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Sintra com
passo seguro
na vacinação
Sintra caminha com passo seguro e eficaz na vacinação
contra a COVID-19. Ao que verificámos estamos num
processo devidamente planeado, com atendimento aos
agendados, com muita gentileza e profissionalismo.
Na Terrugem, existem duas entradas para a vacinação,
contemplando os utentes de risco com entrada autónoma.
Vários leitores do Jornal de Sintra vieram informar da
sua satisfação pelo modo com que foram recebidos e
tratados e expressando o seu agradecimento a todos os
profissionais de saúde o seu labor quotidiano.
Jornal de Sintra tentou obter elementos mais detalhados
sobre a actual situação do concelho.
Há data do fecho está-se a aguardar informações do
Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra, situado
em Massamá e do Serviço de Imprensa da Câmara
Municipal de Sintra.
Esperamos em próxima edição dar mais elementos
concretos aos nossos leitores que se queixam de ausência
de informação detalhada sobre o concelho.
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Sociedade
Aprovado a colocação
de Busto a Manuel
Carioca, na Assafora

Nesta silenciosa Páscoa
Jornal de Sintra endereça a todos

os leitores, assinantes, fornecedores
e clientes os Votos de uma Santa Páscoa.

Agradece também a todos
a compreensão neste difícil tempo.
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LENDAS E FACTOS LENDÁRIOS DE SINTRA

Miguel Boim

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

N aquilo que nós somos, na
forma mais instintiva
como nos damos, nos
hábitos que socialmente
criamos e que se encon-

Três Meses de Amor (2.º Mês)

tram antes da etiqueta, pouca coisa
mudou nos últimos séculos. Tanto
assim é, que inúmeras vezes somos
surpreendidos pelo quão actual o
passado pode ser. Existem, porém,

coisas que nos enlaçam e enganam
com a facilidade com que o seu
desfecho prevemos. Se vos falasse
de Josephine e Manuel – ela ainda
sem ter entrado na casa dos vintes,
ele com mais de quarenta, já con-
siderado um velho em seu século
XIX –, perceberiam que a natureza
das suas relações passava por uma
parte física, pois a diferença de
idades aliada à das posses era
significativa.

Olhando para este caso com os
olhos do tempo deles, essa percep-
ção seria errada. Mesmo quando
numa manhã ele a mandou chamar
ao seu quarto. Apenas o fez, pois
da janela desse se via uma vivenda
em construção. Manuel perguntou

a Josephine se ela queria a vivenda.
Esta, não a aceitou por honra,
esquecendo-se momentaneamente
que a estava a negar à mesma
pessoa que lhe pagava uma mesada.
E assim rejeitou Josephine a Quinta
do Relógio.

Tendo mencionado a diferença de

idades e “mesada”, poderão pensar
que Josephine estava com ele a
troco de dinheiro, e que ele estava
com ela a troco da parte física. E,
mais uma vez e aos olhos de hoje,
isso é uma percepção errada. Aos
olhos do tempo deles, Josephine
tinha a ganhar dinheiro e bens ma-
teriais, é verdade, e Manuel ganha-
va, principalmente na alta socie-
dade, a imagem de um homem viril e
com charme, por conseguir cativar
para si uma rapariga muito mais nova
e muito vistosa. Era uma vida
desaustinada para as cortesãs que
essa vida levavam, pois o impacto
do novo status monetário e am-
bientes opulentos fazia com que
vivessem num constante desequi-
líbrio que as atraía como o mais forte
íman.

Muitas pessoas, mesmo depois
desta explicação, não conseguem
deixar de imaginar o existir de uma
relação amorosa, ou apenas de cariz
sexual, dadas as circunstâncias
descritas. É normal que assim seja,
pois naquele tempo o pensar nisso
e a preponderância para pensar
nessa faceta do ser humano, ainda
tão impregnada de tabu, também
estava presente. E o seu espoletar
nos outros através da escrita
começava a fazer-se notar de forma
mais intensa.

Há bastantes anos atrás, peguei num
livro o qual continha cartas de um
japonês – o senhor Katisako –,
datadas da primeira década de 1900,
nas quais descrevia muito do que
então havia visto em Portugal.
Contudo, fiquei bastante descon-
fiado, pois todo o seu expressar era
de um japonês que conhecia com
demasiado detalhe quer os acon-
tecimentos vividos em Portugal à
época e passados, assim como a
dinâmica desses. Quem se habitue
a ler memórias de estrangeiros –
principalmente do século XIX –
aprende a destrinçar vários padrões
comuns à literatura de viagem, assim
como – quer pouco, quer aprofun-
dado – o conhecimento com que os
viajantes ficavam da nossa História
e da nossa cultura. Katisako,
conhecia de forma exageradamente
detalhada as nossas dinâmicas.
Isto, para alguém que estava apenas
de passagem pelo nosso país...

Outra das coisas que me surpre-
endeu foi o grafismo erótico de
certas passagens, o que contras-
tava ainda mais com o comum da
literatura de viagem, ainda para mais
para a relação época/cultura do
autor. Mas mais. O autor tinha um
pensamento puramente Português
para a época: ...os meus amores com
a gentil viscondessa vão de vento
em popa. Temos trocado doze
cartas, já sei que ela vive divor-
ciada particularmente do marido
que reside no estrangeiro, e é

dotada do mais fino gosto e da mais
requintada elegância. Chama-se
Isabel e é muito maliciosa na
maneira de me trocar as voltas
quando lhe solicito uma entrevista
[um encontro].

Outro dos exemplos é quando
falando do Rei D. Carlos, ao dizer
que passa esse muito tempo em
Cascais, e tocando o assunto da
época balnear, frisa que... Alguma
púdica que entra na  água de
calçotas até aos pés, blusa afogada
e coifa de gutta-percha na cabeça,
é tida à conta de ratona que não
percebe nem palavra do código da
elegância.

Em determinada parte das cartas,
sabe-se que Katisako é trazido até
Sintra pela Viscondessa, e percebe-
se então porque ele diz que Isabel é
realmente a mais encantadora das
Venus peccadoras que tenho en-
contrado na minha peregrinação
mundial. A viagem é feita de com-
boio, e estando sozinhos em pri-
meira classe, logo ao atravessar do
túnel da Avenida – como assim era
conhecido o túnel do Rossio –
Katisako diz: ...beijei-a com efusivo
entusiasmo, afagando-lhe aqueles
relevos sedutores das suas carnes

macias e rijas, que tinham a
frescura das rosas.

Chegados a Sintra, o mesmo dis-
curso é mantido: Eram nove da
manhã. Corria uma aragem bas-
tante fresca que oxigenava os
pulmões vivificando o sangue.
Isabel ia vermelha como uma
papoila, e os seus lábios sensuais
e húmidos tinham a cor rubra das
peónias dos jardins de Yedo. Tomei-
lhos num beijo apaixonado e
quente e passando-lhe o braço em
torno da cintura flexível, apertei-a
com ardor premindo-lhe suave-
mente os seios deliciosos e as ná-
degas exuberantes. Katisako
continua, referindo: ...tantas vezes
lhe tenho beijado nos delírios dos
nossos êxtases amorosos.... Ou até
mesmo que um beijo no joelho de
Isabel foi um a propósito para ter
ocasião para lhe beijar as coxas
veludíneas, e esticar-lhe a liga
garrida e luxuriosa, em alturas
mais perigosas que os píncaros da
serra... Pelo meio, Katisako vai

mencionando pormenores que vai
vendo em Sintra, alguns deles
superficiais por a descrição de tão

generalizada não permitir a ligação
com nenhum outro momento do
tempo ou do espaço (para com-
paração), outras vezes interes-
santes, como é o caso quando fala
da Fonte dos Passarinhos, no
Parque da Pena, dizendo que a
mesma tinha passarinhos escul-
pidos em jaspe: Fomos beber um
copo de água à Fonte dos Pas-
sarinhos, elegante quiosque de
alvenaria e grades de ferro, em
estilo árabe, ao fundo do qual jorra
a água da parede, sobre umas
calhas de mármore onde se vêem
pousados alguns passarinhos,
esculpturados em jaspe. É uma
coisa grácil e delicada esta fonte,
que todos os visitantes vão ver. Aí,
claro, mais um “a propósito” em que
bebem a água da fonte utilizando a
boca um do outro como copo. De
referir que os passarinhos – os de
pedra – desapareceram há pelo
menos quatro décadas (e seriam de
mármore, a menos que tenham sido
substituídos algures no século XX).

Katisako e Isabel ainda vão de
eléctrico – que então se apanhava
no centro da Vila de Sintra, junto à
Igreja de São Martinho – até à Praia
das Maçãs onde, Isabel, reclinada
nos meus braços com as pernas
estendidas sobre a areia,
segredava-me coisas sedutoras...
Mas também onde vão à casa do
Prego, que a viscondessa me mos-
trou, [e onde estava] um homem de
meia idade, baixo, corado e muito
nutrido, em mangas de camisa,
cara alvar e risonha de bodan-
gueiro luzindo-lhe o olho ladro na
expectativa de bons fregueses a
depenar. Deu-me assim a sugestão
de um urso siberiano, menos limpo
porém, que os seus similares das
estepes... Correspondi à saudação
que me fez com o bonet sebento e,

Os carris no piso, os cabos pelo
ar: o antigo fim da linha do
eléctrico da Praia das Maçãs, ao
lado da Igreja de São Martinho.
Arquivo do autor.

“Praia das Maçãs”, de José
Malhoa, em 1918. Retrata uma
parte do estabelecimento de
Manuel Dias Prego. Museu Na-
cional de Arte Contemporânea
do Chiado.

Manuel Dias Prego, da Praia das
Maçãs, que terá levado a que
hoje tenhamos “pregos” espa-
lhados pelo país. Arquivo do
autor.

O Rápido a chegar a Sintra (a
sair do túnel do Monte Este-
fânia) no ano de 1900. Arquivo
do autor.

A Fonte dos Passarinhos, no
Parque da Pena, quando ainda
tinha os passarinhos dentro.
Arquivo do autor.

dando o braço à minha amada,
aproximei-me das ribas. Esta “Casa
do Prego” leva-me a acreditar que o
homem que é por Katisako descrito
era Manuel Dias Prego, o seu
proprietário, que à época era vivo.
E uma curiosidade acerca desta
parte: se hoje se fala em bifanas e
em “pregos”, terá este último termo
surgido devido à fama do petisco
que Manuel Prego fazia então na
Praia das Maçãs, e que nos dias de
hoje se encontra com seu nome
espalhado por todo o país.

Mas na verdade não foi Katisako
quem escreveu tudo isto de que vos
tenho falado. Não foi um japonês,
mas sim Alfredo Gallis, que, como
puderam ver em algumas partes,
fazia uso de um erotismo que, no
caso da “ida de Katisako a Sintra”,
não ficava harmoniosamente
integrado no sentir do texto, antes
ficando com um ar postiço. Apesar
da discrepância destes laivos
postiços quando comparados com
a escrita erótica sentida – que leva
os olhos a percorrerem as frases com
uma lenta paixão de outrem –, fica
confirmado uma vez mais que é

frequente nas memórias e textos
mais leves, encontrarem-se detalhes
importantes sobre Sintra, já perdidos
esses no tempo.

E o terceiro mês de amor virá com
um sentir muito mais verdadeiro e
natural.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DA IMPRENSA REGIONAL

AVISO
Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, ao abrigo da sua
competência constante da alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º e para os efeitos do
estatuído no artigo 56.º do Regime Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, torna público que, sob proposta da Câmara Municipal, por deliberação
da Assembleia Municipal de Sintra, tomada na sua 1.ª Sessão Ordinária, de 24 de
Fevereiro de 2021, nos termos do disposto nos artigos 241.º da Constituição da
República Portuguesa, dos artigos 135.º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo, da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º,
ambas da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, foi aprovado o Regulamento de
Incentivo e Apoio às Artes Performativas (PIAP), com o parecer da Comissão
Especializada de Educação, Cultura, Desporto e Juventude da Assembleia Municipal.

O documento supra referido encontra-se, sem prejuízo da publicação mediante a
afixação do Edital n.º 167/2021 nos locais de estilo e em II Série de Diário da
República de acordo com o preceituado no artigo 139.º do Código de Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, disponível ao
público no Gabinete de Apoio ao Munícipe, suas Delegações e na página da Câmara
Municipal de Sintra na Internet em www.cm-sintra.pt .

O Regulamento entra em vigor 5 dias após a respectiva publicação em II Série de
Diário da República.

Paços do Concelho de Sintra, 05 de 03 de 2021.

SINTRA
C Â M A R A   M U N I C I P A L

PRESIDÊNCIA

JORNAL DE SINTRA, 26-3-2021

A Câmara Municipal de Sintra disponibiliza um guião
interpretativo do Plano Diretor Municipal de Sintra (PDM),
com vista a facilitar a interpretação e aplicação mesmo.
O PDM é o principal instrumento de planeamento territorial
do município, estabelecendo, sinteticamente, o modelo de
desenvolvimento territorial, e as normas aplicáveis à ocu-
pação, uso e transformação do solo. Ou seja, o PDM determina
as ações que são compatíveis com o modelo de desenvol-
vimento territorial, e que, portanto, podem ser executadas
pelos interessados no território (sejam entidades públicas ou
particulares).
A complexidade do conteúdo documental dos planos
territoriais justifica que a Câmara Municipal de Sintra
disponibilize um guião interpretativo com vista a facilitar a
sua interpretação, nomeadamente:
• Na relação entre as peças desenhadas e as normas
determinadas no regulamento;
• Para a compreensão da estrutura do regulamento, e da melhor
forma de perceção das normas;
• Para estabelecer relações entre o normativo (regulamento) e
o quadro legal vigente, ou com outros regulamentos
administrativos;
• Harmonizar entendimentos.
O PDM de Sintra, foi aprovado pela Assembleia Municipal de
Sintra a 2 de dezembro de 2019, e parcialmente ratificado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 7-B/2020, publicada
no Diário da República, 1ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de
2020. A Declaração n.º 99/2020, de 11 de novembro, publicada
no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, procedeu à alteração
por adaptação do Plano Diretor Municipal (PDM), sanando
as matérias não ratificadas pela publicação original. Nestes
termos, à data, o PDM de Sintra aplica-se, sem exceção, a
todo o território municipal.

Fonte: CMS

Autarquia disponibiliza
guião interpretativo
do PDM de Sintra

A medida já estava prevista
no Orçamento do Estado para
2021, mas que só agora foi
regulamentada pelo ministé-
rio da Saúde, segundo adian-
tou o Jornal de Notícias.
Para recuperar as consultas
que foram suspensas por
causa da pandemia, os cen-
tros de saúde vão poder estar

Centros de Saúde vão poder ficar abertos até às 22 horas e aos sábados
abertos até às 22 horas (e
funcionar aos sábados de
manhã também). O acréscimo
pago às equipas de profis-
sionais de saúde, define a por-
taria publicada esta quarta-
feira, 10 de março, varia entre
35 e 95 por cento “do valor
definido para as primeiras
consultas”.

A ministra da Saúde, Marta
Temido, determinou a “atri-
buição de um incentivo
excecional à recuperação de
consultas presenciais nos
cuidados de saúde primá-
rios, possibilitando o alar-
gamento do horário de
funcionamento das unidades
funcionais dos agrupa-

mentos de centros de saúde
em que se realizam tais
consultas e potenciando a
efetiva recuperação da ati-
vidade assistencial não
realizada por força do atual
contexto pandémico”.
De referir que os profissionais
vão receber incentivos.
De acordo com o “Jornal de

Notícias”, no ano passado
ficaram por realizar mais de 7,8
milhões de consultas presen-
ciais em Portugal. Os incen-
tivos entram em vigor dia 11
de março, e são válidos até
ao final do ano.

José Carlos Azevedo,
Colaborador

Prossegue em todo os país a
título de prudência as
seguintes normas:

Importante
Só pode sair de casa para tra-
balhar e fazer compras es-
senciais.
Creches, jardins de infância e
1º ciclo abertos para ensino
presencial, tal como os res-
pectivos ATLs
Ensino à distância para as
crianças do 2º e 3º ciclos, se-
cundário e ensino superior.
Crianças até aos 12 anos (2º
ciclo) cujos pais sejam traba-
lhadores de serviços essen-
ciais presenciais (médicos,
polícias, enfermeiros, etc) e
crianças com necessidades
educativas especiais podem
ter aulas presenciais.

Serviços públicos mantêm-se
abertos, mediante marcação.
O teletrabalho é obrigatório
desde que isso seja possível
e será fiscalizado.
Todas as lojas podem vender
ao postigo. Comércio que
venda bens essenciais aber-
to: mercearias, supermerca-
dos, padarias, talhos, etc, e
também livrarias, comércio
automóvel e mediação imo-
biliária.
Restaurantes, pastelarias e
cafés encerrados, exceto para
entregas e take-away (em cen-
tros comerciais apenas po-
dem fazer entregas ao domi-
cílio). Podem vender-se be-
bidas – incluindo café – mas
apenas para take-away e
entregas. Não se pode ficar a
comer e conviver à porta des-

tes estabelecimentos, pelo
que não deve beber o seu
café ao postigo.
Todos os estabelecimentos
comerciais e de serviços de-
vem encerrar às 21:00 exceto
farmácias, clínicas, postos de
combustível, restaurantes
(apenas take-away e entre-
gas), etc
Serviços não-essenciais en-
cerrados (atividades cultu-
rais, centros de desporto,
centros de dia, etc) com exce-
ção de cabeleireiros, barbei-
ros, salões de beleza, biblio-
tecas e arquivos, e daqueles
que prestem serviços de
primeira necessidade.
São permitidas feiras e
mercados no caso de venda
de produtos alimentares
Celebrações religiosas permi-

tidas de acordo com as
normas da DGS

Não esquecer
Uso de máscara obrigatório
em todos os espaços públi-
cos para pessoas a partir dos
10 anos, sempre que não dê
para manter os 2m de dis-
tância.
É obrigatório usar máscara no
seu local de trabalho caso
não tenha a possibilidade de
teletrabalho
Podem medir-lhe a tempera-
tura por meios não invasivos
ao entrar no trabalho, escola,
meios de transporte, lojas,
espaços culturais e despor-
tivos
Lojas com lotação máxima de
1 pessoa por cada 20m²
Podem exigir que faça testes

para a COVID-19 no acesso a
hospitais, clínicas, lares, resi-
dências, escolas/universida-
des, entre outros, bem como
ao entrar/sair do país
Proibida a venda de álcool em
áreas de serviço. Nas lojas é
proibida a partir das 20:00
Proibido consumir álcool na
rua
Carros com mais de 5 lugares
não podem andar com mais
de 2/3 da sua lotação a não
ser que morem na mesma
casa
As empresas têm de adotar
escalas de rotatividade, horá-
rios diferenciados de entrada/
saída, pausas e refeições.
Mais informações aqui ?.

Fonte: Sapo
 Especial Covid

Sintra em desconfinamento desde 15 de Março



4 JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 26 DE MARÇO DE 2021

SOCIEDADE

ESPAÇO LUZ – Mat. Elect. e Iluminação, Lda.
Centro Emp. Ral II – Av. D. António Correia de Sá, 82-82 A – Arm.I – Ral – 2705-905 Terrugem-Sintra
Tel – 00.351.219605320 • Fax - 00.351.219605329 • www.espacoluz.pt

Agência Funerária
CARDOSO & FILHOS, LDA.

SERVIÇO PERMANENTE
FUNERAIS • TRASLADAÇÕES
ARTIGOS  RELIGIOSOS

SEDE: Pç. 5 de Outubro, 26 A – 2605-021 BELAS  214 310 105
FILIAL: Av. Miguel Bombarda, 8 – QUELUZ  214 352 563
SERVIÇO NOCTURNO:  214 310 105 - 214 371 138

agf.cardosoefilhoslda@gmail.com

Fábrica: Rua Fonte da Pedrinha,
n.º 62 – AZ

Quinta das Portelas
Terrugem 2705-863 Sintra

Telef. 21 961 51 03
Telem. 965 560 497 • 961 145 766

www.irmaosmadureira.pt
irmaospmadureira@gmail.com

Deseja uma Páscoa Feliz a todos os
estimados Clientes, Colaboradores,

Fornecedores e Amigos

Deseja uma Páscoa Feliz
a todos os estimados

Clientes, Colaboradores,
Fornecedores e Amigos

Deseja uma Páscoa Feliz
a todos os estimados Clientes,

Colaboradores, Fornecedores e Amigos

PUB.

SALÃO PORTELA

Praça D. Afonso V, 3-C – Portela – 2710 SINTRA • Telef. 21 923 31 59

Cabeleireiro de Homens
Joaquim M.M. Vieira

CAFÉ  DA  NATÁLIA
EXPLORAÇÕES  HOTELEIRAS,  LDA.

RUA 1.º DE DEZEMBRO, 3-5 • S. PEDRO DE SINTRA • 2710-497 SINTRA
TELEF.: 21 923 56 79 • geral@cafedanatalia.pt • www.cafedanatalia.pt

Deseja uma Páscoa
Feliz a todos
os estimados

Clientes,
Colaboradores,
Fornecedores

e Amigos

Deseja uma Páscoa Feliz a todos os estimados Clientes,
Colaboradores, Fornecedores e Amigos

ergílio Ferreira nas-
ceu a 28 de janeiro
de 1916 e faleceu a
1 de março de 1996.
Este escritor e pen-

Vergílio Ferreira faleceu há 25 anos

V
sador maior da nossa Lite-
ratura adquiriu, nos inícios da
década de oitenta do século
passado, uma singela viven-
da em Fontanelas, na Fregue-
sia de São João das Lampas,
toda rodeada de pinhais.
É nesta aldeia saloia que
Vergílio Ferreira encontrou o
refúgio ao bulício da grande
urbe, o ar puro naquela pecu-
liar mistura entre mar e pinhei-
ros, e a paz necessária à con-
templação e criação espiri-
tual.
É assim que grande parte do
concelho de Sintra, com
óbvia predominância de
Fontanelas, é contemplado

na sua literatura, seja na fic-
ção ou na sua Conta Cor-
rente, diário que manteve até

à sua morte. Azenhas do Mar,
Magoito, Penedo, Eugaria, o
Cabo da Roca, Praia das

Maçãs, Aguda, etc., são ape-
nas alguns dos locais que
podemos encontrar referen-

ciados nas suas obras.
Em 2001, a Câmara Municipal
de Sintra, então sob a presi-
dência de Edite Estrela,
decidiu prestar-lhe a devida
homenagem. Assim, para além
da realização de um Colóquio
Internacional sobre Vergílio
Ferreira, decorreram várias
atividades paralelas, em que
se destacam a reedição do ro-
mance Até ao Fim – parti-
cularmente ligado a Sintra – e
a inauguração de uma placa
comemorativa em Fontanelas,
concebido pelo cartoonista

Vasco de Castro, seu amigo,
em memória do grande escri-
tor, e que foi recentemente
recuperado.
No dossiê de candidatura a
Património Mundial está
inserido um texto seu sobre
Sintra, propositadamente
escrito para o efeito. Chama-
se Louvar Amar, e é um ver-
dadeiro hino em prosa à
nossa paisagem e património:
«Sintra é o mais belo adeus
da Europa quando enfim
encontra o mar».
Henrique Martins, colaborador

Numa iniciativa da Junta de
Freguesia de Colares e da
União Mucifalense, decor-
reu na manhã de sábado
13 de março, uma ação
solidária que consistiu na
preparação de cabazes que
foram entregues a cerca de
70 famílias carenciadas daquela autarquia.
A União Mucifalense participou ativamente nesta iniciativa
através da mobilização dos seus amigos e sócios que anga-
riaram uma série de bens de consumo que ajudaram a compor
os cabazes.
Também o Motoclube do Mucifal se associou a este gesto
solidário, à semelhança de outras iniciativas idênticas.
Além de géneros alimentares, também foram muitos os po-
pulares que contribuíram com dinheiro, possibilitando a
compra de comida e artigos de higiene para compor os
cabazes.

 José Carlos Azevedo, Colaborador

Freguesia de Colares
e União Mucifalense ajudam
famílias carenciadas

DIGA DE SUA JUSTIÇA

CNAI – Associação de Serviço Social junto ao Olga Cadaval

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

Exm.ª  Idalina Andrade,
Desejo que se encontre bem na medida do possível, em resultado da nossa conversa
por via telefónica venho por este meio apresentar brevemente o CNAI-Associação
de Serviço Social que situa-se na Rua Camara Pestana no Edifício Sintra na loja nº9,
temos como finalidade apoiar os imigrantes na legalização, nacionalização e na sua
inclusão social, apoiamos de igual forma os cidadãos portugueses informamos de
seus direitos e deveres, na procura ativa de emprego e na concretização do cur-
rículo de apresentação desde as habilitações literárias, profissionais e pessoais
dependendo do local futuro de trabalho/formação/estágio/estudo.
Somos promotores incansáveis dos Diretos Humanos, e fazemos todo o tipo de
acompanhamento e encaminhamento tanto nas minorias étnicas como em grupos
ou no cidadão português, o nosso slogan é; “Agir para a promoção de
conscientização positiva da sociedade contemporânea e da sua inclusão social”,
pois o CNAI acredita e aposta na Inclusão Ser Humano. Por isso temos ação social
juntamente com as terapias complementares, desde Mindfullness, reiki, meditação,
entre outros para que os nossos destinatários de intervenção consigam manter o
foco nos seus objetivos reais de vida. 
Cumprimentos cordiais, Atentamente,

Marta Andrade (interventora social e terapeuta holística)
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À semelhança de anos anteriores, a Freguesia de Massamá-
Monte Abraão dedica o Mês de março à Juventude, este ano
com as celebrações a decorrer de forma online devido á
pandemia Covid-19.
As iniciativas tiveram início no passado dia 13 de março, com
a realização do Torneio Online Videojogo Rocket League, num
jogo cheio de adrenalina que misturou carros velozes com
futebol, com prémios em disputa e com transmissão direta da
página de facebook desta autarquia.
As comemorações decorrem até dia 31 de março e incluem.
além destes videojogos, debates sobre nutrição, os jovens e
a cidadania, saúde mental e política.
Um dos temas abordados foi a empatia (ou não) entre os
jovens e a cidadania, mas também a saúde e nutrição, acom-
panhados de técnicos das respetivas áreas. Dia 31, último dia
desta iniciativa vai decorrer uma conversa sobre Política, com
a participação do projeto “Política (Não) Importa”, que
pretende combater a abstenção jovem! , transmitido em zoom.

José Carlos Azevedo,
colaborador

Março é mês da juventude
na freguesia
de Massamá-Monte Abraão

As medidas de desconfina-
mento começaram a vigorar
a 15 de março e termina a 3
de maio, num processo gra-
dual e que será sujeito a
apreciação quinzenal em
função da avaliação do risco
da pandemia da Covid-19.
Na freguesia de Massamá-
Monte Abraão o processo de
reabertura das atividades
escolares e letivas em regime
presencial nos estabeleci-
mentos de ensino públicos,
assim como do reinício da
atividade dos estabelecimen-
tos de bens não essenciais,
foi acompanhado de perto
pelo presidente daquela
autarquia, Pedro Brás.

Nestes tempos em que mi-
lhares de famílias de famílias
atravessam dificuldades pro-
vocadas pela falta de empre-
go ou diminuição de rendi-
mentos devido à pandemia
Covid-19, as Juntas de Fre-
guesia estão entre as várias

Pedro Brás, autarca de Massamá-Monte Abraão
acompanhou início do desconfinamento

Pedro Brás, presidente da
União de Freguesias de Mas-
samá- Monte Abraão reforça
a ideia de que “é agora,
altura de voltar a apoiar o
comércio local, utilizando o

seu Cartão Freguês, respei-
tando sempre as regras de
distanciamento físico e a eti-
queta respiratória”, na se-
quência, aliás, do que vem
acontecendo naquela autar-

quia, nos últimos meses de
permanência da pandemia
Covid-19.
Para a freguesia de Massamá-
Monte Abraão “mais do que
nunca, precisamos apoiar o
Comércio Local e os nossos
comerciantes. As pessoas
que nos atendem nas suas
lojas “aqui ao lado” que, pa-
ra além da sua vertente
profissional, têm famílias,
responsabilidades financei-
ras e, nesse sentido, precisam
saber que continuam a ser
reconhecidos como espaços
de confiança e de boas
opções de compra“

José Carlos Azevedo,
colaborador

Apoio à população mais carenciada em plena pandemia no Cacém
instituições que diretamente
se apercebem das reais ne-
cessidades das comunidades
locais.
A Freguesia de Cacém – São
Marcos continua a apoiar a
população mais carenciada,
desenvolvendo os trabalhos

diários através do seu gabi-
nete de intervenção social e
garante que “está a acom-
panhar as necessidades que
diariamente nos fazem che-
gar, para de alguma forma
conseguirmos dar resposta“.
O apoio insere-se no POAP-

MC (Programa Operacional
de Apoio às Pessoas Mais
Carenciadas) e tem ajudado
muitas pessoas daquela po-
pulosa freguesia marcada-
mente urbana.

José Carlos Azevedo

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARGEM DO BISPO,
PÊRO PINHEIRO E MONTELAVAR

SEDE: ALMARGEM DO BISPO – Av. D. Afonso Henriques, 2
 2715-214 Almargem do Bispo • Telef.: 219628160 – Fax: 219628169

Email: geral@jf-apm.pt

POLO PÊRO PINHEIRO – Rua Casal Ossos
2715-083 Pêro Pinheiro • Telef.: 219279818

POLO MONTELAVAR – Rua Maestro Alferes Álvaro Augusto de Sousa, 3
2715-857 Montelavar • Telef.: 219270161

Deseja a todos os seus fregueses
e visitantes uma Santa Páscoa

JORNAL DE SINTRA, 26-3-2021
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oça para a minha idade, conhe-
cemo-nos desde 1973, altura em
que veio para Sintra, frequentar
o 6.º ano do Liceu. Mafra não
tinha o ensino complementar e

Teresa Amaral, Bibliotecária do Convento de Mafra:

“Na Portela aprendi a ser adulta!”

M
aos alunos mafrenses não lhes restava outra
coisa que não fosse a de partirem para outras
terras. A Teresa Amaral chegou então a Sintra,
bonita, jeitosa e cheia de alegria e diversão.
Integraste-te com facilidade?
Sim, até porque na altura éramos cerca de 20
miúdos a ir de Mafra para Sintra, todos na
mesma situação, que nos ajudávamos mutua-
mente, mas que fomos bem recebidos e
aceites, por todos. E depois chegou o 25 de
Abril e a coisa, que não era problemática,
ainda ficou mais facilitada…
E chegares de Mafra a Sintra era um suplí-
cio… Saías às 7h50 de casa e regressavas
no autocarro das 19H40. Era uma aventura?
Mais do que uma aventura era uma diversão,
cada viagem era uma festa, contávamos
histórias, anedotas, pregávamos partidas uns
aos outros… Até o simples fato de entrarem
ou de saírem passageiros era uma agitação.
Viajava todos os dias connosco um puto, que
andaria noutra escola, e que era muito
educado. Saía na Igreja Nova e dizia sempre:
“Então até amanhã, boa viagem e uma noite
descansada…”
E ele nunca ficou por sair na paragem
habitual, por exemplo, por ter adormecido na
viagem…
Qual dormir, com o barulho que fazíamos
ninguém tinha ordem de dormir e mesmo que
tivesse adormecido, a malta acordava-o!
Viveste situações incríveis no Liceu, contas-
nos?
Tudo era uma novidade para nós, era muito
diferente de Mafra, até a própria mentalidade,
pode dizer-se que Sintra estava um passo à
frente da nossa terra, estávamos por nossa
conta e risco e ninguém nos controlava,
andávamos à vontade e depois, com os
acontecimentos do 25 de Abril, todos os dias
eram uma novidade!
Depois sais do Liceu e segues para a
Faculdade de Letras de Lisboa, onde cursas
História. Era o teu sonho de criança?
Não, desde miúda que queria ir trabalhar para
a biblioteca do palácio e o caminho passava
por uma formação em História, depois havia
uma única especialização em Coimbra para
essa área, mas com a Revolução foi extinta.
Fiquei então agarrada ao ensino…
És colocada na Lourinhã, depois Freiria e
finalmente Mafra… Entretanto saltas para a
Biblioteca do Palácio de Mafra, em que ano
isso aconteceu e o que te fez mudar?
Não, a primeira escola onde sou colocada foi
em Algés, no primeiro ano em que funcionou
o 12.º de escolaridade, depois é que fiz o
roteiro saloio. Quando em 1985 abriu o curso
de especialização, na realidade uma pós-
graduação em Ciências Documentais, avancei
de imediato!
E foste logo para a Biblioteca do Palácio…
Não, na realidade fui parar à Biblioteca da
Escola Superior de Enfermagem, no Instituto
de Oncologia em Lisboa, que foi uma
aprendizagem incrível… Era tudo para ontem,
em que a informação circulava a uma
velocidade vertiginosa, muita bibliografia,
revistas e textos sobre estudos científicos
ligados à doença… Só em 1993 é que chego
finalmente a Mafra, mas na altura, para sair

do Ministério da Saúde para o Ministério da
Cultura, impuseram-me que ficasse uns
tempos a trabalhar num lado e noutros dias
no outro…
O que determinou que tivesses dois salá-
rios…

Olha, olha (risos), dois ordenados no
Estado!!!
Estiveste também em ações de âmbito social
e atinges a presidência do Rotary Club de
Mafra. Foi importante para ti?
Sim, durante 8 anos estive nos rotários. Era
um trabalho de apoio à comunidade local, mas
lembro-me que nos empenhámos também
noutro tipo de ajudas, nomeadamente a uma
comunidade guineense que se instalou nos
arredores de Lisboa. Mas para além disso,
anos mais tarde, talvez a partir de 2006,
colaborei com a Fundação Jorge Álvares, que
tinha sido criada para desenvolver o laço
intercultural da China e de Portugal a partir
da realidade de Macau. A fundação tem sede
no Edifício Castil em Lisboa, mas recebeu o
legado do maestro Filipe de Sousa que doou
à Fundação uma propriedade em Alcainça,
com uma vasta e enorme biblioteca de
literatura portuguesa, história, arte e também
muita música. Foi precisamente nessa altura
que passei a colaborar com eles. Ainda hoje
estou ligada, sobretudo para os ciclos de
música que a Câmara Municipal de Mafra
organiza, com o apoio da Fundação e que este
ano encerra a 29 de junho, com o pianista
português Adriano Jordão e os Solistas de
Lisboa (cordas) que tocam “Mozart e
Schubert para Saramago”, na Biblioteca, numa
homenagem a José Saramago e a sua ligação
a Mafra.
Biblioteca essa, fundada de raiz pelo rei D.
João V e cujos títulos foram criteriosamente
escolhidos por ele e seus conselheiros. Que
segredos te deram para guardares, sabendo-
se que as estantes 49, 50 e 51 estão cheias de
livros proibidos?
E são muitos… Eram proibidos porque eram
contrários à ética e moral pública, colocavam
em causa o pensamento organizado da época.
Socialmente questionavam as hierarquias, a
tradição familiar, a religião e o pensamento
científico. De forma sistematizada colocavam
as causas problematicamente… e alguns
títulos esotéricos.
E se eram proibidos porque estavam lá?
Porque ninguém combate o que não conhece.
Assim eles estavam reunidos num só sítio,
precisamente onde referiste e estavam
dissimulados. Enquanto as outras estantes
tinham de forma inequívoca a indicação dos

Teresa Amaral

temas, aquelas tem a menção Miscelânea Vária
p.. É lá que temos a 1ª edição latina do Alcorão,
a Metoposcópia da face, um estudo das
caraterísticas da face humana de Cardoni,
várias Bíblias editadas em Londres e muito
material esotérico…
Mas essas proibições tinham exceções…
Claro. Eram livros que idealmente eram
queimados por ordem do Tribunal do St.º
Oficio, a Inquisição, mas uma bula Papal de
Bento XIV em 1757, autorizava a sua guarda e
ao mesmo tempo excomungava aqueles que
roubassem ou se apropriassem de forma
indevida desses livros…
Tens uma vasta coleção à tua responsabi-
lidade. Sabes quantos títulos tens?
Não, nem ninguém até aos dias de hoje
conseguirá dizer com exatidão um número. Há
encadernações que tem 10, 50, 150 títulos e
isso impede-nos de dizer o número exato.
Temos cerca de 40 mil volumes…
E a forma como a biblioteca se encontra
ordenada e organizada é apenas mérito
circunstancial ou tem dedo de alguém por
detrás?
O mérito cabe a Frei João de Santana, cerca
de 1777, que seguindo uma corrente europeia
na moda entre 1625/1627, defendia de forma
sistematizada a organização de bibliotecas, a
partir dos conceitos de Gabriel Naudé, um
escritor político e bibliotecário francês do sec.
XVII.
Conheces biblioteca mais bonita que a tua?
Não, nem há! O facto de não estar acabada,
falta-lhe a talha dourada, pintura diversa e
retratos que deveriam estar expostos,
conferem-lhe originalidade. Só tem uma
pintura de base primária e é isso que a
notabiliza. Aqui o público valoriza o livro pelo
livro e não se perde na talha dourada, na
pintura, que iria desviar a sua atenção.
Para além do teu cuidado e das pessoas da
tua equipa, tens outros preciosos aliados, os
morcegos. Como se gere uma coisa destas?
Não se gere. Ou por outra, eles é que se gerem
e percebem a quantidade de alimentos e a
forma como se conseguem alimentar e autorre-
gulamentam-se… Nem os vemos, nem nos
lembramos deles. Agora que ajudam no
combate aos bichinhos e insetos que podiam
estragar os livros, disso não há dúvida!
Finalmente, e porque o nosso tempo e o espaço
não são elásticos, esta conversa surge no
âmbito dos 50 Anos do Liceu de Sintra. Que
importância teve o Liceu de Sintra para ti?
Como te disse inicialmente teve uma
importância enorme. Foi a abertura de outros
mundos para mim e para aqueles que foram
comigo de Mafra. Havia diferenças entre as
mentalidades das duas povoações, Sintra era
de facto mais avançada, evoluída. Na Portela
aprendi a gerir o meu dia, tornei-me mais
autónoma, mais responsável
Tornaste-te diferente?
Claramente. Essa nova realidade tornou-me
mais adulta.
E à festa, quando a conseguirmos organizar,
quem gostarias de trazer?
O meu neto, até porque tem mais ou menos a
idade que eu tinha quando lá cheguei. Quero
que veja um local onde defendemos o
companheirismo e a amizade que se mantem
ainda entre muitos.

José Rosinha

A Câmara Municipal de Sintra volta a asso-
ciar-se à iniciativa mundial Hora do Planeta,
sob o tema “A Água e as Alterações Cli-
máticas” com hora marcada para o dia 27 de
março, entre as 20h30 e as 21h30.
Durante 60 minutos, Sintra terá as luzes do
edifício dos Paços do Concelho, Palácio da
Pena, Castelo dos Mouros, Palácio de Mon-
serrate, Palácio Nacional de Sintra apagadas
e ainda 85 % por cento da iluminação pública
do concelho.
Sob o mote da iniciativa, “A Água e as Alte-
rações Climáticas”, é de salientar que a au-
tarquia de Sintra implementou medidas de
eficiência hídrica em 18 edifícios municipais,
por forma de assegurar o uso eficiente da água
na medida do necessário e sem desperdícios,
estimando-se um potencial de redução de
consumo de 30% a 60%, relativo ao consumo
atual.
A Hora do Planeta eì uma iniciativa da World
Wildlife Fund que tem como objetivo a sen-
sibilização para o problema das alterações
climáticas e para a urgência de mudar atitudes
no dia-a-dia das pessoas. Teve o seu início
em 2007, em Sidney, na Austrália, quando 2,2
milhões de pessoas e mais de 2 mil empresas
apagaram as luzes por uma hora numa tomada
de posição contra as mudanças climáticas.
Esta ação tem vindo a crescer, sendo con-
siderada atualmente como a maior campanha
ambiental do mundo, mobilizando milhares de
milhões de pessoas em mais de 8.000 cidades
e vilas em 178 países e territórios, incluindo
Portugal.

A situação de pandemia Covid-19 veio agravar
as já difíceis condições de vida de muitas
famílias e as autarquias desdobram-se em
ações para minorar as necessidades do
quotidiano.
A Junta de Freguesia de Algueirão Mem
Martins apoiou até agora mais de 833 pessoas
residentes na freguesia de forma regular com
cabazes de alimentos e acompanhadas com
ações de medida familiar, nomeadamente,
informação e sensibilização que permitem
capacitar os beneficiários deste programa na
seleção dos géneros alimentares, na
prevenção do desperdício e na otimização da
gestão do orçamento familiar.
Esta ação está assente no Programa
Operacional de Apoio às Pessoas Mais
Carenciadas (POAPMC) , um instrumento de
combate à pobreza e à exclusão social em
Portugal, e que tem como finalidade apoiar
pessoas que se encontrem em situação de
carência económica, através da distribuição
de géneros alimentares e/ou bens de primeira
necessidade.
Segundo aquela autarquia, desde o início do
ano já foram concedidos mais de 1580 apoios.
Para mais informações sobre esta ação
contacte : 219229450

José Carlos Azevedo,
Colaborador

Algueirão Mem Martins
continua a apoiar
população com entrega
de bens alimentares

Sintra adere
à Hora do Planeta
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ara compreender o desconten-
tamento que vem alastrando nas
sociedades ocidentais, visível
bem antes da crise ligada à
COVID19, Piergiuseppe Fortu-

Desigualdades
e corrosão
democrática

João Cachado

Pelo respeito que a obra de Norte Júnior merece

Fachada sem máscaras

Maria Eduarda Ribeiro*

P
nato fez uma reflexão sobre as crescentes
desigualdades experimentadas por estas
sociedade e que, no seu entender, têm
contribuído para a corrosão das de-
mocracias (https://www.socialeurope.eu/
inequalities-and-democratic-corrosion).
Segundo ele, são estas as principais ra-
zões que explicam o aumento das referidas
desigualdades:
• A distribuição funcional do rendimento,
ou seja, o ratio dos salários em relação
aos lucros, tem vindo a deslizar signifi-
cativamente a favor do capital, desde há
vários anos. Tal deve-se, em parte, à
estagnação dos salários reais e, noutra
parte, ao desaparecimento de muitos
empregos estáveis e bem pagos, o que
contribuiu para a desproporcionada pola-
rização do mercado de trabalho.
• A globalização e a crescente competi-
tividade com as economias emergentes
provocaram uma desindustrialização ace-
lerada nas economias mais desenvolvidas,
o que exacerbou as divisões culturais
ligadas a clivagens geracionais, espaciais
e socias e teriam contribuído, embora não
exclusivamente, para o desenvolvimento
dos movimentos populistas.
• Em muitas sociedades verifica-se também
que as desigualdades económicas estão
associadas a diferenças étnicas e culturais,
o que tem favorecido o aparecimento de
um profundo ressentimento, que corrói a
coexistência democrática.
Uma vez identificadas as causas pro-
fundas do descontentamento, importa
reduzir as desigualdades múltiplas que
afectam as sociedades. Para isso, o autor
que temos vindo a seguir, privilegia as
políticas de emprego que: contrariem os
efeitos da desindustrialização; permitam
o acesso de grupos marginalizados a
postos de trabalho pagos adequa-
damente; contribuam para favorecer o
desenvolvimento local; e gerem bons
empregos. Além disso, importa também
adoptar urgentemente novas regras de
comércio que permitam o empoderamento
dos estados e do trabalho face às mul-
tinacionais.
Tendo em conta que a crise pandémica
tem vindo e vai continuar a agravar as
desigualdades económicas, sociais e cul-
turais, importa perguntar se muitas das
propostas de Piergiuseppe Fortunato não
são ainda mais relevantes no período pós
pandemia.

*In A Areia dos Dias

R elativamente ao último século, estou
em crer que, em Sintra, nenhum ou-
tro edifício como o do Casino tanta
atenção me tem solicitado ao longo
dos já muitos anos durante os quais

venho partilhando convosco as mais variadas
impressões acerca da defesa e preservação
do património cultural local.
Mais uma vez tal acontecerá mas, antes da
abordagem do assunto específico para o qual
solicitarei a vossa atenção, permitam lembrar-
vos algumas etapas da vida desta casa que
tanta história encerra.*
Tendo sido inaugurado em Agosto de1924, o
Casino de Sintra obedece a um projecto do
Arq. Norte Júnior (1878-1962) – que, por cinco
vezes, foi vencedor do Prémio Valmor – em
resultado da iniciativa de Adriano Júlio Coe-
lho e da Sociedade de Turismo de Sintra. En-
cerrado entre 1938 e 1945, neste último ano, o
Casino ganharia a vizinhança do Cineteatro
Carlos Manuel, também projetado por Norte
Júnior, o actual Centro Cultural Olga Cadaval.
Em 1954, foi adquirido pela Câmara Municipal
de Sintra. Até à segunda metade da década
de noventa, o edifício acolherá vários servi-
ços, desde a Repartição de Finanças e Reparti-
ção do Registo Civil até a Escola Preparatória
D. Fernando II. Após obras de requalificação,
a partir de 1997 é inaugurado o Sintra Museu
de Arte Moderna, Colecção Berardo ali per-
manecendo até 2011. Em Maio de2014, foi
inaugurado o MU.SA-Museu  das Artes de
Sintra que expõe parte do acervo da Colecção
Municipal de Arte.
Ora bem, com obras iniciadas em Abril do ano
passado que, dentro de poucos dias, estarão
concluídas, o edifício do Casino tem vindo a
ser objecto de intervenções conservação das
fachadas, recuperação da caixilharia de
madeira, reparação do soalho das águas-
furtadas e, na mesma zona, impermeabilização
dos respectivos terraços.
Morando a escassos metros, tem-me sido
possível, e com declarado prazer, não só
acompanhar o andamento dos trabalhos mas
também continuar a reflectir acerca de as-
suntos cuja resolução já não deveria preo-
cupar. Se, por exemplo, recordo o caso da
designação MUSA, que os próprios serviços
culturais da autarquia usam para, incorre-
ctamente, se referirem, isso sim, ao antigo edi-
fício do Casino, tema tratado por várias vezes
nestas páginas do Jornal de Sintra, para uma
outra e mais recente reflexão gostaria de
contar com a vossa companhia.

O rosto essencial
Tem sucedido como, aliás, também continua
acontecendo por todo o lado, a nível nacional
e internacional, que a fachada tem estado
constante e sucessivamente impedida de de-

sempenhar a nobre missão que o autor lhe
confere, qual seja a de permitir a mais livre
leitura do rosto introdutório de todo um corpo,
mais ou menos complexo, com o qual articula
nos termos que o arquitecto pretendeu.
Estas considerações muito maior pertinência
revestem se se tratar do primeiro contacto de
alguém que, não se limitando à episódica pas-
sagem pela Av. Heliodoro Salgado, tiver pla-
neado uma visita, por exemplo, durante o pe-
ríodo em que alguma exposição estiver
patente.

Neste e noutros locais congéneres, por se
colocarem evidentes questões relativas à se-
gurança de pessoas e bens, não tenho a menor
dúvida de que a um conjunto de disposições
legais inequívocas obedece a instalação dos
telões bem como de outros dispositivos
similares e afins da publicitação de iniciativas
em curso ou programadas para um próximo
futuro.
Tal não significa, porém, que não seja lícito e
mesmo conveniente pôr em causa a própria
estratégia de divulgação local assente nos
meios em questão na medida em que tal tipo
de divulgação lesa interesses de ordem cul-
tural que se articulam com a defesa dos bens
patrimoniais sobre os quais, sistemática e
constantemente, tais práticas se concretizam.
Como nem sequer é assunto susceptível de
pressupor qualquer tipo de luta contra a
solução adoptada até ao passado recente que
as imagens ilustram, esperemos que, defini-
tivamente, tal prática não se repita depois de
terminadas as obras. Uma vez recuperada,

devolva-se àquela fachada, para que nunca
mais deixemos de a respeitar, a original
expressão que Norte Júnior concebeu.
No que respeita a opção por suportes físicos
de divulgação junto aos edifícios onde se
concretizam os mais diferentes projectos de
animação cultural, cumpre e urge optar pelos
que, evitando a mínima atitude inbtrusiva,
possam com eles conviver sem ofensa às
peças de Arquitectura que fazem parte do
legado de Arte herdado pela comunidade.
Esperemos, portanto que, a poucos meses da

inauguração de uma grande exposição de
pintura** que ocupará as salas do edifício
do Casino de Sintra, já estejamos livres de
uma atitude lesiva dos interesses em causa.
Libertemos o edifício do Casino das máscaras
que lhe temos aposto sem reflectir no evidente
prejuízo para o qual acabo de chamar a
atenção. Em tempo de pandemia, bem bastam
as máscaras que, infelizmente, temos sido
obrigados a afivelar ao rosto…

* Também a propósito, aconselharia História
do Casino ou Os Equívocos de um Tempo
Sintrense, de José Sarmento de Matos,
Câmara Municipal de Sintra ed., 1997;
** Com o Prof. Vitor dos Reis como curador,
No Reino das Nuvens: Os Artistas e a
Invenção de Sintra, abertura prevista para 14
de Maio.

[João Cachado escreve de acordo com a
antiga ortografia]

Fachada limpa em respeito a Norte Júnior

LER JORNAIS AJUDA A PASSAR O TEMPO,
AS REVISTAS FAZEM COMPANHIA.
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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

“não há planeta b”

O
As Tílias são elegantes árvores de grande porte, poderosas,
exuberantes e bonitas, possuem delicadas flores amareladas
em forma de coração e de suave e agradável aroma, estas
medem cerca de 10 cm e as flores ficam como que penduradas
por cima da folha mas na realidade é uma escama em forma de
folha.Existem crenças no folclore dos países nórdicos acerca
das tílias, alguns dizem que é sob a sua copa que aparecem as
fadas nas noites quentes de Verão (o mesmo se diz sobre o
sabugueiro, ao que consta seriam as duas grandes favoritas
destes seres etéreos do imaginário ou não) Dizem ainda na
Irlanda que aquele que adormecer debaixo de uma tília será
transportado para a terra das fadas (fairyland).Na realidade a
copa de uma Tília adulta pode ter um perímetro de cercca de
50 metros, podem atingir cerca de 30 metros de altura e o
diámetro do seu tronco pode chegar a atingir 1.30, os frutos
são arredondados de cerca de 8mm, casca cinzenta, finamente
estalada. Galhos finos com botões com duas escamas.

A tília é nativa da Europa sendo no entanto cultivada em todo
o mundo.
Existem algumas espécies do género tília como por exemplo
Tilia x vulgaris, Tilia cordata, Tilia plathyphylos, Tilia x
europaea que é um híbrido entre T.cordata e T.platy-
phylos.Em Portugal cultiva-se a T. X vulgaris e a T. Tomentosa,
de nome cumum tília tomentosa. A tília pertence à família das
Malvaceae (Quem diria que uma tília era prima de uma malva?
Quem provar o sabor refrescante das suas folhas tenras e
jovens vai logo entender.
O seu nome inglês é lime tree ou linden tree, em francês
tilleul e em castelhano tilo.
As propriedades e partes utilizadas são as mesmas em todas
as espécies.
Para fins medicinais utilizam-se as inflorescêcias inteiras e
por vezes mas raramente também se utiliza a casca privada da
cortiça (alburno). E a folha tenra na culinária.
Composição: As flores são ricas em mucilagem, óleo essencial
como geraniol, eugenol e farnesol que confere o tão caracte-
rístico aroma às suas flores, contém ainda flavonóides e
glicósidos, saponinos, taninos e sais de manganês.
A casca contêm mucilagem, polifenóis, taninos, heterósidos
e triterpenos.
Propriedades: Uma infusão bem quente de chá de tília cons-
titui um excelente sudorífico (que estimula a sudação), muito
recomendado em estados febris, gripes e catarros, especial-
mente em crianças devido à sua ação levemente calmante e
ao seu sabor agradável e adocicado.É um bom calmante do
sistema nervoso e muito utilizado em crianças hiperativas.
Tradicionalmente em França o chá das cinco para as crianças
era chá de tília tomado à sombra da própria árvore para que
assim o seu efeito fosse ainda mais eficaz; é útil no alívio de
dores de cabeça e insónias; devido à acção dos bioflavo-
nóides é eficaz como hipotensor, combate a arteriosclerose,
tosse, bronquite, digestões difíceis e cólicas gastrointestinais.
É sedativa, ansiolítica e antiespasmódica.
Uma decocção feita a partir da casca depois de extraída a
parte exterior pode ser utilizada em casos de problemas de
fígado e vísicula e também no combate à celulite.
A ulização do chá de tília para combater gripes, tosse e
bronquites foi aprovado pela comissão Europeia.
As  abelhas adoram tílias.

Fernanda Botelho

Tília

Tratado da Carta
da Energia (TCE)
foi assinado a 17
de dezembro de
1994. Este trata-

Tratado da Carta da Energia (os travões da luta climática)

do permite às empresas que
se sintam prejudicadas por
medidas energéticas ou
ambientais reclamar mi-
lhões de euros em compen-
sações aos Estados. O tra-
tado é unilateral e, por isso,
só as empresas podem pro-
cessar os Estados.
Este tratado tem imposto
vários obstáculos ao pro-
gresso na luta contra as al-
terações climáticas. Na pri-
mavera de 2017, o então mi-
nistro do ambiente francês,
François Hulot, apresen-
tou uma nova lei para proi-
bir a extração de combus-
tíveis fósseis em França.
Contudo, depois do minis-
tro ser avisado de que a
nova lei violava o que esta-
va estabelecido no TCE, a
versão final da mesma
passou a permitir a conti-
nuação da produção de
petróleo e gás até 2040. Es-
te é um de muitos exemplos
dos obstáculos que o TCE
coloca à luta climática.
Apesar de neste caso o Es-
tado francês não ter che-
gado a ser processado, são
vários os casos em que tal
acontece. A Espanha, por
exemplo, já foi condenada
a pagar 988 milhões de
euros em compensações.
Há já algum tempo que os
Estados europeus compre-
enderam que, face à ur-
gência da crise climática, é
necessário reformar o TCE.
Contudo, o processo está
a revelar-se lento e buro-
crático demais, o que levou
muitas ONG’s a defende-
rem a saída do tratado co-
mo a única solução compa-

tível com a urgência da luta
climática. Neste sentido, a
TROCA e a Zero criaram uma
petição com o título “Travar
o tratado que bloqueia o
Acordo de Paris”, apelando
“(a)o Governo de Portugal
(que) se una publicamente ao
Governo de França no pedido
que este fez à Comissão Eu-
ropeia para que trabalhe no
sentido de uma saída coor-
denada dos Estados-Mem-
bros da UE do Tratado da
Carta da Energia e que deixe
de ser cúmplice das empresas

de carvão, petróleo e gás que
bloqueiam a transição para
um sistema de energia limpa.”
Toda esta situação demons-
tra o quão dependentes dos
“grandes económicos” estão
os processos de decisão polí-
tica e o quão nociva essa in-
fluência é. Num ambiente
democrático que se quer de
representação do interesse
da sociedade em geral (públi-
co) é muitas vezes, e infeliz-
mente, o interesse dos gran-
des económicos (privado)
que prevalece.
As alterações climáticas são
um problema urgente e a sua
solução toca a todos, está em
causa a nossa vivência e o
mundo como o conhecemos.
Obstáculos colocados por
interesses privados, como é
o caso do TCE, são entraves

que não podemos permitir.
Este caso também exige uma
reflexão sobre o excesso bu-
rocrático da arena política
dos dias de hoje. Sempre fui
um defensor da complexidade
da política e continuo a sê-lo.
A sociedade é cada vez mais
complexa e, por isso, é natural
que a política, enquanto
espaço onde se discutem as
regras estruturais da convi-
vência comum, acompanhe
esta evolução.
Contudo, e sobretudo a nível
europeu (UE), o carácter

burocrático dos processos
evoluiu ao ponto de começar
a afetar os cidadãos, ao impe-
dir a rapidez de respostas
urgentes e, por isso, vai con-
tra toda a razão de ser da com-
plexidade de que falava an-
teriormente. Por outras pa-
lavras, a complexidade e a
burocracia têm todo o sentido
na política quando têm o pro-
pósito de refletir a com-
plexidade da sociedade, mas
ficam desprovidas de nexo
quando se tornam nocivas e
começam a representar obs-
táculos sérios à evolução
dessa mesma sociedade. Para
além disso, atualmente, a
excessiva burocratização de
algumas instituições políticas
retira à política o seu tão
importante carácter público.
A complexidade tem afastado

os cidadãos da política,
colocando os centros de
decisões e os processos no
campo dos tecnocratas. Em
tempos de tanta urgência co-
mo aqueles em que vivemos,
a política devia representar os
cidadãos e as suas necessi-
dades e a luta climática é uma
necessidade de todos, uma
questão de sobrevivência.
A lentidão de processos,
como a reforma do TCE, não
tem lugar numa UE que
defende o combate às alte-
rações climáticas. É boa altura
para relembrar um dos prin-
cipais objetivos da atual
presidência portuguesa do
Conselho da UE: “Promover
uma recuperação europeia
alavancada pelas transições
climática e digital.” Nunca
poderemos falar numa tran-
sição climática num mundo
excessivamente burocrático e
grandemente influenciado
por interesses dos grandes
privados. Para procedermos
a esta transição tão neces-
sária precisamos não só de
reformar o TCE, mas também
de reformar os nossos pro-
cessos políticos, no sentido
de os ajustar às questões ur-
gentes que afetam a humani-
dade, tendo em conta não só
o seu carácter urgente, mas
também a sua complexidade.

José Lourenço
Estudante Universitário em

Ciência Política

Fontes:
https://www.publico.pt/2021/02/07/
s o c i e d a d e / n o t i c i a / p o r t u g a l - u e -
abandonar-tratadoincompativel-
acordo-paris-defendem-associacoes-
1949688
https://www.publico.pt/2021/02/28/
soc iedade / inves t igacao / t r a t ado-
assinado-lisboaincentiva-
aquecimento-global-1951862
h t t p s : / / p e t i c a o p u b l i c a . c o m /
pview.aspx?pi=PT106111
ht tps : / /www.2021por tugal .eu/p t /
programa/prioridades/
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omo já referido anteriormente São
João das Lampas é uma Freguesia
riquíssima no património relacionado
com a água e as estruturas associa-
das à sua utilização (fontes, bebe-

Um Roteiro da Água na Freguesia de São João das Lampas

Chilreira, Ribeira Rio de Cões, Alfaquiques e Codiceira

C
douros dos animais e lavadouros).
Este terceiro contributo, que inclui textos e
algumas fotos, pretende também incentivar a
utilização de pequenos Roteiros da Água, que
existem em praticamente todas as localidades
da Freguesia, para que se reflita sobre a im-
portância do seu conhecimento, divulgação
e preservação. Esta é apenas uma sugestão
de percurso (circular).

1 - Fonte da Chilreira

Singular fonte de dupla fachada/dupla frente.
O espaldar emoldurado por duas volutas
ligadas por friso, que contorna toda a frontaria
adorna-se com quadro de azulejos dispondo
o brasão d’armas da Junta de Freguesia de
São João das Lampas e a data de 2000. O lí-
quido jorra de bicas de pedra opostas, cen-
tradas por aprazíveis painéis circulares com
azulejos e cai em depósitos retangulares, com
concavidade ao centro, igualmente em faces
distintas. Do conjunto salienta-se a cumeeira
com telhado e beiral português.

2 – Lavadouros da Chilreira

Inaugurado em
1962, no âmbito
das festividades
do 28 de maio.
Presentes para a
inauguração, o
presidente da
CMS, sr. Viscon-

de de Asseca, e a sua comitiva, que foram
recebidos, com entusiasmo delirante, com
foguetes, música, flores e palmas estrondosas,
pela povoação da Chilreira, à frente da qual
estavam os srs. Bernardino Paulo Nunes, pre-
sidente da Junta de Freguesia de S. João das
Lampas; Arnaldo de Almeida Freire e Lino de
Almeida Freire, vogais da mesma; José Vicente
Jerónimo, regedor; comendador rev. padre
José do Casal; António Alves, vereador cama-
rário substituto e grande benemérito da re-
gião; o Grupo Recreativo Progresso da Cabrela
com o seu conjunto musical; o Grupo Unidos
da Fachada, equipado e com bandeira, etc.
Arcos com festões de verdura e mastros com
bandeiras davam ao aprazível lugar, lindo e
castiçamente saloio, um ar mais alegre e mais
belo, onde havia flores com profusão e alegria

comunicativa a jorros… Às meninas Maria
Augusta Sebastião Pereira e Elisabeth
d’Oliveira Bicho foram confiadas: a uma, a
bandeja de prata com a tesoura com que o sr.
Presidente Asseca cortou a fita do lavadouro
coberto, muito bom, que se ia inaugurar; a
outra, um lindo ramo de rosas, oferecido ao
supremo magistrado do concelho.O comen-
dador rev. padre José do Casal procedeu à
bênção do melhoramento público, ali tão
precisado e anseado, seguindo-se-lhe o corte
das fitas… …e um lanche suculento!...
(In Jornal de Sintra de 10 de junho de 1962)
Em 2014 foi restaurado pela Junta da União
de Freguesias de São João das Lampas e
Terrugem, que em 2015 aqui interveio
novamente.

3 – Fontenário de Ribeira Rio de Cões

O Fontenário original, de 1970, já com água
da rede pública, foi substituído pelo atual,
numa intervenção da Junta de Freguesia de
São João das Lampas, em 2012.

4 – Fonte de Espaldar de Ribeira de Rio de
Cões

Com o cunho arquitetural Estado Novo, a
fonte de Ribeira de Rio de Cões, apresenta
franco espaldar agalanado com pétreo
caixilho semicircular onde azulejado painel
traça a inscrição C.M.S., o brasão de armas e
ainda a data de 1956, circundado por fina
moldura floral. O depósito adossado ao frontal
transborda com a água que jorra da bica. Este
conjunto constituído por fontanário e lava-
douro adjacente (e um pouco mais afastado o
bebedouro para os animais) foi inaugurado
em 28 de maio de 1956, pelo presidente da
Câmara de então, César Moreira Baptista, e
os festejos foram animados pela banda da
Sociedade Recreativa de São João das
Lampas e quando «girândolas de foguetes
atroaram os ares; reboaram palmas e vivas»
(«Melhoramentos Públicos», Jornal de Sintra,
n.º 1163, 16 de junho de 1956).

5 – Poço de Alfaquiques

A ampla estrutura
circular é apenas
recortada por en-
trada frontal exe-
cutada a partir da
lage que serve de
assomo. Ados-
sada ao poço,

uma pia oca reserva-se a bebedouro das reses
que por ali pastavam.

6 – Fontenário de Alfaquiques

7 – Chafariz de Fuste de Alfaquiques

Construído em mármores, o cálice com pe-
destal, que recebe a água das quatro bojudas
bicas assenta em grande base circular
ornamentada com friso octogonal de pedra
escura. Encima o chafariz, taça e gomil.

8 – Fonte e Bebedouro de Animais da
Codiceira

9 – Lavadouro da Codiceira
Inaugurado em 1961, no âmbito das come-
morações do 28 de maio. Presentes para a
inauguração, o presidente da CMS, sr.
Visconde de Asseca, e a sua comitiva, que
foram recebidos festivamente pelos srs.
presidente da Junta, Bernardino Paulo Nunes,
prior José Nunes do Casal, Arnaldo de
Almeida Freire e regedor, José Vicente, e muito
povo. A comitiva foi saudada pela orquestra
«Tentadores S. Joanenses», enquanto no ar
estralejavam morteiros e foguetes. O sr.
Presidente da Junta, cumprimentando o sr.

Visconde de Asseca, pronunciou um discurso
agradecendo a presença de ilustre visitante,
não quis deixar de indicar o nome de vários
indivíduos da localidade que, colaborando,
ora com dias de trabalho, ora com dinheiro e
ainda com carregamento de pedras, tornaram
possível o que estava à vista. Falou, segui-
damente, o sr. Manuel Inocêncio Carioca
(correspondente, na Açafora, do «Jornal de
Sintra») que, num interessante improviso
focou o que de importante representava para
o povo daquela localidade a inauguração
destes melhoramentos, acabando por ler uma
saudação em verso, da sua autoria, dirigida
ao sr. Visconde de Asseca. O sr. Presidente
da Câmara agradeceu a manifestação que lhe
era prestada, dizendo que está inteiramente à
disposição do povo para tudo quanto seja
possível, acrescentando que mais alguma
coisa se há-de fazer futuramente. O chafariz e
o lavadouro encontravam-se lindamente
decorados, tendo a população oferecido ao
sr. Visconde de Asseca várias lembranças
típicas verdadeiramente enternecedoras.
Aqui, como noutras localidades visitadas, foi
entregue, por gentis meninas da povoação,
ao ilustre presidente da edilidade, um lindo
ramo de flores. Ao sr. Visconde de Asseca,
assim como à sua comitiva foi, depois, servido
um finíssimo lanche regional. (in Jornal de
Sintra de 4 de junho de 1961)

10 – Furo de água na Codiceira

Inaugurado a 28 de maio de 1951 encontra-se
desativado.

11 – Fontenário na
Codiceira

Henrique Martins,
março de 2021



10 JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 26 DE MARÇO DE 2021

DESPORTO

Campeonato de Portugal – Série F; Caldas SC, 1- SU Sintrense, 0 (acerto da 13.ª Jornada)

Desaire não afasta a equipa do acesso à III Liga
Ventura Saraiva*

E

Hugo Falcão – o treinador que chegou ao Sintrense no final de Novembro de 2020
só precisa de um ponto para garantir a manutenção, e pode até, chegar à nova III Liga

foto: ventura saraiva

m igualdade pon-
tual na tabela clas-
sificativa, e ambos
com pretensões em
integrar o quarteto

Adiado por duas vezes, o encontro entre o Caldas Sport Clube, e o SU Sintrense relativo à 13.ª Jornada do Campeonato de Portugal- Série F (24
Janeiro), teve lugar no passado domingo, dia 21, no campo da Mata, nas Caldas da Rainha, aproveitando os clubes, a pausa nas competições
nacionais. Venceu a equipa da casa, por 1-0, golo apontado já em período de descontos no primeiro tempo.

de equipas se seguem para a
segunda fase para os grupos
de acesso à nova III Liga,
Caldas Sport Clube, e Sin-
trense Futebol SAD, encon-
traram-se no histórico campo
da Mata, nas Caldas da Rai-
nha, depois de dois adiamen-
tos, cada um com a sua razão
de ser, a pedido do emblema
sintrense. Curiosamente na
data indicada (24 Janeiro), as
equipas estavam separadas
por 4 pontos, e já o Sintrense
encetava uma recuperação
fantástica, depois de um ciclo
de derrotas que o manteve
nos lugares de despromoção.
Com a entrada do treinador
Hugo Falcão, aos poucos
foram surgindo as vitórias,
com o melhor ciclo a ser con-
seguido no mês de Janeiro,
com 9 pontos (3v), e a folga
motivada pela desistência do
CD Fátima SAD, ou seja, um
ciclo vitorioso sem conhecer
o amargo da derrota.

Golo nos descontos
do primeiro tempo
dá vitória aos locais
Para o jogo das Caldas da Rai-
nha, Hugo Falcão voltou a
mexer no onze inicial, assi-
nalando-se o regresso do luso
marroquino, Tahar El Khalej
ao eixo da defesa, de Martim
Fonseca, e de António Xavier,
recuperado do susto sofrido
(traumatismo ligeiro) frente ao
U. de Almeirim, no dia 7 deste

mês.
Do lado da equipa da casa,
orientada por José Vala, ape-
nas uma ausência, a do luso
francês, Thomas Militão, uma
das poucas excepções nos
clubes de hoje, formado no
Caldas desde o futebol 7, e
com uma carreira de mais de
duas décadas no campo da
Mata.
A equipa da casa entrou a
pressionar forte, obrigando a
um recuo do meio campo
visitante, e com Diogo Garri-
do muito activo entre os pos-
tes. À passagem da meia hora
de jogo, a grande oportu-
nidade de golo acabaria por
pertencer ao Sintrense, numa
desatenção da defensiva do
Caldas, após uma má opção
do guarda-redes, Luís Paulo
que decidiu vir até fora da sua

grande área entregar a bola
aos companheiros. André Si-
mões, perdeu o controlo da
bola, e Luís Rodrigues (?), de
quase meio campo, aprovei-
tou o facto de a baliza estar
desguarnecida, e fez o remate
de longe. Luís Paulo ainda
chegou a tempo de evitar o
golo, numa defesa de recurso.
A bola foi embater na trave, e
no ressalto encontrou o
guardião caldense, acabando
em cima da linha de golo, sem
a transpor. Protestaram os
jogadores de Sintra, mas a
verdade é que a bola não
passou a linha de baliza,
gorando-se a oportunidade
do marcador funcionar.
Passado esse momento, o
Caldas SC voltou a tomar
conta das operações ofensi-
vas, pressionando cada vez

mais a baliza defendida por
Diogo Garrido. André Perre,
era o jogador mais influente
no processo atacante, e le-
vou por duas vezes o perigo
à zona defensiva contrária. O
relógio entrava então na
contagem decrescente, com o
nulo no resultado, e já no
tempo de compensação, um
pontapé de canto cobrado
por André Perre, foi desviado
de cabeça por Ricardo Isabe-
linha, Diogo Garrido ainda
defendeu in extremis, mas
apareceu o defesa Pedro Gaio
que acabou por fazer o golo
inaugural, dando assim van-
tagem à equipa caldense
antes do intervalo.
Hugo Falcão joga o tudo-por-
tudo nas alternativas mas não
surtem efeito
No reatamento, e para o início

do segundo tempo, o treina-
dor do Sintrense, Hugo Fal-
cão troca de uma assentada
três jogadores: saem, Martim
Fonseca (já tinha visto um
cartão amarelo, aos 42’), To-
más Loureiro, e Ricardo Caei-
ro, para a entrada de Diogo
Gonçalves, Vasco Teixeira, e
Bernardo Monteiro (“Ben-
ny”). Todavia, e no decorrer
do jogo, esse poder ofensivo
esbarrou sempre na organi-
zação recuada do Caldas SC,
com José Vala, a fazer alguns
acertos, com a saída de André
Perre, e a entrada de Nuno
Januário que acabou por fa-
zer a diferença nas transições
ofensivas do conjunto das
Caldas da Rainha.
Nos minutos finais, e na pro-
cura de chegar pelo menos ao
empate, o Sintrense optou na
maioria das vezes por lança-
mentos longos para a grande
área, mas sem criar situações
de desequilíbrio, dado o po-
voamento no sector recuado
caldense.
O árbitro da Associação de
Futebol de Setúbal, David
Salvador que fez uma exibi-
ção segura, deu mais cinco
minutos de tempo extra, pro-
longando a ansiedade entre
os locais, e a pressão sobre a
turma sintrense para evitar a
derrota, o que não viria a con-
seguir.
Apesar da derrota, o Sintren-
se mantém o quarteto da fren-
te à vista, faltando-lhe apenas
um ponto para garantir mate-
maticamente a manutenção
no Campeonato de Portugal
na próxima temporada de
2021-22.

Ficha do jogo
Campo da Mata- Caldas da
Rainha
13.ª Jornada- Série F

Árbitro: David Salvador, auxi-
liado por João Lourenço, e
André Botelho (AF Setúbal).
Ao intervalo: 1-0. Resultado
final: 1-0
Marcador: Pedro Gaio (45+4’)
Caldas SC: Luís Paulo; Yord
Valência, Flávio Passos, Pe-
dro Gaio, e Mauro Estáquio
(Gonçalo Barreiras, 83’); Luís
Farinha, Leandro Silva,
André Perre (Nuno Januário,
60’), e André Simões; Ricardo
Isabelinha (Pedro Faustino,
90’), e João Rodrigues (Mar-
celo Marques, 83’).
Não utilizados: Vítor Rodri-
gues, Marcelo Santos, e Rui
Oliveira (gr).
Treinador: José Vala
SU Sintrense: Diogo Garri-
do; Tahar Kalej, Tomás Lou-
reiro (Vasco Teixeira, 45+4’),
Gonçalo Vieira, e Ricardo
Caeiro (Bernardo Monteiro,
45+4’); Martim Fonseca
(Diogo Gonçalves (45+4’);
Luís Rodrigues, Gonçalo
Pinto, e Sérgio Silva (Hugo
Barbosa, 60’); David Teles
(Gonçalo Henriques, 67’), e
António Xavier.
Não utilizados: Eduíno Júnior,
e João Silva (gr).
Treinador: Hugo Falcão.
Classificação actual: 1.º Tor-
reense, 44 pontos; 2.º FC Al-
verca, 43, 3.º U. Santarém, 32,
4.º Caldas SC, 27, 5.º GS Lou-
res, 26, 6.º Sintrense, 24, 7.º
Pêro Pinheiro, 21, 8.º Sacave-
nense, 19, 9.º U. Almeirim, 15,
10.º U. 11.º Dezembro, 15, 11.º
SC Lourinhanense, 9, 12.º CD
Fátima SAD (desistiu).
Próxima jornada (dia 3 de
Abril): Sintrense-U. Santa-
rém; GS Loures-Pêro Pinhei-
ro; Torreense-Caldas SC;
Sacavenense-Lourinhanen-
se; U. Almeirim-FC Alverca.
Folga: U. 1.º Dezembro.

* Com 91 FM Rádio

1.º Dezembro-U. Almeirim
Dia 31 às 16h00
Agendado para o passado domingo, dia 21, o encontro
entre as equipas do 1.º Dezembro e U. Almeirim, da 13.ª
Jornada (24 de Janeiro), foi de novo adiado, estando
prevista a sua realização na 4.ª feira, dia 31, às 16h00 no
campo Conde Sucena, em São Pedro de Sintra.
Trata-se de um jogo de importância vital para os dois
clubes, visto estarem na zona de despromoção, e só a
vitória de um deles, pode manter matematicamente a
possibilidade de fugir à descida aos campeonatos distritais
na próxima temporada 2021-22, embora dependam de
resultados de terceiros.
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SOCIEDADE RECREATIVA
E MUSICAL DE ALMOÇAGEME

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ao abrigo dos Estatutos e do Regulamento Interno
convoco a Assembleia Geral Ordinária, para o dia
27 de Março de 2021, pelas 21:00 horas, na sede

da S.R.M.A, sita na Avenida Dr. Brandão de Vasconcelos, n.º 56/58 em
Almoçageme, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1 - Expediente
Ponto 2 - Aprovação do relatório e Conta Gerência 2020
Se há hora marcada não houver número legal de Sócios para o
funcionamento da Assembleia, esta realizar-se-á uma hora depois, com
qualquer número de Associados.
Caso a situação pandémica atual, não permita a realização da Assembleia,
na data agendada, a mesma será alterada para data posterior, sendo a
nova data divulgada através de afixação na sede da SRMA e da respectiva
página de facebook.
Almoçageme, 22 de Fevereiro de 2021.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(a) José Francisco de Almeida Ferreira
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ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA-GERAL
C O N V O C A Ç Ã O

Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 19º, capitulo III dos Estatutos, convoco
a Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ, a reunir em Sessão Ordinária, na Sede Social, em
Queluz, na Rua D. Pedro IV nº 1, no dia 31 de Março, pelas 16.30, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO BALANÇO, RELATÓRIO E
CONTAS DA DIRECÇÃO E PARECER DO CONSELHO FISCAL,
REFERENTES AO EXERCICIO DE 2020
Conforme determina o n.º 1 do art. 22º dos Estatutos, se à hora marcada não estiver
presente a maioria legal dos sócios com direito a voto, a ASSEMBLEIA-GERAL
reunirá, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número de sócios
presentes.
QUELUZ, 10 de Março de 2021.

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Pedro Nuno de Lemos

NOTA: O relatório e contas encontra-se à disposição dos Associados na Secretaria
de Direcção a partir do dia 24 de Março, pf.
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Basquetebol – Liga Feminina Skoiy; CB Queluz, 72- Vitória Guimarães, 78

Derrota coloca equipa no radar da descida de divisão
Ventura Saraiva

D errotada na véspera (sá-
bado) no pavilhão Hen-
rique Miranda, em Que-
luz pelo CAB Madeira,
por 63-60, a equipa vi-

A experiência do Club Basket de Queluz na Liga Feminina depois da subida na
temporada de 2019-20, está a revelar-se positiva, apesar dos resultados negativos
que teimam em persistir, e que deixam a equipa nos lugares de despromoção.
No passado domingo, dia 21, e no acerto de contas da 14.ª Jornada (Fase Regular), a
formação orientada por Fernando Brás, saiu derrotada no confronto com o poderoso
Vitória Guimarães, por 72-78, mas teve ensejo de reverter a diferença no marcador no
4.º Período, onde levou a melhor (13-11), mas os nervos acabaram por trair as raparigas
do emblema de Queluz.

maranense tinha que vencer o CB
Queluz no pavilhão municipal João
Carlos Cifuentes, em Monte Abraão,

para manter os lugares cimeiros da
classificação, e seguir para o “play
off” de campeão nacional. Ao invés,
a formação queluzense estava
obrigada a ganhar para não só fugir
dos lugares de despromoção, mas
ganhar vantagem no confronto
directo com as suas rivais, nomea-
damente o Olivais FC (Coimbra),
equipa que está acima da chamada
linha d’água, e que vai receber em
Monte Abraão, na 4.ª feira, dia 24,
às 20h30 (já com esta edição
fechada para impressão gráfica),
para acerto das contas da 17.ª
Jornada, e que em caso de vitória
deixa em aberto a possibilidade de
fuga à descida para a PROLIGA.
Com este acerto da 14.ª Jornada
(adiado de 3 de janeiro), o calendário
da equipa de Queluz fica prati-
camente certo em relação às res-
tantes equipas, ficando para o
embate final, a recepção ao CAB
Madeira, onde as possibilidades de
vitória serão reduzidas dado o

Marta Roseiro na posse de bola perseguida por Luiana Livulo (31)

Banco do CB Queluz na expectativa da reviravolta no marcadorFilipa Cruz muito influente no jogo interior da equipa

potencial do emblema insular.

Entrada forte da equipa
vimaranense na liderança
do marcador
Com outras ambições na Liga Femi-
nina, com um plantel recheado de

jogadoras de nível, sobressaindo
Cátia Bishoff (alemã), Alexandra
Mollenhaur (Arzdebeijão/EUA),
eTatiane Pacheco (Brasil). A for-
mação vimaranense chegou ao final
do 1.º Período com a vantagem de
19-22, repetindo no 2.º, com 19-23.
Esta vantagem foi importante para
suster o jogo da equipa de Queluz
que ainda venceu no derradeiro
período (4.º), mas insuficiente para
chegar á vitória.
De relevar o excelente jogo exterior
de Marta Roseiro, e a pontaria de
Cláudia Almeida. Quanto à arbitra-
gem, cometeu alguns erros, expul-
sou dois treinadores do CBQ, e nas
4 faltas técnicas usou de muito
tempo, desmobilizando o jogo das
equipas, como demonstra o resul-
tado do 4.º Período (13-11).

Ficha do jogo
17.ª Jornada (Fase Regular)
Pavilhão Municipal João Carlos

Cifuentes- Monte Abraão
Árbitros: Tiago Mota, e Guilherme
Vilhena (AB Lisboa)
Ao intervalo: 38-45. Resultado final:
72-78
Parciais:19-22 (1.ºP); 19-23 (2.º P); 21-
22 (3.ºP); 13-11(4.ºP)
CB Queluz: Constança Almeida (C),

Maria Lopes, Margarida Alves,
Marta Roseiro, Francisca Calçoa,
Ândria Gonçalves, Margarida
Couto, Leonor Nunes, Filipa Cruz,
Carolina Duarte, Djeniffer Monteiro,
Cláudia Almeida.
Treinador: Fernando Brás. Adjun-
tos: Vasco Oliveira, e Jorge Gon-
çalves.
Vitória Sport Clube (Guimarães):
Catarina Mateus, Bárbara Miranda,
Mariana Machado, Ana Moura (C),
Ana Pedroso, Cátia Bishoff, Sara
Ressureição, Isabel Cunha, Filipa
Teixeira, Alexandra Mollenhauer,
Tatiane Nascimento, Luiana, Livulo.
Treinador: Rui Costa. Adjunto:
Eduardo Ribeiro.
Resultados: Dia 20- CAB Madeira,
63- Vitória Guimarães, 60
Dia 21- Benfica, 73- União Sportiva,
69; Guifões SC, 60- GDESSA
Barreiro, 71; CAB Madeira, 72- CPN
Imopartner, 50; CB Queluz, 72-
Vitória Guimarães, 78.
Classificação actual (dia 21): 1.º

União Sportiva, 38 pontos (21 jo-
gos); 2.º SL Benfica, 36, 3.º Vitória
Guimarães, 35, 4.º CRC Quinta dos
Lombos, 34, 5.º GDESSA Barreiro,
32 (19j), 6.º CAB Madeira, 31 (19j),
7.º AD Vagos, 30, 8.º Guifões SC, 29,

9.º Galitos/Clinica Dr. Semblano, 27,
10.º Olivais FC, 25, 11.º CB Queluz,
23, 12.º CPN Imopartner, 23.
Próximas jornadas:
Dia 24: CB Queluz- Olivais FC
(17.ª); Quinta dos Lombos- CAB
Madeira (16.ª).
Dia 25: CAB Madeira-GDESSA

Carolina Bernardeco continua
em alta no CAB Madeira
Para acertar o calendário com os muitos jogos em atraso, devido às
restrições impostas pelo Governo Regional da Madeira no que concerne
às viagens, no âmbito da pandemia da Covid 19 no Arquipélago, a
equipa do CAB Madeira, assentou arraiais no Continente, usando o
pavilhão Henrique Miranda, em Queluz para fazer os seus jogos na
condição de visitada.
No sábado, a turma insular recebeu o Vitória de Guimarães, e venceu
por 63-60, subindo ao 7.º lugar, ocupando já um lugar nas 8 melhores,
com vista ao apuramento para o “play-off” de campeão nacional.
Mais uma vez, a sintrense Carolina Bernardeco, esteve em evidência,
desequilibrando a favor do emblema insular, a meio minuto do final,
concretizando 4 pontos, ajudando na vitória (63-60) da sua equipa que
perdia por 59-60. Carolina liderou ainda nos lançamentos obtendo 19
pontos, seguida de Paige Cannon, com 18.

Barreiro (20.ª), pavilhão H. Miranda
em Queluz.
Dia 26: GDESSA Barreiro-AD
Vagos (19.ª)
Dia 27: Vitória Guimarães-Benfica
(17.ª)

Dia 28- última jornada (22.ª) CAB
Madeira-CB Queluz (pavilhão H.
Miranda em Queluz); Galitos/Clínica
Dr Semblano; CRC Quinta dos
Lombos-Olivais FC; AD Vagos-
União Sportiva; Guifões SC- Vitória
SC; GDESSA Barreiro- CPPN
Imopartn
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Campeonato Nacional de Corta Mato Longo 2021

João Pereira no pódio com Medalha de Bronze
Ventura Saraiva

P fotos: sréditos - Luís Duarte Clara
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O Parque do Serrado, na freguesia de Amora, no concelho do Seixal recebeu
no domingo, dia 21, o Campeonato Nacional de Corta Mato Longo 2021,
numa retoma do calendário competitivo da Federação Portuguesa de
Atletismo (FPA), depois do interregno motivado pela declaração do Estado
de Emergência Nacional no âmbito da pandemia da Covid 19.
Embora com limitações no número de participantes, saídas por vagas de
20 atletas, estiveram em acção os melhores atletas lusos da actualidade. A
surpresa acabou por ser a corrida do atleta de Sintra, João Pereira, esta
época com as cores do Vitória de Setúbal. Foi terceiro classificado,
garantindo a Medalha de Bronze e um lugar na elite nacional da disciplina.

João Pereira sprinta para a meta garantindo um lugar no pódio

erante a ausência do
Sport Lisboa e Ben-
fica, repetindo a au-
sência de há uma se-
mana atrás, nos na-

Hugo Ganchas – um
brilhante 12.º lugar
em Amora

cionais de clubes em Pista
Coberta, o Sporting Clube de
Portugal foi o grande do-
minador colectivo no Parque
do Serrado, fazendo a dobra-
dinha nos dois sectores,
masculino e feminino. E se na
corrida masculina, o título
individual escapou a Rui Tei-
xeira que não aguentou a
ponta final do ex-benfiquista
Rui Pinto, agora na 4Run, já
nas mulheres, o domínio foi
total por parte da formação
leonina. Carla Salomé Rocha,
uma atleta que passou pela
Juventude Operária de Mon-
te Abraão (JOMA) em 2010,
já com credenciais de campeã
na pista coberta, ar livre, es-
trada e corta mato, mudou-se
para o Sporting no ano se-
guinte, e tem progredido
exponencialmente na moda-
lidade, depois de ter feito uma
passagem pelo Benfica em
2014. Salomé, tomou a dian-

teira da corrida no Parque do
Serrado, e foi ganhando van-
tagem sobre as suas colegas
de equipa a cada volta ven-
cida. Chegou ao final com
quase meio minuto de avanço
sobre a experiente Sara Mo-
reira, Catarina Ferreira, e Jés-
sica Augusto. O quarteto
leonino chegava na frente e

sagrava-se campeã nacional
de clubes, fazendo o pleno de
pontos (10).
Na corrida feminina, marcaram
presença duas atletas de
Sintra, Margarida Dionísio
(ex- Senhora do Desterro) esta
temporada na nova equipa, o
Clube Desportivo Feirense, e
Sandra Protásio (ex-JOMA),
a representar o Clube de Atle-
tismo de Sintra.

Corrida fantástica de
João Pereira a garantir
a Medalha de Bronze
Depois da dispensa contur-
bada de Rui Pinto no final da
época passada, pelo Benfica,
as atenções recaiam sobre a
prestação do atleta nortenho,
já duas vezes campeão nacio-
nal da disciplina. Ao invés do
que seria de esperar, Rui Pin-
to remeteu-se a uma gestão
de esforço, nunca assumindo
na fase inicial a liderança da
corrida, esperando para ata-
car na última volta, uma estra-

tégia que viria a resultar, ba-
tendo o seu principal adver-
sário, Rui Teixeira, por 5 se-
gundos. Mais atrás, um trio
composto por Luís Saraiva
(Braga), João Pereira (VSC), e
Fernando Serrão (Sporting),
lutava pela vaga deixada para
o pódio, acabando por João
Pereira ser o mais forte e ga-
rantir o 3.º lugar na corrida.
Depois de ter brilhado no
Desporto Escolar, onde foi
campeão nacional pela Es-
cola Secundária de Santa
Maria, no Triatlo (GRD Mani-
que de Cima), no atletismo,
Benfica, e Maratona, João Pe-
reira ingressou esta tempora-
da no Vitória de Setúbal, onde
tem por companhia, outro
sintrense, Hugo Ganchas (ex-
Benfica).
Releve-se ainda a presença
de outros sintrenses na com-
petição, Pedro Saldanha, e

Nuno Carraça (Run Tejo), e
Edgar Jacinto (CA Sintra).

Geral feminina (8.000 me-
tros): 1.ª Carla Salomé Ro-
cha, Sporting, 27,37’’; 2.ª Sara
Moreira, Sporting, 27,56’’; 3.ª
Catarina Ribeiro, Sporting,
28,00’’; 4.ª Jessica Augusto,
Sporting, 28, 07’’; 5.ª Lia
Lemos, Maia AC, 28,14’’ (sub
23) (…); 24.ª Sara Monteiro,
NúcleOeiras, 31,58’’; 30.ª San-
dra Protásio, C.A. Sintra,
34,14’’; 34.ª Margarida Dio-
nísio, Feirense, 35,54’’.

Equipas: 1.ª Sporting, 10 pon-
tos (AA Lisboa); 2.ª Recreio
Desportivo de Águeda, 32
(AA Aveiro); 3.ª Clube Des-
portivo Feirense, 89 (AA
Aveiro); 4.ª União FC Tomar,
106 (AA Santarém); 5.ª ACR
Senhora Desterro, 128 (AA
Guarda).

Geral masculina (10.000
metros): 1.º Rui Pinto, 4Run,
31,14’’; 2.º Rui Teixeira, Spor-
ting, 31,19’’; 3.º João Pereira,
Vitória Setúbal, 31,21’’; 4.º
Luís Saraiva, SC Braga,
31,24’’; 5.º Fernando Serrão,
Sporting, 31,27’’;  (…); 12.º
Hugo Ganchas, Vitória Se-
túbal, 31,52’’; 24.º Pedro
Saldanha, Run Tejo, 32,55’’;
31.º Nuno Carraça, Run Tejo,
33,27’’; 33.º Edgar Jacinto, CA
Sintra, 34,23’’.

Equipas: 1.º Sporting, 28
pontos (AA Lisboa); 2.º S.C.
de Braga, 34 (AA Braga); 3.º
Maia Atlético Clube, 56 (AA
Porto); 4.º Vitória Setúbal, 79
(AA Setúbal); 5.º Clube Atle-
tismo de Seia, 134 (AA Guar-
da); 6.º Run Tejo-CM Socks,
142 (AA Lisboa); 7.º CA
Pedro Pessoa, 159 (AA
Setúbal).
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Férias Fiscais – Agosto
Diferimento e suspensão
extraordinários de prazos

CALENDÁRIO FISCAL
ABRIL

DATA
LIMITE OBRIGAÇÃO FISCAL

Até o dia
12

Até o dia
15

Até o dia
20

Até o dia
22

Até o dia
30

A Lei n.º 7/2021, de 26 de fevereiro, vem reforçar as
garantias dos contribuintes, tendo um especial impacto
positivo na qualidade de vida nos contabilistas
certificados. Este texto é dedicado ao diferimento e
suspensão extraordinários de prazos que ocorrem
durante o mês de agosto, estando previsto no novo artigo
57.º-A da LGT aditado pela referida lei.

Obrigações tributárias cujo prazo termine em agosto
Sem prejuízo das regras gerais e especiais de cadu-
cidade e prescrição, as obrigações tributárias de-
clarativas ou de pagamento cujo prazo termine no decurso
do mês de agosto podem ser cumpridas até ao último
dia desse mês, independentemente de ser útil, sem
quaisquer acréscimos ou penalidades.

Atos dos contribuintes em procedimentos tributários
cujo prazo termine em agosto
São transferidos para o primeiro dia útil do mês de
setembro, os prazos que terminem no decurso do mês
de agosto, do procedimento tributário relativos aos atos
praticados pelos contribuintes nos seguintes
procedimentos:
1. Ações preparatórias ou complementares de
informação e fiscalização tributária;
2. Revisão, oficiosa ou por iniciativa dos interessados,
dos atos tributários;
3. Reconhecimento ou revogação dos benefícios fiscais;
4. Emissão ou revogação de outros atos administrativos
em matéria tributária;
5. Reclamações e recursos hierárquicos;
6. Avaliação direta ou indireta dos rendimentos ou valores
patrimoniais;
7. Exercício do direito de audição em quaisquer

procedimentos ou de esclarecimentos solicitados pela
administração tributária.

Procedimentos de inspeção tributária em agosto
São suspensos os prazos relativos ao procedimento de
inspeção tributária durante o mês de agosto, para efeitos
do artigo 36.º do RCPITA - Regime Complementar do
Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira. O artigo
36.º do RCPITA diz respeito ao início e prazo do procedimento
de inspeção.

A suspensão das inspeções tributárias durante o mês de
agosto tem as seguintes aplicações práticas:
• As notificações cujo prazo termine durante o mês de agosto,
o respetivo prazo suspende-se no dia 31 de julho e continua
a contar a partir de 1 de setembro;
• As notificações recebidas durante o mês de agosto, o
prazo só começa a contar no dia 1 de setembro.

Com este novo modelo de suspensão e flexibilidade de
prazos, passa a ser possível ao contabilista certificado um
período de gozo de férias sem preocupações quanto ao
cumprimento de obrigações fiscais ou resposta a
notificações da AT.

Maria Manuela Vieira Reinolds de Melo
Mestre em Gestão de Empresas

e Contabilista Certificada
Departamento de Assessoria Técnica da NUCASE

– Contabilidade e Fiscalidade, SA

Carcavelos, 12 de março de 2021

Até o dia
26

SEGURANÇA SOCIAL – Envio da Declaração
Mensal de Remunerações

IRS – DMR – Envio da Declaração Mensal de
Remunerações - AT

Comunicação dos elementos das faturas

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto
Nacional de Estatística

Mapa de férias – Elaboração e fixação pelo
empregador

Relatório Único – Atividade Social da empresa

CES – Pagamento da contribuição extraordinária
de solidariedade

Modelo 11 – Notários e entidades que
desempenhem funções notariais

IVA – Opção pelo pagamento do IVA das
importações através da declaração periódica
do IVA

Comunicação à CGA, IP dos montantes pagos
nesse mês referentes a pensões

Segurança Social – Pagamento das contri-
buições

FCT e FGCT – Entregas do mês anterior
referente aos trabalhadores admitidos a partir
de outubro de 2013

IVA – Envio da declaração periódica mensal
(prorrogado despacho n.º 437/2020-XXII, de
09.11)

IVA – Envio da Declaração Recapitulativa

IVA – Mini Balcão Único (MOSS) – Declaração

IRS/IRC – Entrega das quantias retidas

DMIS – Entrega da declaração e do imposto do
selo

Banco de Portugal – COPE

Seg. Social – Independentes (Cat.B) - Entrega
da declaração do total dos rendimentos obtidos
nos três meses imediatamente anteriores.

AIMI – Todos os herdeiros da herança indivisa
devem entregar individualmente a “Declaração
de Confirmação – Herdeiros de Herança
Indivisa”

Modelo 30 – Entrega da declaração

IUC – Pagamento do Imposto Único de
Circulação

IVA – Pedido de restituição de IVA suportado
noutro Estado Membro ou país terceiro

IVA – Pedido de restituição IVA pelas IPSS

IVA – Pagamento do IVA mensal (prorrogado
despacho n.º 437/2020-XXII, de 09.11)

Nota: Início no dia 1 de abril da entrega da Modelo 3 do IRS-
Declaração de Rendimentos de 2020 (todas as categorias).
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A Câmara Municipal de Sintra promove a transmissão de um
recital de Viola de Arco levados a palco pelo Sintra Estúdio de
Ópera, no dia 27 de março, pelas 18h00.
Este recital é dedicado ao instrumento Viola de Arco e
interpretado por Eurico Cardoso. A Viola de Arco, ou Violeta,
é um instrumento que raramente surge em concerto como
instrumento solista. A Viola, mesmo integrada na orquestra e
com um papel fundamental, poucas vezes tem destaque,
cabendo-lhe amiúde um papel de preenchimento harmónico
ou de simples reforço da linha musical dos violoncelos.
Neste recital pretende-se dar a conhecer as potencialidades
deste instrumento, caracterizado por um timbre quente e doce,
através de 3 transcrições de obras barrocas emblemáticas
para instrumento solo.
Os recitais serão transmitidos na página de Facebook e

Recital de Viola de Arco com transmissão online de Sintra

A Câmara Municipal de Sintra promove o Sintra Jazz 2021, de
30 de abril a 2 de maio, no Centro Cultural Olga Cadaval.
O jazz sobe ao palco do Auditório Jorge Sampaio com a
apresentação de 5 concertos, com inicio a 30 de abril, data em
que se assinala o Dia Internacional do Jazz, como forma de
divulgação do excelente trabalho musical que se realiza no
nosso país, proporcionando ao público um leque estilístico
repleto de qualidade e diversidade estética.
Artistas como Mário Laginha, Emsemble Coreto, Maria João
e Carlos Bica, João Paulo Esteves da Silva e a Orquestra de
Jazz do Hot Clube de Portugal com Julian Arguëlles, vão
interpretar temas onde não faltam misturas sonoras a
improvisação.

Sintra recebe Festival de Jazz no final de abril

Youtube da Câmara Municipal de Sintra.

PROGRAMA
JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite n.º 1 em sol maior para violoncelo (transcrição para
viola solo)
• Prelude • Allemande • Courante • Minuet 1 e 2 • Gigue
GEORG PHILIPP TELEMANN
Fantasia n.º 1 para violino solo TWV 40-14 (transcrição
para viola solo)
• Largo
GEORG PHILIPP TELEMANN
Fantasia n.º 7 para violino solo TWV 40-20 (transcrição
para viola solo)
• Dolce • Allegro • Largo • Presto

PROGRAMA
30 de abril
20h30 | MÁRIO LAGINHA “Piano Solo” (PT)
21h30 | CORETO PORTA-JAZZ (PT)
1 de maio
20h30 | MARIA JOÃO & CARLOS BICA QUARTET (PT)
21h30 | JOÃO PAULO ESTEVES DA SILVA “BRIGHTBIRD
TRIO” (PT/SUI)
2 de maio
17h00 | ORQUESTRA DE JAZZ DO HOT CLUBE DE
PORTUGAL com JULIAN ARGÜELLES (PT/UK)
“A Música de Duke Ellington”
Bilhetes em Ticketline.

Apesar de ter sido anunciado
o regresso dos públicos às
salas de espetáculos a partir
de 19 de abril, o teatromosca
não deixará de assinalar o Dia
Mundial do Teatro, e propõe
levar até casa dos espetado-
res uma transmissão lives-
tream muito especial. Trata-
se do espetáculo Hamlet
Cancelado, que terá trans-
missão em direto a partir de
São Paulo, no Brasil, dia 27
de março, pelas 21h (hora de
Portugal Continental). A
apresentação deste espetá-
culo insere-se na programa-
ção multidisciplinar, nacional
e internacional, que o tea-
tromosca desenhou para o
AMAS - Auditório Municipal
António Silva e que não foi
interrompida ao longo deste
novo confinamento.
O espetáculo, apresentado
pelo ator e encenador brasi-
leiro Vinicius Piedade, em
parceria com Fábio Vidal, terá
como cenário a casa do pró-

teatromosca celebra o Dia Mundial do Teatro com o
espetáculo transmitido em directo a partir do Brasil

foto: tati wexler
prio interprete. Centra-se na
história de um figurante
daquela que seria a maior
produção alguma vez feita do
texto de Shakespeare. Não
conformado com o CAN-
CELAMENTO da peça em
que sonhava participar,
decide construir, por si pró-
prio, uma adaptação da mes-
ma, utilizando fragmentos
dos textos originais, referên-
cias da proposta do encena-
dor, partes do cenário que
estava a ser construído e re-

talhos dos figurinos que esta-
vam a ser feitos, na esperança
de poder levar a público uma
adaptação dessa ousada
encenação, oferecendo a sua
pequena e própria versão da
mais influente obra dramática.
Conta com a interpretação do
próprio encenador, Vinicius
Piedade, diretor do Núcleo
Vinicius Piedade & CIA, uma
plataforma de criação artística
cuja principal proposta dos
espetáculos é aprofundar a
existência humana através de

personagens que se encon-
tram em situações limite.
Perante esta crise sanitária,
Vinicius Piedade apresenta-
nos um pungente retrato dos
estranhos dias que vamos
vivendo em todo o mundo, a
partir de uma nação dilacera-
da pelo coronavírus e por
políticas públicas que criam
cenários cada vez mais
trágicos.
O espetáculo será transmitido
em direto no Canal de YouTu-
be do teatromosca. Os bilhe-
tes estão à venda nas plata-
formas Seetickets, Ticketline
e por transferência MBWay.
O espetador deverá receber
um link de acesso à sala, uma
hora antes do início da ses-
são. Por ocasião das celebra-
ções do Dia Mundial do Tea-
tro, os bilhetes para este es-
petáculo terão um preço
especial de apenas 3 euros
(preço único).

O reconhecido empresário e
coreógrafo teatral, Filipe La
Féria, é a mais recente confir-
mação para a 3ª edição em
streaming de “A Paixão Pela

La Féria e Mastiksoul na 3ª edição em streaming
de “A Paixão pela Dança”

Dança”, dia 27 de março na
plataforma Ticketline Live
Stage, pelas 19 horas, promo-
vida pela Academia Ai! a
dança.

Encenador e dramaturgo por-
tuguês, nascido na Amare-
leja, Filipe La Féria é, aos 76
anos, um dos mais presti-
giados e talentosos nomes do

teatro musical em Portugal e
responsável pela revitali-
zação do teatro ligeiro na-
cional.

Sintra sossega e respira enquanto os turistas não chegam
Mas vão chegar
Chegarão um dia de carteiras recheadas,
Câmaras sempre a disparar e toca a andar
Chegarão com a sua pegada breve mas nada leve
Levam consigo memórias de um só dia,
sobem ao Castelo a correr
Chocalham os corpos em tuquetuques a ferver
 Lentos e barulhentos.
Enchem autocarros que os levam à Pena
Os jardins ficam por ver,
 o tempo não estica, é pena
Descem a serra para Monserrate
Passam pela Regaleira
E repito, a sua pegada não é ligeira
São muitos e a serra é pouca
Pequena e frágil feita de ossos e de luar
O seu sangue ,
a seiva das árvores cansadas, decepadas, maltratadas
Agora, nesta longa noite de silêncio
onde as vozes dos turistas são apenas
um eco distante na paisagem que sossega e respira
enquanto eles não chegam.

Fernanda Botelho

Poema

A União de Freguesias de Sintra apoiou o Centro de Acolhi-
mento Temporário Novo Mundo – Exército de Salvação, com
a atribuição de computadores, nas suas instalações situadas
na Rua Desidério Cambournac , em Sintra.
Esta doação surgiu na sequência de uma solicitação feita
pelo responsável daquela instituição nas redes sociais onde
partilhou que “ com o início do ensino à distância, o Novo
Mundo necessita de computadores para que as nossas
crianças sigam as aulas por ZOOM e TEAMS”.

JCA

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

Bombeiros Voluntários
Agualva-Cacém
Algueirão-M. Martins
Almoçageme
Belas
Colares
Montelavar
Queluz
São Pedro de Sintra
Sintra

112
21 924 77 70
21 434 82 00
21 325 26 20
21 765 42 42
21 910 72 10
800 204 781

805  506 506
21 924 16 23
21 923 85 00
808 266 266
21 910 48 00

21 914 00 45
21 922 85 00
21 928 81 71
21 431 17 15

21 929 00 27
21 927 10 90
21 434 69 90
21 924 96 00
21 923 62 00

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

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

FEIRAS
Feira de Almoçageme (Freguesia de
Colares)
3.º Domingo de cada mês
Feira de Levante de Agualva
Todas as quartas-feiras
Feira de Monte Abraão
Todos os Sábados
Feira de S. João das Lampas
1.º Domingo de cada mês
Feira de S. Pedro de Penaferrim
2.º e 4.º Domingos de cada mês
Feira da Terrugem
3.º e 5º. Domingo de cada mês
Mercado de Montelavar
3.ª a 6.ª de cada mês. Todos Sábados.
Mercado da Tapada das Mercês
Todos os Sábados

FARMÁCIAS

PUB.

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA

TELEVISÃO

RUI FERNANDES
Comércio e reparação de motos

Rua João Crisóstomo de Sá, n.º 9 – 2745-034 QUELUZ
Tlm 966 076 095/ 933 426 402

(Esta crónica, por desejo expresso do seu autor, não respeita o novo Acordo Ortográfico.)

A

D
Bernardo

de Brito e Cunha

R
A
N
S

Sexta-feira, 19 de Março – Maria José Costa Maceira, de São João das Lampas, Ana Lúcia Nunes
Sequeira, do Mucifal, Emília Augusta Sequeira, Maria José da Silva, da Chilreira, Maria Emília Rocha Pires,
do Ral; António Marques, de Colares, Carlos Alberto Pina Manique, Júlio da Silva Ribeiro, do Penedo,José
Agostinho Nunes Sequeira, do Mucifal,Joaquim dos Santos Vicente, de Sintra, António Maria Baltasar,
do Algueirão,José Henrique Figueiredo da Silva, de França, Francisco Vieira dos Santos Regueira, da
Várzea de Sintra, Alberto José Fernandes Pereira, de Durban, Caetano José Bento Torre Hipácio, de
Almoçageme, Jorge Manuel Urmal dos Santos, de Montelavar, André Filipe Sequeira Ferreira.

Sábado, 20 –Mafalda Barra Cavalheiro, de S. Miguel de Odrinhas,  Isabel Costa Vital, da Ribeira de
Sintra, Dália das Neves, de Bolembre, Maria Odete Parracho Bernardes,  Maria Cândida de As-
sunção Costa Regueira, do Mucifal, Liliana dos Santos Ângelo; António Guimarães da Cruz Rato, do
Penedo, Constantino Santos Lopes, Levy Guerreiro, Álvaro Jalles, João Fernandes Costa, de Pero Pinheiro,
João Alexandre Cristóvão, de Odrinhas,Pedro Miguel Parracho Bernardes, António da Silva Monteiro, de
Albogas, Francisco Santos, João Filipe da Luz Mano, Luís Guilherme Figueiredo Rocha da Fonseca, An-
tónio Calado Madeira, de Lyon, Mário João Mechas Chiolas, Alfredo Feio Galhardo, José Eduardo Je-
sus Tomás, João Alves, de Colares, Bruno Miguel Querido dos Santos, Luís Guilherme Fonseca, de Vila
Verde.

Domingo, 21– Melissa Ferreira Carela, de Geneve, Patrícia Vanessa Lavrador, Gracinda de Jesus
Amaral Santos,  Gertrudes Nunes Pinto, de Almoçageme, Maria Helena Adão, Maria Teresa da Silva
Marujo, Marília Fernanda dos Santos Luís de Figueiredo de Almeida Ribeiro, de Lourel, Fernanda Maria
de Matos Pena, de Francos, Maria Teresa Hipácio Louçada Mechas, deVila Verde, Teresa Lino, Ana Maria
Martins Araújo dos Santos, Fernanda Maria Matos Pena, do Magoito; Álvaro Francisco Simões, António
Manuel Soares Barreto, José Manuel Madeira Faria, José Manuel Lourenço Coelho, de Mafra,  António
Florido Luís Gonzaga, de Vale de Lobos, Manuel Lopes Júnior, do Fação,José  Manuel Cortegaça Viana
Ruas, de Montelavar, Vítor Manuel da Assunção Louro, do Mucifal, Augusto Farias Marques, do Linhó,
eng. João Manuel Silva da Conceição e Mateus Ramalhete Grilo, da Maceira, André Cachado Alves, de
Lisboa.

Segunda-feira, 22–  Ana Luísa Silvério Maneira, de Morelena, Maria do Carmo Paraíso Ferreira, de
Lisboa; António José dos Santos Silva, António Fernando Julião Clemente, do Magoito, Alberto Fernando
Coelho, Eduardo Rui Miranda Galrão, António Jorge da Fonseca Manata e Manuel Freire de Liz.

Terça-feira, 23 – Ana Luísa Rodrigues Batista, de Galamares, Carla Maria S. Raio, de Morelinho,
Mariana Correia Gonzaga da Silva, Maria Luísa Varelas de Carvalho, Cidália Ribeiro da Cruz Cosme,
Helena Figueiredo da Silva Medina, de Tavarede-Figueira da Foz,  Maria Laura de Jesus Torres, da Suiça,
Vitória  Sebastião Calaim Pereira Lourenço, de Vila Verde - Sintra; Américo Conde, de Albogas, José
António de Oliveira Baptista,Domingos Cristóvão Duarte, de Campo Raso, Joaquim Alves de Freitas, de
Lisboa, Samuel Filipe de Carvalho e Pedro Miguel Gomes dos Santos Vicente, Tiago Alexandre Lopes Antº
P. Ferreira, de Almargem do Bispo, Diogo Sebastião Calaim Lourenço, de Vila Verde - Sintra.

Quarta-feira, 24 –  Ana Filipa Maceira Fonseca, Irene Passos de Mesquita, da Venda Nova, Maria Alice
Raio, Ana Maria  Garcia  Seixas, de Mem Martins, Maria Helena da Conceição de Freitas, de Cascais, Maria
da Luz Rosalina, de Cortegaça, Ana Gertrudes Rolo Duarte, de Cortegaça, Maria da Conceição Ferreira,
de Rio de Mouro, Graciete Vistas Tomásio Lopes, de Morelena, Clotilde Pedroso de Oliveira Broncas, da
Pedra Furada, Alice Saraiva, de Nafarros; António da Conceição Miguel Ministro, de Pero Pinheiro,
Armindo Tojeira Pires, de Vila Verde, Silvério Sebastião Garcia, de Vila Verde, Lúcio Cristóvão da Silva,
de  Lourel, José Alberto Lopes da Silva, de Lourel,Eduardo José Eugénio, do Algueirão, Carlos Alberto da
Silva Ribeiro, de Lisboa, eng. Luís Ângelo Botelho Pires, Miguel Filipe Martins Caetano, do Mucifal.

Quinta-feira, 25– Helena Maria Chilreira, de Pero Pinheiro, Maria Augusta Duarte do Canto e
Cunha, Maria Alice da Conceição Vieira Jordão, Dina Neto  Lamelas, de Queluz, Emília Simões Duarte,
de Pedra Furada, Aurora Maria Adrião, de Fação, Maria Gertrudes Cristóvão, Maria D’Anunciação Pires
dos Santos Capote, Rui Miguel Costa  Pedroso, de Colares, José Manuel da Cruz, Pedro Marques Maldonado
Cordeiro, do Cacém, António Ferreira, da Idanha, Guilherme Vasco da Silva, de Rio de Mouro, António
Manuel Morais Ramos,Circuliano da Silva Mendes, de Ranholas, Gustavo de Melo Meneses e Vasconcelos,
do Estoril, Norberto Gomes Pantana, de Nafarros, Francisco Alberto Sadio Garcia, Ricardo Manuel Silva
Vicente, de Sta. Susana, Ricardo Barra Cavalheiro, de S. Miguel de Odrinhas.

Sexta-feira, 26 – Maria Cristina Almeida de Barros Queirós, Maria Emília Taful Pires, da Terrugem,
Célia Beatriz Casinhas Urmal, de Montelavar,. Belarmino Caetano Vida Larga, de Pero Pinheiro, Ludgero
António Pedro, de Alvarinhos, Agostinho da Conceição Alberto, do Mucifal, Eduardo Miguel António, da
Codiceira, Vitor Manuel Fernandes Falcão, de Sintra, António José Baleia dos Santos, de Nafarros, Alfredo
Nunes Martins, da Godigana.

Sábado, 27 – Emilia Fernandes S. Raio, de Morelinho, Ivone Marina Nunes Carriço, de Pero Pinheiro,
Emília Monteiro Henriques, Marcelina da Silva França, Maria Cristina Lopes da Costa, de Pero Pinheiro,
Alda Cristina Inácio Moreira, Isabel Maria Monteiro Germano, de Albogas, Susana Cristina de Oliveira
Broncas, de Pedra Furada,  Fernanda Maria dos Santos Regueira, da Várzea de Sintra; Afonso Simplício
Moucheira, de Pero Pinheiro, Jorge Alexandre Romaneiro Costa Santos, João dos Santos, de Manique de
Cima, eng. Augusto Fernandes Mestre, do Algueirão.

Domingo, 28 – Ana Cristina Matias Caetano, de Sacotes, Maria do Rosário Galrão, de Pero Pinheiro,
Odília Romaneiro da Costa Santos, Maria Augusta Coelho Costa, do Carrascal, Maria Olinda Cavalheiro
Albano, de Montelavar, Maria José Gomes de Almeida, de Vila Verde, Júlia dos Santos Bertassoni;
Domingos Lavos Júnior, de Pero Pinheiro, João Paulo Bento Alves, Ezequiel Luís Jorge, António Alexandre
Baleia, de Bolembre e Duarte Corredoura Martins.

Segunda-feira, 29 – Maria Adelaide Matos Dias, de Mem Martins, Lobélia Maria Neto Magalhães,
de Sintra, Maria Oriol Pena,  Maria da Luz Teles Perpétuo, de São João das Lampas, Maria José Ferreira
da Costa, do Linhó, Hirondina de Jesus Matias Laranjo, de Mem Martins, Ana Moreira Rato, do Casal de
Santo Amaro; Artur Pedro Franco Anjos Teixeira, José Martins Mata, Ricardo Pires Mateus, de Lameiras,
José Eduardo Fernandes,José Luís Ferreira Duarte, de Mem Martins,José Manuel Cosme, Mário João
Gonçalves Filipe, de Vila Verde, Rui Helder Correia Peres, de Vila Verde, Miguel Nuno Dias Botelho Alves
Pedro.

Terça-feira, 30 – Ana Aragão Teixeira Aguiar de Matos,. Maria Isabel de Assunção, do Mucifal,
Amélia Beatriz Bruno Basto Pimenta, do Porto, Ana Margarida Baptista, Isabel Maria Baptista Carrera,
Maria Inácia Pires, da Terrugem,  Susete Maria Simões da Silva, de Fação; António Marques das Neves, de
Vila Verde, Amado Moreira, de Mem Martins, Francisco Maximino Oriol Pena, Henrique Rodrigues da Silva,
coronel eng. Carlos Amaro de Sá Teixeira de Azevedo Ferraz, Joaquim Manuel Corredoura, de Pero
Pinheiro, Vasco Miguel Dias Marques de Lemos; João Miguel Ladeiro Taurino, de Sintra.

Quarta-feira, 31 – Ana Isabel Rodrigues Pires, de Fontanelas, Maria de Jesus Duarte, Edite Corvo
Mendes Pereira Forjaz,  Maria Albertina Raio Martins, da Várzea de Sintra, Ema Justina dos Santos
Vicente, de Manique de Cima, Maria Palmira Monteiro Germano, de Albogas, Maria João Lourenço
Francisco, de Sintra; Valdemar Correia da Silva, Francisco Caetano Baptista, Albano Duarte Martins, de
Albogas, José Augusto Duarte Caneira, de Santa Susana.

Quinta-feira, 1 de Abril– Susana Emanuel Santos da Conceição Costa Marques, de Carnaxide,
Virgínia Cid, de Lisboa, Maria João Ferreira Magro Jacinto, de Rio de Mouro, Susete Figueiredo Torres,
da Praia da AdragaMaria do Céu Ribeiro Albuquerque; Domingos V. Caracol, de Bolembre, José da Silva
Santana, de Mem Martins, Lourenço António Torres, da Praia da Adraga,José Marcos, de Odrinhas,
Norberto de Almeida Martins, de Mem Martins, Nuno Carlos Baptista Mendes, de S. Pedro de Sintra, Vasco
Fontaínha da Fonseca, de Vila Verde.

Sexta-feira, 26 de Março - Silveira - Alegro
Sintra, Rio de Mouro (219154510); Araújo e Sá,
Cacém (219140781).

Sábado, 27 – Vitória, Algueirão (219266280);
Azeredo, Pendão (214350879).

Domingo, 28 – Tapada das Mercês, Mercês
(219169907); Guerra Rico, Cacém (219138003).

Segunda-feira, 29  – O’Neil Pedrosa,
Massamá (214307407); Dumas Brousse, Mem
Martins (214374144) .

Terça-feira, 30 – Rodrigues Garcia, Cacém
(219138052); Viva, Rio de Mouro (219177979).

Quarta-feira, 31  – Correia, Queluz
(214350905); Riomouro, Rinchoa (219169200).

Quinta-feira, 1 de Abril – Campos, Cacém
(219180100); Crespo, Várzea de Sintra
(219245320).

Sexta-feira, 2 – Baião Santos, Monte Abraão
(214375566); Dumas Brousse, Rinchoa
(219160404).

Sábado, 3 – Caldeira, Cacém (219147542);
Almargem, Cavaleira, Algueirão (219622835).

Domingo, 4 – Simões Lopes, Queluz
(214350123); Mem Martins, Mem Martins
(214027347).

Segunda-feira, 5 – Mira Sintra, Mira Sintra
(219138290); Do Lourel, Lourel (214350043).

Terça-feira, 6 – Pinto Leal, Shopping Center
de Massamá (214387580); Da Beloura, Quinta
da Beloura (219245763).

Quarta-feira, 7 – Confiança, Pero Pinheiro
(219270045); Ascensão Nunes, Agualva
(214323020).

Quinta-feira, 8 – Silveira, Mem Martins
(219229164); Vasconcelos, Monte Abraão
(214372649).

Hell’s Kitchen é um programa de televisão português
(ou aportuguesado…) sobre culinária – e um pouco
mais além do que apenas mostrar habilidades na arte
de cozinhar… – que é transmitido pela SIC desde o
dia 14 de Março, apresentado por Ljubomir Stanisic.

Um cozinhado de coisas,
mas com tempero

«A TVI ganhou recentemente um Emmy, em Nova Iorque, com a novela, “Meu Amor”.
A novela protagonizada por Alexandra Lencastre, Margarida Marinho, Rita Pereira e
Paulo Pires teve a primeira nomeação para Portugal e ganhou a estatueta. A história da
autoria de António Barreira ganhou o prémio de melhor telenovela. Na ocasião, o
director-geral da estação disse que “este é um marco notável no percurso da ficção
nacional e, mais especificamente, um marco na história da TVI e da Plural.” Caramba,
que raio de ficção nacional é esta que até ganha Emmys – mas depois se achincalha
acabando as novelas às três pancadas?»

RTP2, de resto, e como não me canso de realçar aqui, é um manancial de programas
de todos os géneros – que vão do infantil às séries e filmes de qualidade – e não
se esquecendo nunca da sua função de elemento transmissor de cultura. E
deixa-nos sempre com a certeza de que, a qualquer hora do dia (escaladas para
diferentes grupos etários), ali encontraremos qualquer coisa que nos interessará

ecordarão os que me seguem (talvez…) que em 2020 vos falei aqui de séries
nórdicas e escandinavas – não meter todos os países do Norte da Europa num
único desses grupos, que eles ofendem-se… Entre essas séries realçava, se
bem me lembro, uma série norueguesa chamada Jogar em Casa, a história de
uma mulher que vai treinar uma equipa de futebol masculina, acabada de subir à

primeira divisão. Mas, nessa mesma crónica referia uma outra, desta feita uma série nórdica,
que considerava a melhor de todas: Deadwind (em português Ventos Contrários), a história
de Sofia Karppi, uma detective na casa dos 30 anos que está a tentar ultrapassar a morte do
marido, ao mesmo tempo que lhe é atribuído um novo parceiro, e é descoberto o corpo de
uma jovem assassinada num local de construção. Uma série finlandesa que mistura o
thriller com o drama pessoal e que a RTP2 volta a exibir. É para ver ou rever, conforme o
caso.

primeira temporada do programa esteva planeada para ser exibida no último
trimestre de 2020, mas acabou por ser adiada e por ficar com a sua estreia agendada
para o primeiro trimestre de 2021. A sua promoção arrancou a 28 de Janeiro de
2021, e só mais de um mês depois foi revelado que iria estrear a 14 de Março.
Sabe-se já que a segunda temporada estreia ainda este ano.

o primeiro programa, a grande prova que tiveram de enfrentar foi a confecção
dos seus pratos de assinatura. Os candidatos apresentaram ao chef um prato
que representava a sua personalidade, executado em apenas 45 minutos. Pareceu-
me uma prova desigual, visto que os diversos concorrentes têm diferentes níveis
de conhecimento e de prática.

ob o comando do chef Ljubomir Stanisic, 16 profissionais de cozinha vão, ao
longo das próximas semanas, ser submetidos a várias provas técnicas e criativas.
Mas quem viu os programas de Ljubomir, que eram de ajuda a estabelecimentos
comerciais com problemas, sabe que os concorrentes estarão sob avaliação
constante e que o chef Ljubomir será implacável nos seus padrões de exigência

e que os enxovalhos e os palavrões serão usados como “tempero a gosto” por parte de
Ljubomir... Só os melhores das duas equipas em que foram divididos os concorrentes
poderão sobreviver ao inferno. Que acaba por o ser…

esde que se soubera da transferência de Ljubomir
Stanisic da TVI para a SIC, que tinha sido confirmado que o apresentador e chef
iria apresentar um programa de culinária, tendo sido revelado mais tarde que se
tratava da adaptação do original britânico Hell’s Kitchen. Sete meses depois, já
em Fevereiro deste ano, foi revelado que a SIC iria avançar com uma segunda

temporada do programa. As audiências dos primeiros programas vieram provar que essa
decisão fora acertada: o chef só ficou atrás de Ricardo Araújo Pereira e o seu Isto É Gozar
Com Quem Trabalha.

H

e nos enriquecerá.

É baseado no formato original britânico com o mesmo nome –
Cozinha do Diabo – e é mesmo um pouco isso.
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m setembro de 2020
foi aprovada por
unanimidade na
Assembleia da Uni-
ão de Freguesias

Aprovado a colocação de um Busto
a Manuel Carioca, na Assafora

E
de São João das Lampas e
Terrugem a proposta para se
colocar na Assafora um BUS-
TO de homenagem a Manuel
Carioca.
Na assembleia da União de
Freguesias de dezembro (3
meses depois) o assunto vol-
tou a ser abordado. Nesta
assembleia houve interven-
ções de vários membros das
bancadas representadas e do
próprio presidente da Assem-
bleia. Ficou claro a von-
tade de todos em que se faça
‘rapidamente’ uma home-
nagem a Manuel Carioca. Por
agora seria a colocação de um

Manuel Carioca

Busto na Assafora, cujo
projeto fez parte da proposta.
Ao executivo da Junta com-
pete diligenciar as necessá-
rias autorizações junto da

CMS e a ‘execução’ do Busto
(a quem atribuir?). Parece
SIMPLES. É simples, mas tem
de haver vontade, pois os re-
cursos existem, e a ‘coisa’ fa-
zia-se ainda neste Ciclo Au-
tárquico.
Manuel Carioca nasceu a 10
de junho de 1936 e faleceu a
12 de julho de 2015.
Tinha 79 anos, mas ainda mui-
to para dar à nossa Freguesia.

Interessante seria termos a
colocação do referido Busto
antes da data natalícia de
Manuel Carioca.
Os apelos têm sido muitos,
agora é só executar...
Manuel Carioca e a Freguesia
de São João das Lampas
merecem!

Henrique Martins,
colaborador


