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O Governo decidiu antecipar o alívio das
medidas do desconfinamento, no âmbito do
Estado de Calamidade devido à pandemia
da Covid 19. Assim, no dia 10 (feriado
nacional) entraram em vigor as novas regras
para os concelhos que registam baixa matriz
no risco de transmissibilidade da doença,
havendo 14, na linha vermelha, ou seja, em
estado de Alerta. Entre estes, está o concelho
de Sintra que à data do anúncio do Conselho
de Ministros se encontrava com uma taxa de
incidência de 132 casos por 100.000
habitantes.
Na mesma linha vermelha está o concelho
de Cascais, com Lisboa a marcar passo nesta
fase, acompanhando a tendência de
crescimento de mais de uma dezena de
concelhos do Continente e Ilhas.
No próximo dia, 28, o Governo, e a Direcção
Geral da Saúde (DGS), voltarão a promover
novas alterações no plano agora anunciado,
podendo o concelho de Sintra retroceder nas
medidas em vigor se o número de casos se
mantiver em alta.

foto: ventura saraiva
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A Câmara Municipal de
Sintra aprovou, em reunião
de executivo, a abertura de
concurso público para a em-
preita da melhoria das con-
dições de circulação pedonal
para o ano de 2022, por um
valor de 525 mil euros.
Com prazo de execução de 1
ano, esta empreitada irá
abranger todas as freguesias
de Sintra, tendo como prin-
cipal objetivo a reparação dos
passeios e zonas de circu-
lação pedonal.
Para o presidente da autar-

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou a atribuição
de um subsídio às 9 Asso-
ciações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários do
Concelho de Sintra, com
vista à aquisição de equi-
pamento de proteção indi-
vidual, no valor de 100 mil
euros.
Este apoio pretende dotar as
9 corporações do concelho
de equipamento de proteção
individual (botas, calças,
casacos, capacetes, etc) para
os novos bombeiros agora em
instrução inicial de bombeiro,
e que passarão a integrar a
categoria de Bombeiro de 3.ª,
possam estar devidamente
protegidos no combate a
incêndios urbanos ou in-

A Câmara Municipal de Sintra investe cerca de 1 milhão e
453 mil euros na requalificação do espaço público em Rio de
Mouro, criando nesta freguesia uma nova centralidade que
visa promover a qualidade de vida dos seus habitantes.
O projeto foi apresentado na quarta-feira, dia 9, e visa
requalificar a área pública existente, criando novos espaços
de estadia, ao mesmo tempo que valoriza a identidade, a
história e tradição da freguesia e devolve espaço público
condigno e mais seguro aos munícipes.
Para o presidente da autarquia de Sintra, Basílio Horta, este
investimento é “a cara de uma estratégia criada desde o
primeiro dia do nosso mandato e que projetamos estender
por todo o território”, referindo ainda que “pretendemos um
concelho unido, que se traduza na valorização de Sintra como
um concelho único. Esta requalificação pretende modernizar
Sintra, ao mesmo tempo que respeita a tradição e a identidade
do lugar”.
Os trabalhos assentam no alargamento do Largo 1º de
Dezembro, criando uma nova centralidade e um novo espaço
de estadia público, na criação e alargamento de passeios, na
criação de novos lugares de estacionamento e na recolocação
do atual parqueamento.
Desta forma, a concretização deste projeto pretende promover
a mobilidade inclusiva e segura; incentivar a circulação
pedonal e a circulação suave de automóveis; gerar novas
zonas de permanência e de convívio no espaço público;
fomentar a qualidade de vida e a sociabilização dos moradores
através das condições do lugar; valorizar as características
da vila de Rio de Mouro Velho para fruição dos moradores;
contribuir para a regeneração e requalificação urbana da vila
e incentivar a futura reabilitação do património e da habitação,
promovendo a fixação de novas famílias e jovens na vila.
A criação do Projeto de Centralidade de Rio de Mouro resulta
da delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Rio de
Mouro Velho, na qual foi possível identificar a Centralidade
de Rio de Mouro Velho como um dos objetivos estruturantes
a desenvolver.

Fonte: CMS

Corporações de Bombeiros do concelho
recebem apoio

foto: cms

dustriais.
O presidente da autarquia,
Basílio Horta, reforça que esta
é “uma das prioridades da
autarquia na salvaguarda das
nossas pessoas e bens. Para
nós é importante ter a cons-
ciência tranquila de que tudo

fizemos para as tragédias não
acontecerem. Temos um gran-
de respeito pelo trabalho des-
tes homens que se sacrificam
em prol de todos nós”.
Os protocolos serão cele-
brados com as Associações
Humanitárias de Agualva-

Cacém, Algueirão-Mem
Martins, Almoçageme, Belas,
Colares, Montelavar, Queluz,
São Pedro e Sintra.

Fonte: CMS

Projeto de Centralidade
de Rio de Mouro
foi apresentado

Sintra investe na melhoria da circulação pedonal

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 20.º dos Estatutos do
Clube, convoco a Assembleia Geral do Sport União Sintrense,
a reunir-se em sessão ordinária no próximo dia 25 de
junho, pelas 20h30, situado no primeiro andar da bancada
principal, no Salão Nobre, na Rua Dr. Félix Alves Pereira,
na Portela de Sintra, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Apresentação das listas candidatas para o biénio 2021/
2023
2. Eleição dos titulares dos Corpos Gerentes para o biénio
2021/2023
3. Tomada de posse dos novos Corpos Gerentes eleitos.

Em conformidade com os n.ºs 1 e 2 do artigo 32.º dos Estatutos
do Clube, a Assembleia Geral funcionará em primeira
convocação com a presença da maioria de sócios e, não
havendo, funcionará 30 minutos depois em segunda
convocação, com qualquer número de sócios.

NOTA: Nos termos do n.º 3 do artigo 20.º dos Estatutos do
Clube, as candidaturas devem ser entregues na secretaria do
Sport União Sintrense durante as horas de expediente, até
três dias antes das eleições para que sejam confirmadas as
condições de elegibilidade estatutária.

Sintra, 1 de junho de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Jorge Leitão

Rua Pedro Cintra, n.º 23 - 2710-436 Sintra
Telef. +351 219 231 840 - Fax: +351 219 241 953
secretaria@susintrense.com • www.susintrense.pt
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pessoas com mobilidade
reduzida.”
Os trabalhos consistem na
reparação dos revestimentos
dos passeios, de forma a au-
mentar a sua rugosidade e,
consecutivamente, a sua ade-
rência, e construção de zonas
de passadeiras mais seguras,
com maior visibilidade para
os peões e automobilistas,
assim como a diferenciação
visual e táctil dos revesti-
mentos destinada a pessoas
com necessidades especiais.

  Fonte: CMS

quia, Basílio Horta, o inves-
timento nesta empreitada é de
extrema importância pois “as
condições de segurança na
circulação pedonal serão
sempre uma prioridade, por

uma forma a salvaguardar a
integridade das pessoas
bens, assim como garantir as
apropriadas condições de
conforto e condições regu-
lamentares na circulação às

O aproximar das festividades
dos santos populares, prin-
cipalmente as respeitantes ao
Dia de São Pedro, é marcada
tradicionalmente por ar-
raiais populares em várias
freguesias do concelho,
envolvendo habitualmente a
concentração de pessoas na
via pública.
Pela atual situação de pan-
demia, estas festas não são
permitidas e, desta forma, o
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, Basílio
Horta, objetivando o cumpri-
mento das medidas decor-
rentes da Resolução do

Interdição de atividades relativas
aos Santos Populares

Conselho de Ministros que
define regras especiais para
a Área Metropolitana de
Lisboa, determinou:
A interdição da realização de
atividades que originem a
aglomeração de pessoas,
nomeadamente arraiais,
festas, jantares-convívio e

outras celebrações, incluindo
a instalação na via e demais
espaços públicos de quais-
quer equipamentos de su-
porte e apoio a esses eventos,
designadamente grelhadores,
assadores, fogareiros, mesas
e cadeiras;
Esta decisão aplica-se a todas

as pessoas singulares ou
coletivas, independentemen-
te da sua natureza jurídica e
das finalidades subjacentes
aos eventos que estas pu-
dessem pretender levar a
cabo.
A autarquia de Sintra irá ainda
intensificar a fiscalização de
serviços abertos ao público
por todo concelho, mediante
a atuação da Polícia Muni-
cipal, a qual deverá ainda
exercer uma atividade de
sensibilização, esclarecimen-
to e informação junto dos
munícipes.

  Fonte: CMS
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hegou, ordenou al-
terações nas salas,
nos procedimen-
tos, e até nos diá-
logos com a popu-

Sintra quer recuperar atraso na vacinação
contra a Covid 19
Ventura Saraiva

As filas de utentes junto ao centro de vacinação contra a Covid-19, em Monte Abraão, na cidade de Queluz, têm sido longas
e demoradas, acentuando-se no início da passada semana. Também o centro de vacinação no pavilhão de Ouressa (junto às
piscinas), em Mem Martins, tem registado filas longas e demoradas. Estes dois Centros de Vacinação, juntam-se aos outros
centros já disponíveis no município, com o objectivo de aumentar a capacidade de vacinação da população, no combate à
pandemia. Todavia, o fecho de Casal de Cambra pode ter contribuído para as longas filas registadas no pavilhão municipal
João Carlos Cifuentes, em Monte Abraão, o que levou à presença do Coordenador da Task Force, Vice-almirante Gouveia e
Melo que na 4.ª feira, dia 9, garantiu o reforço da vacinação no concelho de Sintra, atrasado relativamente a outros municípios.

C
Basilio Horta e o Vice-Almirante Gouveia e Melo

Foto: Cortesia João Pereira In Cidadania Queluz-Facebook
As longas filas e o tempo de espera levaram a uma intervenção da autarquia

lação. A mudança começou
no mesmo dia com a presença
de militares. “Estou aqui para
ajudar a resolver este proble-
ma. É um problema inde-
sejável que não pode acon-
tecer. A região de Lisboa está
a recuperar, mas este con-
celho está atrasado, portanto
tem que ser reforçado na

capacidade de vacinar, e para
reforçar essa capacidade, há
que melhorar a eficiência dos
espaços que existem, e se ne-
cessário aumentar mais um
espaço”, afirmou o respon-
sável pela task force aos
jornalistas.
Registe-se que a autarquia de
Sintra mantém o objectivo de
chegar ao mês de Setembro
deste ano com 70% da popu-
lação vacinada, só que pre-

sentemente, pouco mais de
30% da população do con-
celho, já tomou pelo menos
uma dose da vacina. Face a
todos estes constrangimen-
tos, o presidente do Muni-
cípio Basílio Horta pediu a
intervenção de Gouveia e
Melo, e acompanhou toda a
intervenção do Coordenador
na visita ao Centro de Monte
Abraão, que após o feriado
do dia 10 de Junho, tinha
melhorado no atendimento, e
as longas filas já não se

faziam sentir com a mesma
quantidade de pessoas, assim
como o tempo de espera.

“Vamos resolver todos
os problemas”
garantiu Basílio Horta

Atento a todos os porme-
nores, sugestões e decisões
do Vice-Almirante no Centro

de Vacinação, o presidente da
autarquia, Basílio Horta,
justificou perante a Comu-
nicação Social, porque de-
cidiu pedir apoio para ope-
racionalizar a vacinação no
concelho. “Como não estava
a funcionar junto da ARS e
do Governo, a Câmara decidiu
pedir que a task force desse
um apoio grande, e nós
próprios assumimos respon-
sabilidades que não tínhamos
até agora, e que agora pas-
samos a ter, e assumimos com

gosto isso. Não é aceitável
que haja estas dificuldades
diárias por falta de organiza-
ção. Vamos resolver todos os
problemas e continuar foca-
dos no nosso objectivo que
é a de atingir a imunidade de
grupo ainda durante o mês de
Julho”. Basílio Horta subli-
nhou ainda que “havia ne-
cessidade de mudar, e é isso
que vamos fazer; vamos ope-
racionalizar, vamos vacinar

mais com aquilo que temos, e
se for necessário vamos
recuperar e recrutar”.
Ainda, e no entender do Vice-
Almirante Gouveia e Melo, “o
auto-agendamento é uma coi-
sa essencial porque já per-
mitiu agendar mais de um
milhão de pessoas, e um
milhão de pessoas agenda-
das manualmente é um es-
forço gigantesco”, adiantan-
do que, “apesar de o auto-
agendamento sofrer muitas
vezes de problemas informá-
ticos que vão sendo resol-
vidos, a plataforma permitiu
retirar o agendamento manual
que foi necessário no início
porque eram pessoas muito
idosas e info-excluídas. Ao
substituir-se esse método por
um agendamento mais auto-
mático e mais rápido, está a
libertar-se recursos humanos
que são necessários para o
processo de vacinação”, su-
blinhou.
Já à margem da visita, e ques-
tionado sobre o número de
vacinas já administradas em
Portugal, o coordenador da
task force disse que “já foram
atingidos os seis milhões, dos
quais dois milhões já são
segundas doses, adiantando
que não estão a acumular-se
vacinas por utilizar. No
domingo (dia 6) havia uma

reserva de cerca de 600 mil
vacinas, o que significa que
é o início do ciclo, uma vez
que são gastas 700 mil
vacinas por semana.
As doses chegam a território
nacional, numa semana são
inoculadas, deixando uma pe-
quena reserva para segundas
doses, explicou Gouveia e
Melo.
“O que está agora a acontecer,
é que se está a aumentar a
acumulação da vacina da
AstraZeneca, porque temos
de as guardar por um período
três meses, não existindo a
certeza das suas entregas no
terceiro e quarto trimestre
deste ano”, adiantou.
Segundo Gouveia e Melo,
foram vacinadas com a pri-
meira dose desta vacina 1,1
milhões de pessoas, sendo
que cerca de 100 mil foram
segundas doses, o que quer
dizer que é preciso acumular
um milhão de vacinas.
Registe-se que desde que se
iniciou o plano de vacinação,
em 27 de Dezembro de 2020,
Portugal já recebeu 7.263.540
vacinas, tendo sido distribuí-
das pelos postos de vacina-
ção do país e pelas duas
regiões autónomas 6.299.315
doses, segundo o último rela-
tório semanal da vacinação
da Direcção-Geral da Saúde.

LER É SABER MAIS!
DE FORMA SEGURA E SEM O VÍRUS DA DESINFORMAÇÃO.
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Os Serviços Municipaliza-
dos de Água e Saneamento de
Sintra (SMAS de Sintra)
realizaram, recentemente,
inspeções vídeo de coletores
e ensaios de fumo para ava-
liação da bacia de drenagem
da linha de água que passa
na Rua dos Lírios, em Mem
Martins. O objetivo foi iden-
tificar situações de obstrução
de coletores e, por outro lado,
ligações indevidas de águas
pluviais aos coletores de
águas residuais domésticas,
que se traduzem, em ambos
os casos, em sobrecarga para
o sistema de saneamento,
podendo resultar em inunda-
ções em situações de maior
pluviosidade.
Esta intervenção técnica
decorreu nas ruas dos Lírios
e da Malva Rosa, arruamen-
tos que sofreram os efeitos
da precipitação intensa que
ocorreu no passado dia 20 de
fevereiro. A inspeção vídeo
permitiu, aliás, avaliar o esta-
do da rede de drenagem asso-
ciada ao parque de estaciona-
mento existente na Rua da
Malva Rosa, que tem conti-
nuidade através do atraves-
samento de diversos terrenos
particulares. Na Rua da Mal-
va Rosa, um dos problemas
detetados compreendeu a in-

SMAS de Sintra avaliam bacia de drenagem de águas pluviais em Mem Martins

Inspeção vídeo de coletores e ensaios de fumo
nas ruas dos Lírios e da Malva Rosa

fotos: smas sintra

vasão dos coletores por raí-
zes de árvores.
A inspeção vídeo é realizada
através de um robô, que per-
mite o registo das anomalias
existentes na rede de sanea-
mento.

Cumprindo todas as normas
de segurança deste tipo de
procedimentos, os ensaios
consistem na introdução de
fumo nas tubagens, sendo
esse fumo inócuo, não apre-
sentando riscos para a saúde,

foto: smas sintra

Já estão operacionais os novos contentores enterrados que
foram instalados no Magoito, na zona de estacionamento da
praia e na Estrada de Santa Maria (junto à Rua do Pedregal
de Cima).
A instalação destes equipamentos, com capacidade de 5 m3
(indiferenciados, plástico/metal e papel/cartão) e 3 m3 (vidro),
insere-se no âmbito da renovação da contentorização nas
zonas balneares e localidades adjacentes da área litoral do
concelho de Sintra. Um investimento global de 500 mil euros
por parte dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra), que se traduz em
174 contentores enterrados, em substituição de equipamentos
de superfície, englobando 50 pontos de deposição.
Os novos contentores, que aumentam a capacidade de
deposição, melhoram a acessibilidade e higiene e valorizam o
ambiente, foram instalados na zona de estacionamento da
Praia do Magoito e na Estrada de Santa Maria (junto à Rua do
Pedregal de Cima), numa intervenção que se insere na
estratégia de renovação de equipamentos em áreas
emblemáticas do concelho de Sintra ou que registem uma
elevada produção de resíduos, ainda que sazonal, com o
objetivo de aumentar a capacidade de deposição, reduzir o
impacto visual no espaço público e uma otimização dos meios
operacionais de recolha.
A renovação da contentorização vai ser concretizada, ainda,
em várias localidades da União das Freguesias de São João
das Lampas e Terrugem, da Freguesia de Colares e da União
das Freguesias de Sintra. Os novos equipamentos já foram
instalados na Praia das Maçãs, na Avenida Eugénio Levy, e
na Praia da Adraga.
A área de intervenção é caracterizada por contentorização de
superfície, com capacidade média de 1.000 litros para os
resíduos indiferenciados e até aos 3.200 litros ao nível da
recolha seletiva. Os novos contentores têm uma capacidade
que varia entre os 3 m³ (vidro) e os 5 m³ (indiferenciados,
plástico/metal e papel/cartão). À semelhança do que sucedeu
na Praia Grande, cuja renovação ocorreu em 2020, os
equipamentos situados na frente marítima integram materiais
mais duradouros, no sentido de melhor responder às condições
atmosféricas da orla costeira.
Recorde-se que os SMAS de Sintra estão a investir quatro
milhões de euros na renovação de contentorização em todo o
concelho, com destaque para as intervenções em curso em
Mem Martins, com instalação de 234 equipamentos; na Serra
das Minas, com substituição de 195 contentores, e na Tapada
das Mercês, com 231 novos equipamentos de deposição de
resíduos.

Fonte: SMAS Sintra

SMAS de Sintra
instala novos contentores
no Magoito

A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade
operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações,
em todo o território nacional, entre os dias 4 e 10 de junho,
que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade
e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de
diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-
se os seguintes dados operacionais:
 
1. Detenções: 232 detidos em flagrante delito, destacando-
se:
• 79 por condução sem habilitação legal;
• 78 por condução sob o efeito do álcool;
• 14 por tráfico de estupefacientes;
• Sete por posse ilegal de armas e arma proibida;
• Seis por furto e roubo;
• Cinco por violência doméstica.
 
2. Apreensões:
• 1 550,6 doses de heroína;
• 1 391,5 doses de cocaína;
• 774 doses de haxixe;

GNR – Atividade operacional semanal

nem para o ambiente. Para
que seja gerado este fumo,
através do respetivo aqueci-
mento, é utilizada uma com-
posição de clicol e água que
forma um líquido incolor, sem
odor. O fumo não entra nas
habitações, exceto em casos
em que existam problemas nas
redes prediais (fugas, liga-
ções cruzadas ou redes pou-
co utilizadas ou mal dimen-
sionadas).
Os SMAS de Sintra já rea-
lizaram avaliações de outras
bacias de drenagem de águas
residuais, através de ensaios
de fumo, como foi o caso da
área de influência da Estação
de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) do Magoi-
to, que abrangeu as redes de
Aldeia Galega, Pernigem,
Arneiro dos Marinheiros,
Bolembre, Tojeira e Gouveia.
Na ocasião, foram identi-
ficados algerozes ligados à
rede predial doméstica e
sumidouros ligados à rede de
drenagem doméstica.
Após a deteção de ligações
indevidas na rede de sanea-
mento, os SMAS de Sintra
notificam os proprietários
para a respetiva correção.

Fonte: SMAS Sintra

• 533,9 doses de liamba;
• Três doses de MDMA;
• 11 armas de fogo;
• 382 munições de diversos calibres;
• Nove armas brancas ou proibidas;
• Nove veículos;
•  2 170 euros em numerário.
 
3. Trânsito:
Fiscalização:  5 928 infrações detetadas, destacando-se:
• 1 612 excessos de velocidade;
• 508 por falta de inspeção periódica obrigatória;
• 363 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei;
• 303 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação
e sinalização;
• 295 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 250 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;
• 206 relacionadas com tacógrafos;
• 166 por falta de seguro de responsabilidade civil.

JORNAL DE SINTRA, uma marca concelhia presente nos acontecimentos que fazem a história local
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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

PUB. JORNAL DE SINTRA, 18-6-2021

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do artigo 27.º n.º 2 alínea b) e c) dos
estatutos, convocam-se todos os associados a reunir
em Assembleia Geral Ordinária, no dia 22 de Junho
de 2021, pelas 14:00H no pavilhão da URCA, com a
seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 – Apreciação e votação do programa de ação
para o ano de 2021;
Ponto 2 – Apreciação e votação do orçamento
previsional para o ano de 2021, bem como o parecer
do Conselho Fiscal;
Ponto 3 – Apresentação e aprovação do relatório de
actividades de 2020.
Ponto 4 – Discussão e aprovação da conta de
gerência do ano de 2020, bem como o parecer do
órgão de fiscalização;
Ponto 5 – Diversos.
A Assembleia Geral reunirá à hora marcada se estiver
presente metade dos sócios com direito a voto, ou
30 (trinta) minutos depois em segunda convocatória
com qualquer número de sócios presentes (artigo
24.º número 1).

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral

(António Bento)

7/06/2021
Serão cumpridas todas as regras sanitárias
definidas pela DGS, sendo obrigatório o uso

de máscara e distanciamento social.

A Câmara Municipal de Sintra assinou, esta terça-feira, um
protocolo com a Parques de Sintra Monte da Lua, S.A. e o
Exército Português, num esforço conjunto de prevenção e
defesa contra incêndios na serra de Sintra.
O objetivo deste protocolo será obter o apoio do Exército
Português - através do Regimento de Comandos e Regimento
de Artilharia Antiaérea Nº1 - e da Parques de Sintra Monte da
Lua, S.A. na vigilância da Serra de Sintra, ações de prevenção
contra incêndios e simultaneamente na defesa da floresta e
na manutenção das condições de vida das populações locais.
Sendo a Serra de Sintra um espaço natural e cultural de relevo,
o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta,
afirmou que “este é um gesto de grande simbolismo e que
esta colaboração vai muito além da vocação institucional”,
acrescentando “tratar-se de em conjunto servirmos a
comunidade”.
O Exército Português irá realizar uma vigilância essencialmente
móvel, disponibilizando diariamente uma viatura e três
militares e a Parques de Sintra Monte da Lua, S.A. irá fornecer
e manter os meios materiais necessários ao cumprimento da
missão.
O período de execução das ações previstas do protocolo
decorre até 6 de outubro, incluindo o período crítico no âmbito
do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFCI).

Autarquia une esforços
com Exército Português
e Parques de Sintra para
proteger a Serra de Sintra

Para celebrar o Dia da Gas-
tronomia Sustentável, a Câ-
mara de Sintra promove esta
sexta-feira, dia 18,  o evento
SintrAmbiente’21 com o
webinar “Alimentação
Saudável e Sustentável”.
A iniciativa decorre durante
todo o dia na plataforma
Teams, e está organizada em
3 painéis subordinados aos
temas “Sustentar a Ação”,
“Ação em prática” e a “A
Sustentabilidade na alimen-
tação”, que contam com a
participação de diversas en-
tidades ligadas ao ambiente
e nutrição.
Dirigido à comunidade es-
colar e população geral, este
evento aborda a problemática
da alimentação como fonte de
saúde e bem-estar, e pretende
assinalar o Ano Internacional
das Frutas e Legumes, ins-
tituído pelas Nações Unidas.
“Alimentação Saudável e
Sustentável” conta com o
apoio do SMAS – Serviços
Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra e
associações diversas, integra

Webinar “Alimentação Saudável
e Sustentável” no SintrAmbiente’21

o conjunto de iniciativas a
realizar no âmbito da Rede de
Cidades Portuguesas – Ca-
pital Europeia da Economia
Social 2021.
A participação é gratuita, mas
foi obrigatória a inscrição
atempada dos interessados.
Será pelas 09h15 que o Vice-
presidente da Câmara Muni-
cipal de Sintra, Rui Pereira
dará início aos trabalhos com
o discurso de abertura. A mo-
deração estará a cargo da
doutora Raquel Ferreira, do
Núcleo de Educação e Qua-
lidade Alimentar.

O programa da Manhã, está
assim definido:
09h30 – ACTUAR – Direito
Humano à Alimentação e
Nutrição Adequadas em

Portugal
09h50 – Laboratório de
Nutrição da FMUL – Sistema
alimentar sustentável no
centro da Agenda 2030
10h10 – Associação Portu-
guesa de Nutrição – Ação
local, benefício global: a dieta
mediterrânica ao serviço da
saúde e da economia
10h30 – Perguntas &
Respostas
10h45 – EB Ruy Belo – Show
cooking (vídeo) – Ano
internacional das frutas e
legumes
Painel “Ação em prática”
10h55 – Ecoaldeia de Janas –
O coletivo de pessoas na
transformação do território
11h15 – EB nº2 Queluz – A
terra a cultivar a comunidade
escolar

11h35 – Perguntas &
Respostas
12h30 – Pausa para almoço
(saudável e sustentável)
Painel da Tarde “A Sus-
tentabilidade na alimenta-
ção”
Moderador – Divisão de
Sustentabilidade Ambiental e
Energia – Arquitecto Pedro
Flores
14h30 – Quercus – Polini-
zadores e herbicidas
15h00 – Sintra Sem Her-
bicidas – Ervas Comestíveis
15h30 – LPN-Liga para a
Proteção da Natureza –
Biodiversidade Urbana
16h00 – O Mundo das
Abelhas-Associação – Co-
nhecer e monitorizar a Vespa
asiática
16h30 – SMAS – Estratégia
de Recolha Seletiva de Bio-
rresíduos
17H – Perguntas &
Respostas
17h15 – Encerramento –
Diretor Delegado dos SMAS
de Sintra- Carlos Vieira

A associação ambientalista
Zero - Associação Sistema
Terrestre Sustentável, clas-
sificou a Praia Grande como
praia “Zero Poluição 2021”
por ter mantido o nível
excelente de qualidade da
água durante as últimas 3
épocas balneares.
A Praia Grande em Sintra, jun-
ta-se assim a outras 52 praias
espalhadas por todo o conti-
nente e pelos arquipélagos,
sendo consideradas as joias
da coroa das zonas balneares
nacionais, tendo em conta a
qualidade da água.
A lista de praias em que, nos
últimos 3 anos consecutivos,
não foi detetada qualquer

Praia Grande classificada como praia Zero Poluição

contaminação microbiológica
durante as análises efetuadas
ao longo da época balnear di-
minuiu um pouco, mas con-
tinua a ter representantes
suficientes ao longo da costa
portuguesa para que possa
encontrar uma praia com
água de excelência.
De acordo com a associação
Zero, todas as praias distin-

guidas no ano passado como
praias Zero Poluição estão
classificadas, ao abrigo da le-
gislação, como praias com
qualidade da água “exce-
lente”. No entanto, se tiverem
uma única análise em que foi
detetada a presença de
microrganismos, mesmo que
muito longe do valor limite,
deixaram de poder ser in-

cluídas nesta lista, sendo por
isso extremamente difícil
conseguir um registo incó-
lume ao longo de 3 anos nas
zonas balneares interiores,
muito mais suscetíveis à
poluição microbiológica.
A Praia Grande é a maior praia
do litoral sintrense, numa
extensão de areias brancas
que fazem as delícias dos ve-
raneantes. As areias doura-
das, a pureza das águas atlân-
ticas e o recorte da costa, com
arribas escarpadas de magní-
fico recorte, fazem desta praia
de Sintra um verdadeiro
recanto de prazer, em qualquer
época do ano.

PUB.
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A Unidade de Cuidados
Intensivos e Especiais
Pediátricos do Hospital
Prof. Doutor Fernando
Fonseca está a orga-
nizar o XXIII Congres-
so Nacional de Medi-
cina Intensiva Pediá-
trica da Sociedade de
Cuidados Intensivos
Pediátricos da Socie-
dade Portuguesa de Pediatria. Esta
edição vai realizar-se a 14 e 15 de
outubro e tem como objetivo reunir
os vários profissionais que se
dedicam ao cuidado do doente
pediátrico crítico.
“Numa altura tão delicada como a
que estamos a viver atualmente, o
que se pretende é promover a dis-
cussão sobre as mais recentes atua-
lizações e recomendações no âmbito
da reanimação e ventilação pe-
diátricas, assim como sobre o
doente pediátrico com Covid-19 em
Cuidados Intensivos”, afirma Pedro
Nunes, membro da Comissão
Organizadora do evento.
E acrescenta: “Nestes dois dias,
contaremos com a participação de
especialistas de renome nacionais,
o que muitos nos honra e contribui
para a afirmação deste congresso
dedicado à Medicina Intensiva

XXIII Congresso Nacional  de Medicina Intensiva Pediátrica
Profissionais de saúde
reúnem-se para debater cuidados
ao doente pediátrico crítico

Pediátrica. Sendo em formato digital,
acreditamos que não faltará espaço
para a troca de ideias inovadoras, o
que torna esta experiência uma
oportunidade de aprendizagem
única”.
A iniciativa vai realizar-se em for-
mato online, sendo esperados cerca
de 200 participantes, entre médicos
e enfermeiros dedicados à área.
Inscrições e mais informações em
http://cnmip.pt/

Sobre o Hospital Prof. Doutor
Fernando Fonseca, E.P.E
O Hospital Prof. Doutor Fernando
Fonseca, E.P.E. foi fundado, em
1994, e tem como finalidade a
prestação de serviços de saúde, no
âmbito do Serviço Nacional de
Saúde, bem como o desenvolvi-
mento de atividades de formação e
de investigação.

A Linha 1400 – Linha Nacional de
Assistência Farmacêutica passa a
disponibilizar, em todo o território
nacional, informação sobre a
farmácia mais próxima onde as
pessoas podem fazer o teste à Covid
19.
No contacto com a Linha são in-
dicadas quais as farmácias no
concelho/freguesia do utente com
o serviço disponível, para que este
possa escolher a da sua preferência.
Após esta escolha, é facultado o
contacto da farmácia para se
proceder ao agendamento do teste.
A Linha 1400 já prestava este
serviço no âmbito das parcerias com
os municípios e com referência às

Covid 19: Linha 1400 informa sobre as
farmácias mais próximas para fazer testes

farmácias aderentes. Agora a infor-
mação passa a abranger todas as
farmácias do território nacional que
prestam este serviço.
Marisa Gomes, responsável pelo
centro de atendimento da Linha
1400, lançada pelas farmácias no
primeiro confinamento, em março de
2020, considera que este novo ser-
viço “permite apoiar um descon-
finamento seguro e responsável
sendo, por isso, de grande utilidade
para a população. Este é mais um
passo para fazer das farmácias a rede
de cuidados de saúde mais
valorizada pelos portugueses.”
No seu primeiro ano de atividade a
Linha 1400 recebeu cerca de 74 mil

pedidos de assistência e 43 por
cento destes contactos ocorreram
durante o período noturno. Os
dados disponíveis mostram ainda
que os utilizadores avaliam o
serviço prestado em 4,53 numa
escala de 1 a 5 e que cerca de 75 por
cento dos beneficiários não hesita-
ria em recomendá-lo a um amigo ou
familiar.
A Linha 1400 é gratuita e foi lançada
para garantir o acesso dos cidadãos
aos medicamentos e ao aconse-
lhamento farmacêutico em tempos
de pandemia de Covid-19. Está
disponível 24 horas por dia, sete
dias por semana e também online.

Fonte: anf

O Projeto Praia Acessível para To-
dos tem lugar na Praia das Maçãs,
entre 1 de julho e 31 de agosto,
numa ação promovida pela Câmara
Municipal de Sintra.
A autarquia de Sintra promove, des-
de 2002, o projeto “Praia Acessível
para Todos” que possibilita que du-
rante a época balnear os cidadãos
com mobilidade condicionada
tenham acesso pleno e nas melhores
condições à praia e ao mar, contri-
buindo desta forma para a melhoria
da sua qualidade de vida.
O programa decorre de 1 de ju-
lho a 31 de agosto, diariamente (in-
cluindo fins de semana e feriados),
entre as 10h00 e as 18h00, na Praia

Praia das Maçãs mais acessível

das Maçãs – praia que que reúne as
condições necessárias em termos de
acesso e instalações sanitárias
adequadas.
O município disponibiliza passa-
deiras no areal e cadeiras de praia,
modelo tiralô, que possibilitam a
deslocação na areia e o acesso ao
mar/banhos, e é garantida a pre-
sença de monitores de apoio

disponibilizados pela corporação de
bombeiros de Colares. 
Os equipamentos apropriados, e
disponibilizados gratuitamente pelo
município, permitirão aos cidadãos
beneficiarem das potencialidades
lúdicas e terapêuticas que a praia/
mar proporciona, tornando o lazer e
a recreação acessível a todos.

Fonte: CMS
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ

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

Nos termos do disposto no Artº.20º, alínea a) dos Estatutos e a Requerimento da Direção,
convoco a Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ, a reunir em Sessão Extraordinária, na Sede Social, em Queluz,
na Rua D. Pedro IV, n.º 1, no dia 30 de Junho, pelas 17.00h, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

PONTO ÚNICO: Discussão e Aprovação de Alterações aos Estatutos

Conforme determina o Art.º 24.º único 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.

QUELUZ, 15 de Junho de 2021

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
PEDRO NUNO DE LEMOS

NOTA: As alterações propostas pela Direção estarão à disposição, para consulta dos Senhores
Associados a partir do dia 21 de Junho de 2021, na secretaria da Direção.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 18-6-2021

Aprovada na passada sexta-
feira, dia 14, em votação final
global, pela Assembleia da
República, o novo regime ju-
rídico de criação, modi-
ficação e extinção de fre-
guesias, foi promulgado na
3.ª feira, dia 15, pelo Pre-
sidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa.
Na nota publicada na página
Oficial da Presidência na
Internet, é relevado que
“atendendo ao disposto,
designadamente nos artigos
21.º, 25.º, 26.º e 31.º do pre-
sente diploma, que garantem
maior estabilidade no futuro,
e que não haverá corrida à
criação de freguesias antes
das próximas eleições au-
tárquicas, assim minorando a
sujeição a conjunturalismos

Presidente da República promulga Diploma
que define o regime jurídico de criação,
modificação e extinção de freguesias

eleitoralistas, a vários títulos
questionáveis”. O Diploma

revoga assim a Lei n.º 11-A/
2013, de 11 de janeiro, que

procede à organização admi-
nistrativa do território das
freguesias.
O regime jurídico agora pro-
mulgado teve como base uma
proposta do Governo que
deu origem a um texto de
substituição apresentado
pela Comissão de Adminis-
tração Pública, Modernização
Administrativa, Descentra-
lização e Poder Local
da Administração Pública.
A nova lei-quadro vai permitir
às freguesias agregadas em
2013, com a chamada ‘lei Rel-
vas’, reverter o processo, e
define os critérios e proce-
dimentos a cumprir em caso
de criação, modificação ou
extinção de uma freguesia.

VS

Mapa das freguesias do concelho de Sintra
antes da “Lei Relvas”

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) lança
concurso público internacional no valor de 748.000• para a
aquisição de uma solução de gestão da relação com o cliente
(CRM) que contribuirá para implementar um conjunto de
novas funcionalidades para os passageiros, entre elas, um
novo portal dedicado (substituindo o atual Portal VIVA) e uma
aplicação mobile, ferramentas que permitirão a gestão e a
configuração de alertas personalizados, informação em tempo
real, o carregamento e a validação de títulos de transporte.
Um investimento da TML com o objetivo de colocar o
passageiro no centro da operação devendo os serviços
desenvolver-se para si e à sua medida, melhorando assim a
relação entre os transportes públicos e os cidadãos.

Transportes Metropolitanos
de Lisboa lança concurso
público internacional

“Dando cumprimento às medidas previstas na Resolução do
Conselho de Ministros n.º 70-B/2021, a CP – Comboios de
Portugal vai repor, a partir de hoje Dia 14), a totalidade de
lugares disponíveis, nos comboios apenas com lugares
sentados”, informou a transportadora ferroviária, em
comunicado.
Desta forma, a desde a passada segunda-feira, dia 14, ficam
sem efeito as limitações à lotação dos comboios, impostas no
âmbito da pandemia da Covid 19”.
A decisão da transportadora ferroviária, abrange os comboios
Alfa Pendular, Intercidades, Internacional e os Comboios
Históricos das Linhas do Douro e Vouga, passam, assim, a ter
disponível para venda, a capacidade total de lugares sentados.
Registe-se ainda que a CP - Comboios de Portugal reforçou a
sua oferta, com início no domingo dia 13, para dar resposta à
evolução da procura, nomeadamente pela proximidade do
período de férias que, habitualmente, gera uma maior
necessidade de mobilidade.
Este reforço traduz-se, nomeadamente, na reposição de seis
comboios Alfa Pendular, criação de dois novos comboios
Intercidades e ligação direta entre a Figueira da Foz e Valença:
Reposição de seis comboios Alfa Pendular, três por sentido,
nas ligações Lisboa - Braga, Lisboa - Porto e Porto - Faro;
Lançamento, aos dias úteis, de dois novos comboios
Intercidades, um por sentido, na ligação Lisboa - Évora;
Criação de ligação direta entre Valença e Figueira da Foz,
prolongando os dois comboios Inter-regionais que faziam a
ligação Coimbra – Valença, até à cidade da Figueira da Foz.

foto: cp

CP reforça a oferta de transporte ferroviário nacional

CP repõe lotação máxima
em comboios
com lugares sentados

A Câmara Municipal de Sin-
tra vai apoiar o Janas Futebol
Clube, com o valor de 18 mil
euros, para a substituição do
relvado do campo de futebol
5.
A celebração do protocolo
para a comparticipação finan-
ceira foi aprovada em reunião
de executivo e é para o pre-
sidente da autarquia, Basílio
Horta, “a continuação de uma
estratégia que prioriza o des-
porto e a saúde dos seus
munícipes”.
“O investimento no desporto
é crucial para o aumento da
qualidade de vida para a nos-
sa população e para a criação

Janas Futebol Clube com apoio da Autarquia de Sintra
Sintra que ao proporcionar
aos munícipes equipamentos
e infraestruturas para o efeito,
reforça as condições neces-
sárias para estimular o des-
porto no concelho de Sintra
e melhorar a qualidade de vida
dos munícipes.
Recorde-se que, no contexto
da pandemia da Covid-19, a
autarquia criou o Fundo de
Emergência Desportiva, no
valor de 233 mil euros, des-
tinando a assegurar a conti-
nuidade da atividade de 73
clubes, bem como para ga-
rantir as suas reaberturas em
segurança.

Fonte: CMS

dos jovens, através da
disciplina e do desenvolvi-
mento do seu caráter”, referiu
o edil.

A promoção de hábitos de vi-
da saudáveis, através da prá-
tica desportiva, é uma preo-
cupação do município de

Leia, assineLeia, assineLeia, assineLeia, assineLeia, assine
e divulguee divulguee divulguee divulguee divulgue

JORNAL
DE

SINTRA
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A dança está de volta ao Festival de Sintra com a Companhia
Portuguesa de Bailado Contemporâneo, coreografada por
Vasco Wellenkamp com o espetáculo “Amaramália – in
memoriam”, no dia 18 de junho, pelas 21h00, no Centro
Cultural Olga Cadaval.
Vasco Wellenkamp regressa ao Festival de Sintra com um dos
maiores êxitos do seu brilhante percurso de coreógrafo com a
Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo,
‘Amaramália’. Estreado em 1990, em Genebra, ‘Amaramália’ já
mudou várias vezes de pele, sem perder a matriz original de
homenagem à diva do fado, cujo centenário do nascimento
originou a versão que agora estreia no Centro Cultural Olga
Cadaval: ‘Amaramália – in memoriam’.
A Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo (CPBC),
fundada em 1998 por Vasco Wellenkamp e Graça Barroso, foi
criada como uma companhia de repertório, na linha técnica e
estética do Ballet Gulbenkian. Até ao presente, estreou mais
de oitenta obras. Desde a sua fundação tem atuado não só
por todo o País, mas também na programação de vários teatros
internacionais, tais como: Brasil; Itália; Espanha; Áustria;
Alemanha; Luxemburgo; EUA; China; Israel; Holanda e
Coreia do Sul.
Até 29 de junho, a Câmara Municipal de Sintra apresenta um
festival que traz a Sintra grandes nomes do panorama nacional
e internacional e ficará marcado, igualmente, pelo regresso da
dança e dos bailados a Seteais. Sob o signo do “Reencontro”,
o 55.º Festival de Sintra pretende celebrar a vida e o reencontro
da fruição da arte ao vivo, em Património e na Natureza, no
território histórico e natural que comemorou em 2020 o 25º
aniversário da sua inscrição como Património da Humanidade
pela UNESCO.
Bilhetes à venda na Ticketline

Fonte: CMS

Dança reencontra-se no
palco do Festival de Sintra

Concerto de abertura da 55.ª edição do Festival de Sintra

A festa mais evidente

U ma semana depois
do concerto de
abertura do Festi-
val de Sintra, ain-
da sob o efeito do

Diana Damrau e Nicolas Testé

Maestro Pavel Baleff

João Cachado

excelente ambiente em que
decorreu, eis breves
considerações que, ao fim e
ao cabo, apenas confirmam a
boa expectativa suscitada pe-
lo programa ao qual obe-
deceu o evento.

Primeiramente, uma ressalva.
Devido à avassaladora fama
de Diana Damrau como figura
cimeira do canto lírico mun-
dial, a verdade é que, quando
alguém referia a grata possi-
bilidade de contar com a sua
presença em Sintra, acabava
por omitir e secundarizar a
outra figura essencial à con-
cretização da iniciativa.

Se, apesar de involuntária, a
aludida omissão até pode
considerar-se natural, a
verdade é que o alto nível do
baixo Nicolas Testé, também
marido da cantora, exige esta
chamada de atenção que me
parece de inequívoca justiça
no sentido de que não fique
comprometida a avaliação
geral de um evento que, sin-
tomaticamente, se subordi-
nava ao tema Reis e Rainhas.

Além de uma voz ímpar,
Damrau é o paradigma do
animal de palco que, ao
Centro Cultural Olga Cadaval,
também veio evidenciar.
Dominando toda uma impe-
cável e tríplice linguagem
corporal, gestual, facial,
paramentada com as régias
toiletes que foi apresentando,
partilhou convincentes figu-
ras de Semíramis, Maria
Desislava, Maria Stuart, Ana
Bolena e Norma que lhe
coube protagonizar, suces-
siva e respectivamente, ser-
vindo as propostas de Ros-
sini,  Hadjiev, Donizetti e
Bellini.

No que respeita a Nicolas
Testé, impõe-se começar por
sublinhar que a relação pro-
fissional com sua mulher é
inter pares, bem diferente
dos casos de conhecidos ca-
sais como, por exemplo, Ivo
Vinco e Fiorenza Cossotto,
Bernabé Martí e  Montserrat
Caballe ou, mais recente-
mente, Yusif Eyvazov e Anna
Netrebko…
Com exemplar sobriedade, no

seu belo registo de baixo,
Testé é um caso sério de efi-
cácia que bem demonstrada
ficou na assunção das per-
sonagens de Claudio (“Ha-

mlet” de Ambroise Thomas),
Soliman, (“La reine de Saba”,
de Charles Gounod), Filipe II
(“Don Carlo” de Giuseppe

Verdi), ou Prícipe Gremin
(“Ievgeny Onegin’, Piotr
Tchaikovsky) que lhe coube
interpretar.  
Quanto à Orquestra Metro-
politana de Lisboa que,
precisamente neste concerto,
comemorou o seu 29º ani-
versário, sob a direcção de
Pavel Baleff, evidenciou um
desempenho perfeitamente à
altura do diversificado pro-
grama que, além das aludidas
referências, ainda integrou as

anunciadas peças orques-
trais de Saint-Saëns, Délibes
e Tchaikovsky.

Soube que o dirigente búl-

garo, actualmente maestro
titular da famosa Philharmonie
de Baden-Baden, ainda deu a
entender que mais satisfeito

ficaria se tivesse concretizado
mais um ensaio, desejo que,
constantemente, ouvimos
aos mais exigentes maes-
tros…

E que Reencontro!...

Pouco depois de terminado o
concerto e sem qualquer in-
tenção de crítica formal, logo
publiquei algumas breves
notas nas redes sociais, ape-

nas a confirmar como tudo
correra tão bem, apesar de
uma ou outra evidência de
certo desgaste vocal que, de
modo algum, causam dano à
prevalecente consideração
de Damrau como uma das
referência do canto lírico.
Sublinho agora que, de facto,
tudo sucedera de modo tão
propício que permitiu à es-
trela da noite nos viesse a
brindar com o mais es-
clarecedor dentre os pos-
síveis desfechos deste even-
to. Tão encantada se sentiu,
bem acolhida, tão à vontade
e entendida por um público
que a acompanhara pari
passu que, depois dos enco-
res, cumulou a cena final de
intermináveis aplausos com
uma ida aos bastidores
donde, nem mais nem menos,
trouxe até ao palco os dois
filhos, de 9 e 11 anos.

Ali, sobre o tablado do Olga
Cadaval, perante aquela cena
Damrau / Testé, de cunho tão
familiar, de que legíveis signi-
ficado e entendimento tam-
bém poderemos ter bene-
ficiado? Por outro lado,
sempre no mesmo contexto,
cabe perguntar por que
motivo, depois de cada peça
interpretada ao longo de todo
o serão, terá grande parte do
público sentido aquela ne-
cessidade de ir fazendo a
festa, partilhando a satisfação
do aplauso com exuberância
inusitada?

Razões bem conhecidas estão
a montante das evidências
que suscitam tais perguntas.
Situações de emergência,
calamidade, alerta, lembram-
se? Agora, no Reencontro –
tema geral da edição de 2021
– houve este singular, tão
compreensível momento,
para muitos dos presentes
talvez o primeiro, de catarse
justificada por tanto tempo de
carência…

Na noite da abertura do Fes-
tival, partilhada com inequí-
voca e especial qualidade, a
grande música foi de tal modo
vivida por artistas e público
que também aquele raro final
pareceu a coisa mais natural
deste mundo. Aconteceu
Arte e a festa confirmou!

[João Cachado escreve de
acordo com a antiga

ortografia]
Importância a transferir: ,

NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

Anual - 15,10

Anual . Estrangeiro -
20,00

Multibanco – Seleccionar – Transferências
 Transferências bancárias

No Jornal
de Sintra - Loja

Cheque

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

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

Há 87 anos a Informar e a PHá 87 anos a Informar e a PHá 87 anos a Informar e a PHá 87 anos a Informar e a PHá 87 anos a Informar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar

ASSINE | DIVULGUE
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Biblio’férias nas Bibliotecas
Municipais de Sintra
A Câmara Municipal de Sintra promove as Biblio’férias
durante os meses de julho e agosto, com atividades gratuitas,
sempre às 14h30, nas Bibliotecas Municipais.
Durante os meses de verão vai ser possível participar nos
diversos contos/ateliê numa das 4 bibliotecas da Câmara
Municipal de Sintra.
As histórias têm um papel importante no desenvolvimento
das culturas, o ato de ouvir e contar histórias contribui para o
desenvolvimento do pensamento crítico, e promove o gosto
pela leitura.
A participação das atividades é gratuita, mas carece de
marcação prévia e tem lugares limitados.

JULHO
Biblioteca Municipal de Sintra
Terça e quinta-feira | 14h30
Conto/Ateliê –  Histórias salgadas
Os animais marinhos andam muito agitados! As escolas dos
peixes fecharam para férias e os pequenos peixinhos têm agora
mais tempo para brincar e se dedicarem a grandes aventuras.
 Curiosos! Venham daí mergulhar nestas histórias.
Informações: 21 923 61 71 / 90
 
Polo de Agualva - Cacém
Quarta-feira | 14h30
Conto/ Ateliê –  Viagem ao mundo dos contos
Nesta época de férias, vamos viajar pelo mundo da fantasia e
descobrir histórias maravilhosas. Informações: 214 328 039
 
Biblioteca Municipal Ruy Belo – Polo de Queluz
Quinta-feira | 14h30
Conto/Ateliê -  Férias na Biblioteca
Histórias com sabor a férias vão saltar das estantes!
Informações: 21 923 68 76
 
Polo da Tapada das Mercês
Sexta-feira | 14h30
Conto/ Ateliê –  Médico do Mar
Este simpático médico vive no fundo do mar e está sempre
pronto a ajudar todas as criaturas marítimas que estão em
apuros. O seu fabuloso e moderno submarino transporta-o
para todo o lado. Informações: 21 923 68 80
 
AGOSTO
Biblioteca Municipal de Sintra
Terça e quintas-feiras | 14h30
Conto/ Ateliê –  Contos da Floresta
João perdeu-se na floresta - na mesma floresta que a mãe
disse estar cheia de FEROZES ANIMAIS SELVAGENS! Mas
as criaturas que o João lá conhece parecem todas muitíssimo
simpáticas, embora o urso, o leão, o elefante, o crocodilo e
todos os outros estejam extremamente preocupados com os
FEROZES ANIMAIS SELVAGENS de que ele falou… Vamos
conhecer estes animais “ferozes” e ouvir o que têm para
contar! Informações: 21 923 61 71 / 90
 
Polo de Agualva - Cacém
Quarta-feira | 14h30
Conto/ Ateliê –  Histórias com peixinhos dentro
O peixinho Rafael, tem cardumes de amigos e um grande mar
de histórias para partilhar. Informações: 214 328 039
 
Biblioteca Municipal Ruy Belo – Polo de Queluz
Quinta-feira | 14h30
Conto/ Ateliê –  Barquinho de papel
Um rato espertinho, pequeno e bravio, vivia sozinho num
barco frio. Fazendo-se marinheiro, partiu à aventura por esse
mundo fora. Agora que regressou, tem muito para contar…
Inscrições: 21 923 68 76
 
Polo da Tapada das Mercês
Sexta-feira | 14h30
Conto/ Ateliê –  Conhecer o mar!
Histórias sobre o mar e seus habitantes. Informações: 21 923
68 80

Adiado devido à pandemia, vai realizar-se finalmente na
Quinta da Ribafria (estrada entre Lourel e Cabriz) a 24 e 25 de
junho o VI Encontro de História de Sintra, promovido pela
Alagamares com a colaboração da Cultursintra, depois de em
2007, 2014 e 2017 ter já organizado os III,IV e V Encontros.
Como habitualmente, temas diversificados e originais
relacionados com a História de Sintra, quer da Sintra histórica,
quer a dos aglomerados que a constituem, serão abordados,
num encontro que se pretende vivo e participado.

Inscrições para alagamaressintra@gmail.com 
ou 924203824 até 23 de Junho.
A inscrição no Encontro será gratuita para alunos e
professores de escolas do concelho e participantes com mais
de 65 anos, e terá o valor de 10 euros para os demais.
Acesso: Estacionamento no local para quem for de carro.
Quem for de transporte público, carreira 442 da Scotturb a
partir da Portela de Sintra (exterior da estação da CP). 
No final, será entregue um diploma de presença a cada
participante.

PROGRAMA
24 DE JUNHO
9h30m – Acreditação 
10h00m – Sessão de Abertura 
10h30m – História Marítima de Sintra: uma síntese de dez
anos de investigação
Marco Oliveira Borges
11h45m – Homenagem a Jorge Telles de Menezes
Miguel Real
14h00m – José Maria Latino Coelho e a educação popular
Carlos Manique
15h00m – Dez anos de intervenções em Monserrate
Marta Frade
16h15m – Azulejaria de Exterior em Sintra – Arte e Tipologias
Ricardo Duarte

25 DE JUNHO
11h00m–Carvalho Monteiro e a portugalidade da Quinta da
Regaleira

VI Encontro de História de Sintra

foto: arquivo/miguel boimHomenagem a Jorge Telles de Menezes

João Rodil
11h45m- Casal do Almargem, domínio senhorial da antiga
freguesia de Nossa Senhora de Belém em Rio de Mouro termo
da Vila de Sintra
Júlio Cortez Fernandes
14h30m-Ainda ‘O Sultanato da Pena’… outras visões e o
mais que está por vir”.
Nuno Miguel Gaspar
15h15m-A Comunidade Cristã Nova de Sintra entre os séculos
XVI e XIX
Jorge Martins
16h15m-Os Kingsbury, últimos habitantes de Monserrate
Margarida de Magalhães Ramalho
17h00m
Breve história do Festival de Sintra
Mário João Machado

Após aquisição em leilão de
novas peças para o arquivo
municipal e o seu estudo foi
possível aos técnicos da Câ-
mara Municipal de Sintra
entender que precisamente
há 100 anos a autarquia emi-
tiu o seu próprio papel moe-
da.  Com o formato de cédulas
fiduciárias o papel moeda mu-
nicipal tinha circulação res-
trita ao território geográfico
do concelho e permitia a rea-
lização de transações comer-

Dia Internacional dos Arquivos assinalado
em Sintra com descobertas

ciais locais.
A emissão destes documen-
tos pelas Câmaras Munici-
pais (mais 170 em todo o país
recorreram a esta opção) ocor-
reu num contexto em que
Portugal vivia uma grave crise
económica e financeira com a
acentuada desvalorização do
escudo, período no qual as
moedas eram entesouradas e
desapareceram de circulação.
Veja o documento em
www.cm-sintra.pt

Vai realizar-se a 3.º sessão do Cinema Aleatório ’21, dia 19 de Junho, um projecto cultural
que se dedica ao cinema independente, com entrada gratuita.
O projeto Cinema Aleatório surge de uma parceria de co-gestão desenvolvida entre o
Narrativa Aleatória e o departamento de Educação e Juventude da Câmara Municipal de
Sintra, no âmbito da dinamização do espaço do Centro Lúdico de Massamá. Deste modo,
pretendem tornar mensalmente este espaço num local de difusão de criações
cinematográficas, e assim, aproximar o cinema à comunidade local. Neste projeto, propõem
a realização de Ciclos Cinema (divididos por 11 sessões), onde exibemos filmes produzidos
por diferentes criadores.

Dia 19 / Início às 16h30
Cinema Aleatório ’21
no Centro Lúdico de Massamá
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PUB. JORNAL DE SINTRA

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO

Sintra – “No Reino das Nu-
vens: os Artistas e a Invenção
de Sintra”
Quando: Até 17 outubro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra”

Sintra – Exposição “O lado
intimista de Pedro Anjos
Teixeira”
Quando: até 3 setembro
Onde: Museu Anjos Teixeira

Sintra – “Retratos”, exposição
de Paulo de Carcavelos
Quando: até 27 de julho
Onde: Galeria Municipal - Casa
mantero, na Biblioteca Muni-
cipal de Sintra

Mira Sintra – Exposição de
homenagem aos 40 anos da
“Familiaris Consortio"
Quando: Até 20 agosto
Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais - Mira Sintra

MÚSICA

Odrinhas – “Metamorfoses”,
de Ovídio, pela Companhia de
Teatro TapaFuros
Quando: Sábados e domingos até
27 de junho, sempre às 18h00

Sintra – Apresentação do novo
trabalho “ESSENCIAL” de
Paulo Gonzo
Quando: 11 de setembro 2021,
Onde: Grande Auditório – Olga
Cadaval

Queluz – Concerto do Dia da
Música Antiga ao Vivo
Quando: 26 de junho, às 21h00
Onde: Palácio Nacional de
Queluz

CINEMA
Cinema City Beloura
17 a 23 Junho
Telef. 21 924 7643

“O Guarda Costas e a Mulher
do Assassino”, na sala 3, às
19:15h.
“O Guarda Costas e a Mulher
do Assassino”, na sala 8, às
11.15h, 13.30h, 15.45h, 18.30h,
21.30h.
“Os Flofos - Viagem no
Tempo” VP, na sala 3, às 11.30h,
13.40h, 15.30h, 17.30h.
“The Conjuring 3: A Obra do
Diabo”, na sala 3, às 21.35h.
“Ao Ritmo de Washington
Heights”, na sala 7, às 21.20h.
“O Espião Inglês”, na sala 2, às
15.35h, 21.40h.
“Cruella” VO, na sala 7, às
15.25h.
“Cruella” VO, na sala 2, às
17.50h.
“Demon Slayer - O Filme:
Comboio Infinito”, na sala 4,
às 21.25h.
“Demon Slayer - O Filme:
Comboio Infinito”, na sala 7,
às 11.35h, 18h.
“Spirit Invencível” VP, na sala
4, às 11.40h, 13.50h, 15.40h.
“Peter Rabbit: Coelho à
Solta” VP, na sala 4, às 17.40h.
“Raya e o Último Dragão”, na
sala 2, às 11.25h.

OUTROS
Sintra – “Reencontro”, 55.º
Festival de Sintra , de 10 a

Onde: MASMO - Museu
Arqueológico de S. Miguel de
Odrinhas

Sintra – Teatro Dom Roberto,
levado a cabo pela Associação
Cultural Valdevinos
Quando: sessões de 30 minutos
decorrem sempre às 15h00 e
17h00, nos dias 19, 20, 26 e 27
de junho, e 18 de setembro
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – Os Instantâneos  –
Teatro de Improviso
Quando: 2 julho, às 21h
Onde: Centro Cult. Olga Cadaval

29 de junho

No dia 9 de Junho, o Teatro
Politeama, na sessão da noite
da Revista-Cabaret-Pontapé
“Espero por ti no Politeama”,
de Filipe La Féria, recebeu a
visita da Ministra da Cultura
Dra. Graça Fonseca e do
Adjunto Dr. Paulo Cunha
Matos, que foram recebidos
pelo encenador.
A Ministra da Cultura diver-
tiu-se com o espetáculo que
passa em revista muitas das
figuras políticas, sociais, ar-
tísticas e desportivas, prota-
gonistas da grande Revista
do nosso país.
No palco o Deus Mercúrio é
enviado por Júpiter Merkel
para se inteirar do que se pas-
sa neste momento em Por-
tugal.
O público, que todas as noi-
tes esgota a lotação da sala,
ri, diverte-se e abraça de no-
vo a alegria e a vida com esta
nova produção de La Féria,
que está em cena de quarta a
sábado às 20h30 e sábados e
domingos também às 17h00,
no Politeama, em simultâneo
com o musical para toda a
família “Rapunzel”.

Fonte: Teatro Politeama

Ministra da Cultura foi à Revista
– Cabaret do Politeama

Filipe La Féria, recebeu a visita da Ministra
da Cultura Dra. Graça Fonseca
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Campeonato Distrital da 3.ª Divisão da AFL – Série 1 e 2

Real SC “B” garante primeiro lugar e subida directa

N

Ventura Saraiva

Xavier Coelho fecha a contagem da primeira parte do jogo

foto: ventura saraiva

Guilherme Machado – um golo de bandeira aos 40 minutos

o campo municipal da
Quinta do Recanto, em
Mem Martins, o Real
Sduq “B” estava obrigado
a vencer o União dos San-

Arbitragem regular de Jorge Lopes,
auxiliado por Sílvia Lizeu, e Mafalda
Bernardino.
Classificação final (Série 2)
1.º Real Sduq “B”, 38 pontos; 2.º
Nova SBE, 37, 3.º AC Cacém “B”,
35, 4.º CF Estrela, Sad “B”, 34, 5.º
Cultural, 33, 6.º Fundação Salesia-
nos, 27, 7.º Olivais Sul, 21, 8.º Talaí-
de, 18, 9.º Operário de Lisboa, 17,
10.º Respira 02, 15, 11.º União dos
Santos, 15, 12.º U. Tires “B”, 15, 13.º
SL Olivais, 15, 14.º Carcavelos, 15,
15.º 9 de Abril de Trajouce, 12, 16.º
1.º de Maio de Agualva, 11, 17.º GD
Malveira da Serra, 11.

Sintrense, Sad “B”
despede-se com goleada
(8-0) sobre o Alenquer
e Benfica
Na Série 1, as contas relativas ao 1.º
lugar foram feitas no goal-average,
ou seja, na diferença dos golos mar-
cados e sofridos entre a Juventude
Castanheira, e União de Santa Ma-
ria que chegaram ao final empa-
tados com 40 pontos. A vantagem
acabou por pender para o lado do
emblema ribatejano, na diferença de
4 golos, ambos a garantir a subida
directa ao escalão secundário da
AFL. No 3.º lugar, ficou o GS Loures
“B”, numa ponta final com o
Sintrense “B” que se despediu com
uma goleada por 8-0, frente ao
Alenquer e Benfica, último clas-
sificado, face à desistência do Ar-

Com o final da primeira volta do campeonato, terminou também a temporada 2020-21, do distrital da 3.ª Divisão. A derradeira jornada da prova,
realizada no domingo, dia 13, tinha ainda muitas decisões ao nível da tabela classificativa, quer na Série 1, quer na 2. A que teve algumas surpresas
acabou por ser a Série 2, com o Real “B”, a segurar a liderança, e o Cacém “B”, a subir ao 3.º lugar com troca com o CF Estrela que empatou sem golos
em Tires. A equipa do Cacém vai jogar o play off da subida, com o Loures “B”. A Nova SBE, e Real sobem automaticamente à 2.ª Divisão. Na Série 1,
os promovidos são a Juventude Castanheira, e UDR Santa Maria.

rudense. No campo da Carreirinha,
em Lameiras, a equipa orientada por
Nuno Jacinto chegou ao intervalo a
vencer por 4-0 (golos de Vasco
Ribeiro, Bruno Santos (2), e um auto
golo de Duarte Bernardino). No
segundo tempo, Tomás Silva,
Leonardo Pina, Diogo Franco, e
Rodrigo Vaz, concluíram a goleada.
Nesta ronda, destaque também para
o dérbi concelhio entre a União
Mucifalense, e UDR Sabuguense,
com a vitória a sorrir à turma da
freguesia de Colares, por 4-0.
Gustavo Grilate (2), João Loureiro,
e André Rangel foram os marca-
dores de serviço.
Rio de Mouro também se despediu
da temporada com uma vitória (2-1
sobre o AC Malveira “B”, e Pêro
Pinheiro “B”, empatou a uma bola,
com a Juventude Castanheira.

tos, precavendo-se do favoritismo
do segundo classificado, a Nova
SBE (School of Business Econo-
mics) frente ao GD Malveira da Serra,
o que viria acontecer. Na recta-
guarda, CF Estrela “B”, e o Atlético
Clube do Cacém “B”, caso ven-
cendo também aspiravam à vaga
para a subida directa à 2.ª Divisão.
Ao derrotar o clube da freguesia de
Rio de Mouro, o Real Sport Clube
garantiu o primeiro lugar, e a subida
directa para o escalão secundário
da Associação de Futebol de Lis-
boa. Na Quinta do Recanto, a for-
mação de Queluz/Massamá entrou
no jogo praticamente a perder, já que
André Silva marcou para o Santos,
antes dos 10 minutos.
Todavia, dois penalties pratica-
mente seguidos (aos 12’ e 15’) vira-
ram o resultado para 1-2, com Ro-
drigo Martins, a bisar na sua
marcação.
Aos 41 minutos, Guilherme Ma-
chado viu o adiantamento do guar-
da-redes, Rafael Sebastião, e de fora
da grande-área fez-lhe um chapéu,
anichando a bola no canto superior
direito da baliza.
Minutos volvidos, e já no final do
primeiro tempo, Xavier Coelho na
sequência de um pontapé de canto,
cruzou de pé esquerdo, mas ca-
prichosamente, a bola entraria na

Cacém-Loures
no play off
Dias 20 e 27
Terceiro classificado da Série 1,
o GS Loures “B”, joga o play
off da subida à 2.ª Divisão, com
o Atlético do Cacém “B”. A vaga
será decidida a duas mãos, com
o primeiro jogo a realizar-se no
próximo domingo, dia 20, no
campo José Silva Faria, em
Loures. O segundo jogo, será
no campo Joaquim Vieira, no dia
27.

No quadro de jogos da 2.ª fase do Apuramento à subida e campeão
nacional da III Divisão, o Sintrense deslocou-se ao Estádio da
Tapadinha, em Alcântara para defrontar a equipa “B”, do Benfica,
num jogo a eliminar a uma só mão. A equipa encarnada confirmou o
favoritismo e venceu por 2-0, mas sentiu grandes dificuldades em
ultrapassar a boa organização da equipa de Sintra. Só aos 55 minutos,
Maria Malta, inaugurou o marcador, para Daniela Santos, confirmar
aos 73’, a vitória do Benfica.
Com a derrota, o Sintrense fica pelo caminho, e encerra uma temporada
bastante atípica devido à pandemia da Covid 19. Todavia, a equipa
cresceu bastante em maturidade competitiva, e ombreou com as
melhores na ponta final da época, como foram os dois jogos da fase
de apuramento, com a AD Souselas, e as “bês” do Sport Lisboa e
Benfica.
A próxima eliminatória coloca frente-a-frente as equipas do Rp FC e
Benfica “B” (Zona Sul), Rio Ave, Sduq, e Desportivo Leça do Balio
(Zona Norte). Estas 4 equipas garantiram a subida de divisão, e os
vencedores discutem o título de campeão.                                       VS

A duas jornadas do final do cam-
peonato, está tudo em aberto quanto à
vaga para o 2.º lugar que pode dar
acesso à subida ao Campeonato de
Portugal, onde estará “Os Bele-
nenses” que matematicamente é o
vencedor da prova.
Na jornada do passado domingo, dia
13, Sporting de Lourel, e Santa Iria
empataram a duas bolas, dando folga
ao FC Alverca”B” que tem agora 2
pontos de vantagem sobre o trio,
Malveira, Lourel, e Damaiense.
Atlético Clube de Portugal, e Atlético
do Cacém, estão a 4 pontos, e embora
estejam matematicamente na luta, são
mínimas as hipóteses de chegaram ao
segundo lugar da classificação.
Com a vitória por 1-0, sobre a URD

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – 16.ª Jornada
Atlético do Cacém ganha ao Palmense e mantém-se na luta

Tires, o FC Alverca-B foi o grande
beneficiado da jornada, tendo em
conta a derrota do Atlético no campo
do Damaiense, e do empate (2-2) entre
o Sporting Clube de Lourel, e o CF
Santa Iria.
No campo Sargento Arménio, a
equipa da região ribatejana adiantou-
se no marcador aos 12’, por Guilherme
Gomes, Diogo Miguel faria o empate,
aos 22’, e aos 32’, Ricardo Henriques,
daria de novo vantagem (1-2),
resultado que foi para intervalo.
Já no período de descontos (90+2’),
um penalti a favor dos leões, seria
convertido por Diogo Miguel,
evitando assim, a derrota da sua
equipa.
No campo Joaquim Vieira, o Atlético

Clube do Cacém recebeu o SF
Palmense, e ganhou por 3-1, e a SRD
Negrais derrotou no seu campo, o
lanterna-vermelha (CD Vila Franca do
Rosário), por 2-0.
Na classificação, “Os Belenenses”
soma 43 pontos, e o FC Alverca “B”,
31. Atlético da Malveira, Sporting de
Lourel, e Damaiense, têm todos, 29.
Na próxima jornada (dia 20), o quadro
de jogos é o seguinte:
Atlético do Cacém- “Os Belenenses”;
Ericeirense-Sporting de Lourel;
U.Tires-Bocal; Atlético CP- Alverca
“B”; Vila Franca do Rosário-Da-
maiense; Futebol Benfica-Damaien-
se; Coutada- AC Malveira; Palmense-
Alta de Lisboa; Santa Iria-SRD
Negrais.                  Ventura Saraiva

Campeonato Nacional Feminino da III Divisão
Sintrense perde (2-0)
com o Benfica “B” e fica de fora

baliza para o segundo golo.
No segundo tempo do jogo, muito
pela supremacia da equipa do Real,
e quebra física da equipa orientada

por Paulo Subtil, o jogo não foi tão
intenso, mas ainda deu para Rodrigo
Martins, fazer o “hat-trick”, ao
apontar o 5.º golo da sua equipa.
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Campeonato Nacional da 2.ª Divisão; HC Sintra, 3-Parede FC, 3

Estrelinha dos campeões brilha em Monte Santos

A

Ventura Saraiva

Ricardo Machado e Diogo Silva num “mano-a-mano” pela posse de bola
foto: ventura saraiva

estrelinha de cam-
peão acompanhou
o líder da Zona
Sul, o Parede FC,
no confronto com

Com jogos no dia 10 (feriado nacional), sexta, 11, sábado, 12, e domingo,
13, as prestações das duas equipas concelhias no nacional Sub 23- Zona
Sul, não foi a melhor. O Hockey Club de Sintra começou a ronda com uma
vitória sobre o 2.º classificado, a ACR Santa Cita, por 3-2 (marcaram, Hugo
Lopes (2), e André Rodrigues), mas no domingo, foi derrotado no rinque
do Dramático de Cascais, por 7-3.
Quanto à UDC Nafarros, perdeu em Tomar (10-2), no dia 11, e no dia
seguinte recebeu no seu pavilhão, o Campo de Ourique, sendo derrotada
por 3-7.
Na classificação, o Sporting de Tomar soma 37 pontos, e já garantiu a
passagem à fase seguinte, com Santa Cita, e Oeiras, a discutir a vaga pelo
acesso à 2.ª fase, ambos com 28. Também o Campo de Ourique está na luta,
com 27. O HC Sintra baixou para o 5.º lugar, com 24, e Nafarros é 8.º, com
apenas 9 pontos.
No próximo fim-de-semana termina a 1.ª fase da prova, com o HC Sintra a
jogar no Seixal, com o CRIAR-T (dia 18). No dia 19, fecha com a AD Oeiras,
jogo às 21h30, o mesmo horário para todos os encontros da jornada.
A equipa de Nafarros recebe em casa o CRIAR-T.                                    VS

Já se previa que a tarefa seria com-
plicada, com a equipa de Massamá
com poucas probabilidades de
eliminar o Sporting Clube de Portu-
gal no play off do apuramento do
campeão nacional, numa jornada “à
melhor de 3”.
No primeiro jogo disputado no
pavilhão João Campelo, na Escola
Stuart Carvalhais, em Massamá, no
dia 10 (feriado nacional), a equipa
de José Luís Agulhas ainda con-
seguiu enervar as leoas quase até
final do jogo. Ana Catarina Ferreira
(sempre ela), deu vantagem ao
Sporting praticamente a começar a
partida (30 segundos), mas ficaria
tudo por aí. Tânia Freire aos 15 mi-

Na viragem para a 2.ª Volta do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão, a equipa do Hockey Club de Sintra recebeu no domingo,
dia 13, no pavilhão desportivo de Monte Santos, o líder da classificação- Zona Sul-, o Parede Foot- Ball Club. A derrota por 3-4, acaba por ser
injusta para a formação orientada por João Baltazar que conseguiu chegar à vantagem (3-2), no segundo tempo, acabando derrotada no derradeiro
minuto do jogo.

o Hockey Club de Sintra, um
jogo que marca a viragem para
a segunda volta da compe-
tição (18.ª Jornada). Apesar
do seu favoritismo, a for-
mação da Linha de Cascais
teve que suar as estopinhas
para superar a excelente
organização sintrense, com o
treinador João Baltazar a
rodar jogadores, e a lançar jo-
vens da cantera, como o
recente caso de Guilherme
Machado.
Com João Carlos Lopes de
regresso a titular na baliza do
Sintra, o Parede FC sentiu
inúmeras dificuldades em criar
oportunidades de golo, e só
conseguiu adiantar-se no
marcador a 8 minutos do final
do primeiro tempo, por in-
termédio de Manuel Coimbra,
e com André Gaspar a ter uma
quota-parte no êxito, saindo
do seu stick essa assistência
para o golo.
O parcial de 0-1, até que se
ajustava ao desenrolar dos
acontecimentos, mas nos
segundos iniciais do reata-
mento, o capitão Tomás Silva,

Ficha do jogo
Pavilhão de Monte Santos
18.ª Jornada- Zona Sul
Árbitros: Miguel Guilherme e
José Martins (CRAHP Lis-
boa)
Ao intervalo: 0-1. Resultado
final: 3-4
Marcadores: Tomás Silva (2),
e Diogo Coutinho (HCS);
André Gaspar (2), André
Ferreira, e Manuel Coimbra
(PFC).
HC Sintra: João Lopes; Dio-
go Coutinho, Tomás Silva
(cap.), Diogo Silva, e Diogo
Carrilho (5 inicial); Ricardo
Almeida, José Gonçalves,
Guilherme Machado, e André
Ferreira.
Não utilizado: Henrique Caei-
ro (gr).
Treinador: João Baltazar
Parede FC: António Men-
donça; Bernardo Pinto, João
Alves, André Gaspar, e Ri-
cardo Machado (5 inicial);
André Ferreira, Manuel Coim-
bra, e José Costa.
Não utilizados: Rodrigo Go-
dinho, e Guilherme Pereira
(gr).
Treinador: Pedro Gonçalves

Resultados da jornada: BIR,
6-Murches, 3; Paço de Arcos,
10-Vilafranquense, 4; Juven-

tude Salesiana, 1- Física, 2; FC
Alverca, 1-Candelária, 5; SC
Torres, 5-AD Oeiras, 5; CHP
Grândola, 3-Alenquer e Ben-
fica, 3; HC Sintra, 3-Parede
FC, 4.

Classificação: 1.º Parede FC,
48 pontos; 2.º Candelária, 40;
3.º BIR, 40; 4.º Paço de Arcos,
40, 5.º HC Sintra, 31, 6.º Alen-
quer e Benfica, 28, 7.º GRF
Murches, 26, 8.º Física, 24, 9.º
AD Oeiras, 22, 10.º SC Torres,
21, 11.º HCP Grândola, 14, 12.º
Juv. Salesiana, 10, 13.º Fc Al-
verca, 8, 14.º Vilafranquense,
7.
Próximas jornadas (19.ª e
20.ª)
Dia 16: Murches-Paço de
Arcos
Dia 17: Alenquer e Benfica-
HC Sintra
Dia 19: Parede FC- BIR; Vila-
franquense-Juv. Salesiana;
Física-FC Alverca; Cande-
lária-SC Torres; AD Oeiras-
HCP Grândola;
20.ª Jornada
Dia 16: SC Torres- Física; HCP
Grândola- Candelária.
Dia 20: Paço de Arcos- BIR;
J. Salesiana-Murches; FC Al-
verca-Vilafranquense; Alen-
quer e Benfica- Parede FC; HC
Sintra-AD Oeiras.

tratou de colocar em sentido
o adversário ao empatar o
jogo. A seguir, foi a vez de
João Carlos Lopes voltar a
brilhar ao defender um penalti
apontado por André Ferreira
que não conseguiu a recarga,
e seria André Gaspar, logo de
seguida a marcar (1-2), numa
assistência de Ricardo Ma-
chado.
Estava o jogo a meio do se-
gundo tempo, e uma bola
rasteirinha de Tomás Silva,
engana Magalhães, e empata

de novo a partida. A quadra
sintrense empolgada pres-
siona o adversário, e Diogo
Coutinho, pela primeira vez
coloca o Sintra em vantagem
no marcador (3-2). A turma da
Parede carrega, aumenta o
caudal ofensivo, e chega ao
empate a seis minutos do
final, por André Gaspar (o
homem do jogo) que teria de
novo papel importante na
vitória ao assistir André Fer-
reira (3-4), a pouco mais de
meio minuto para o final do

jogo.
Uma derrota algo injusta para
a equipa de João Baltazar que
merecia o empate, aliás, o
resultado da 1.ª Volta, um dos
poucos pontos perdidos pela
formação da Linha de Cas-
cais, a mais séria candidata à
subida directa à 1.ª Divisão.
Quanto à arbitragem, e em-
bora com alguns erros, a dupla
Miguel Guilherme/José Mar-
tins, não complicou e acabou
com nota positiva no desem-
penho.

Campeonato Nacional de Sub 23 – Zona Sul
Nafarros e HC Sintra
descolam na classificação

Campeonato Nacional de Seniores femininos – Play Off
Astro Stuart HC Massamá
afastado pelo Sporting

nutos, empata o jogo, e no segundo
tempo, seria a “Stuart” a ter opor-
tunidade de passar para a frente do
marcador, com Inês Baudoin, a
falhar o livre directo frente a Cláudia
Vicente. E quem não marca, arrisca-
se a sofrer, seria Sofia Moncóvio a
marcar (1-2), a passe de Ana Catarina
Ferreira.

Derrota no segundo jogo
(6-2) afasta
a equipa de Massamá
No segundo jogo, realizado no
pavilhão João Rocha (dia 12), o
Sporting venceu por 6-2, e arrumou

a eliminatória. Rita Lopes, e Ana
Catarina Ferreira trataram bem cedo
do expediente, e deram vantagem
de dois golos à turma leonina. Já
perto do final da primeira parte, Ana
Catarina Ferreira bisa, e aumenta
para 3-0, um parcial que chegou ao
intervalo.
No reatamento do jogo, Sofia Mon-
cóvio dava ainda mais expressão ao
resultado (4-0), Joana Jorge ameniza
a diferença (4-1), Sofia Moncóvio
(5-1), Ana Catarina Ferreira (6-1), e
finalmente, Tânia Freire, a poucos
segundos do final, a concretizar um
livre directo, e a reduzir para 6-2,
resultado final.

Ventura Saraiva
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Campeonato de Portugal de karting KIA em Baltar

Lourenço Antunes conquista duplo pódio na Iniciação

Lourenço Antunes no pódio foto: ©Hellofoto

om a realização da terceira
jornada dupla, no Kartó-
dromo de Baltar (dias 12 e
13), sob a organização do
Clube Automóvel do Mi-

Equipa de Paulo Neto em acção

Ventura Saraiva*

Martim Gomes, Guilherme Morgado, Lourenço Rocha, Martim Meneses, Noah Monteiro,
Luís Alves, Frederico Peters, João Fernandes, Rui Chagas, Ricardo Borges, Elias Barros,
Paulo Martins e Joaquim Rocha venceram na terceira jornada dupla do Campeonato de
Portugal de Karting KIA.
O piloto de Aruil (Almargem do Bispo), Lourenço Antunes esteve novamente ao
cronómetro, assinando um duplo pódio. Uma jornada exigente onde o piloto voltou a
apresentar uma grande consistência nas principais corridas do evento.

C

Paulo Neto fez a estreia da época
em provas de asfalto, com a pre-
sença no Rali de Castelo Branco,
terceira prova do Campeonato Por-
tugal de Ralis, realizada no sábado,
dia 12. Um evento onde o piloto levou
o seu Skoda Fabia R5 ao 7.º lugar
da geral.
“O resultado enquadra-se com as
nossas expectativas para esta pro-
va. Ainda estamos numa fase de
aprendizagem com o carro, princi-
palmente nesta superfície, em que
se atingem velocidades muito su-
periores aos pisos de terra. É preci-
samente no equilíbrio entre dis-

nho (CAM), o Campeonato de Por-
tugal de Karting KIA, reuniu na pis-
ta de Baltar, os 84 participantes pro-
porcionaram um excelente espectá-
culo, com a categoria X30 a ser ‘ca-
beça de cartaz’ com uma grelha de
30 pilotos.
No primeiro dia de competição, Luís
Alves foi o mais rápido nos treinos
cronometrados e venceu a manga
de qualificação. Na Corrida Final,
disputada em 18 voltas, Luís Alves
arrancou da pole-position, tendo a
seu lado na grelha de partida Fre-
derico Peters. Da segunda linha, lar-
garam Luís Leão e Mariana Ma-
chado.
O piloto de Guimarães esteve nova-
mente muito forte e a partir da quinta
volta passou a estar mais destacado
na liderança, conseguindo conser-
vá-la até ao fim, para somar mais uma

vitória.
Nota para a rookie Francisca Quei-
roz (Tonykart) que foi 15.ª clas-
sificada, e venceu a classe femi-
nina.

Xavier Lázaro falha “top
ten” na Categoria X30 Mini
Martim Meneses foi o mais rápido
nos treinos cronometrados e ven-
ceu a manga de qualificação no pri-
meiro dia de competição. Na Final,
disputada em 16 voltas, o piloto ma-
deirense partiu da pole-position,
tendo Romeu Mello a seu lado na
grelha de partida. Da segunda linha,
arrancaram o espanhol Manuel
Míguez Gayoso e Gabriela Teixeira.
Romeu Mello começou por ser o
primeiro a liderar, mas na segunda
volta Martim Meneses passou para
o comando e não mais o largou para
festejar a sua segunda vitória em
Finais do campeonato.
Romeu Mello e Gabriela Teixeira,
que pressionaram o piloto madei-

rense praticamente até ao final da
corrida, completaram o pódio. O
piloto da Várzea de Sintra, Xavier
Lázaro terminou na 11.ª posição, se-
guindo-se Tomás Fernandes, en-
quanto João Maria Pereira – que
rubricou a volta mais rápida em
54,298s – foi forçado a abandonar
quando faltavam duas voltas para
o final, numa altura em que era
quarto classificado. No segundo dia
de competição, Martim Meneses
voltou a ser o mais rápido nos trei-
nos cronometrados e também ven-
ceu a manga de qualificação. A dis-
cussão pelo segundo lugar voltou
a contar com vários pilotos, tendo
Martim Marques sido o mais bem-
sucedido, terminando logo a seguir
João Maria Pereira, Romeu Mello e
João Barros, que fechou o top-5.
Gabriela Teixeira foi 12.º classificado,
na frente de Gustavo da Cunha e de
Xavier Lázaro. David Luís voltou a
não ter sorte, já que foi forçado a
abandonar à passagem da 10.ª
volta. 

Lourenço Antunes brilha
na categoria Iniciação

Martim Gomes foi, no primeiro dia
de competição, o mais rápido nos
treinos cronometrados e venceu a
manga de qualificação. Na Final,
disputada em 5 voltas, Martim Go-
mes voltou a partir da pole-position
e esteve sempre na mesma posição,
para somar mais uma vitória, rubri-
cando, ainda, a volta mais rápida em
1m18,587s. Lourenço Antunes foi
um tranquilo segundo classificado,
seguido de Guilherme Santos, que
encerrou o pódio. Por sua vez,
Vicente Correia cruzou a meta na
quarta posição.
No segundo dia de competi-
ção, Martim Gomes voltou a ser o
mais rápido nos treinos crono-
metrados e também venceu a manga

de qualificação. Na Final, disputada
em 5 voltas, Martim Gomes voltou a
partir da pole-position e foi o
primeiro a ver a bandeira xadrez,
somando, assim, mais uma vitória.
Vicente Correia – autor da volta mais
rápida em 1m17,652s – garantiu, na
primeira volta, o lugar intermédio do
pódio, na frente de Lourenço Antu-
nes e Guilherme Santos, os terceiro
e quarto classificados. 
A quarta jornada dupla do Campeo-
nato de Portugal de Karting KIA
está agendada para 18 e 19 de Se-
tembro e será disputada no KIRO –
Kartódromo Internacional da Região
Oeste, no Bombarral, com a orga-
nização a cargo da ACDME.
O Campeonato Portugal de Karting
entra agora na pausa de Verão, e
regressa em  Setembro, dias 18 e 19,
com a prova do Bombarral.

* com FPAK/GA Comunicação

Campeonato de Portugal de Ralis
Paulo Neto soma 7.º lugar à Geral

tâncias de travagem e aceleração,
bem como na permissividade do
Skoda em curva, que estamos a tra-
balhar”, explicou Paulo Neto.
 Neste contexto, o piloto salienta
que a presença no WRC Vodafone
Rali de Portugal foi um momento
fundamental da época. “Evoluímos
bastante em termos de conhe-
cimento do Skoda, daquilo que ele
é capaz e dos seus limites. Mesmo
sendo num piso diferente, sentimos
essa melhoria ao volante este fim-
de-semana. Foi sem dúvida um rali
produtivo em termos de informação
recolhida e aprendizagem.”

Para Paulo Neto, a competição vive
um grande momento de forma: “O
campeonato apresenta um nível
muitíssimo alto e para podermos ir
mais longe precisamos de rodar e
acumular mais quilómetros, só
assim é possível adquirir o à-von-
tade necessário com o carro”, expli-

cou, acrescentando: “Sabemos
onde temos de melhorar, e é aí que
nos vamos centrar, mas também as
diferenças do nosso carro para a
concorrência, que já utiliza as últi-
mas evoluções do Fabia R5. Tudo
isso faz a diferença no final. Mas o
balanço é totalmente positivo.”

Por último, o piloto enaltece o tra-
balho de toda a sua estrutura: “Mui-
to obrigado aos nossos parceiros
pelo apoio e à ARC Sport por todo
o trabalho realizado ao longo do fim-
de-semana. Venha o próximo”,
finalizou Paulo Neto.

Fonte: Zoommotor Sport
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Concelho de Sintra avança no desconfinamento
mas fica na linha vermelha
Ventura Saraiva

As medidas tomadas pelo Governo no âmbito da nova fase de descon-
finamento entraram em vigor na passada quinta-feira, dia 10 (feriado
nacional tendo sido antecipadas em relação ao que estava previsto, que
seria na segunda-feira, dia 14, segundo uma resolução publicada em Diário
da República.
O concelho de Sintra tem registado um aumento significativo do número
de casos de infecção pela Covid 19, subindo para a linha vermelha por
100.000 habitantes. Ainda assim, e a exemplo do concelho vizinho de
Cascais, segue para a nova fase, mas ficando em Estado de Alerta, podendo
voltar atrás, na nova etapa prevista para o dia 28, se não descer (ou
mantiver controlada) a taxa de transmissibilidade entre a população
residente.

fotos: ventura saraivaAs esplanadas são os locais de consumo mais procurados permitindo
o distanciamento físico entre mesas

Nova fase
Horários alargados
Esta nova fase do desconfinamento prevê que o comércio possa funcionar com o horário
do respectivo licenciamento, em todos os concelhos que não fazem parte da proibição de
avançar.
Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de seis pessoas no interior ou 10 pessoas em
esplanadas) podem funcionar até à meia-noite para admissão de clientes, e 01h00 para
encerramento.
Equipamentos culturais podem funcionar até à 01h00.
Os transportes públicos podem circular com lotação de dois terços, ou com a totalidade
da lotação no caso de terem exclusivamente, lugares sentados.
A lotação para casamentos e baptizados continua a estar limitada a 50% do espaço.
A prática desportiva ao ar livre, passa a poder ter público no caso das modalidades
amadoras, com lugares marcados e lotação restrita a 33% do espaço.
No transporte em táxi e semelhante, os bancos dianteiros não podem ser utilizados pelos
passageiros.
As empresas com mais de 150 trabalhadores no mesmo posto de trabalho têm de testar os
funcionários e o teletrabalho deixa de ser obrigatório na maioria dos concelhos.
Passam ainda a ser obrigatórios testes de diagnóstico à Covid-19 para se ter acesso a
eventos desportivos, culturais e familiares, incluindo casamentos e baptizados, e que
passam a ser feitos a partir de um número de convidados que será determinado pela
Direcção-Geral da Saúde (DGS).

ssinada pela mi-
nistra de Estado e
da Presidência,
Mariana Vieira da
Silva, a resolução

do Conselho de Ministros n.º
74-A/2021 foi publicada no
dia 9 de Junho com a indi-
cação que “produz efeitos no
dia seguinte ao da sua pu-
blicação”.
O Governo decidiu assim an-
tecipar a entrada em vigor da

nova fase de desconfina-
mento em quatro dias, uma
medida que agradou aos con-
celhos que têm mantido um
número de casos muito bai-
xos, ou com a pandemia con-
trolada. Também os empre-
sários do comércio, restau-
rantes, e pastelarias, aplau-
diram as medidas, podendo
assim alargar os horários para
os quais estão licenciados.
Todavia, nem todos os con-

celhos avançaram, e outros
houve que marcam passo,
como é o caso de Lisboa,
Braga, Odemira, e Vale de
Cambra. Em Estado de Alerta,
fica uma dezena (Sintra,
Cascais, Albufeira, Alcanena,
Arruda dos Vinhos, Loulé,
Paredes de Coura, Santarém,
Sertã, e Sesimbra.
O “Estado de Alerta”, serve
para que as Autoridades de
Saúde acelerem o controlo

das cadeias de transmissão,
tentando que o número de
casos por 100 mil habitantes
não continue a subir.
Só numa segunda avaliação,
e agendada para o final do
corrente mês, é que estes
concelhos poderão ser alvo
de um conjunto de restrições
específicas.

Para os quatro concelhos que
permanecem no plano ante-
rior, é permitido aos restau-
rantes, cafés e pastelarias que
possam funcionar, quer du-
rante a semana, quer aos fins-
de-semana, até às 22h30, com
a limitação condicionada a um
máximo de seis pessoas por
mesa no interior e 10 pessoas

por mesa nas esplanadas. O
comércio em geral pode estar
aberto até às 21h00 nos dias
de semana, e até às 19h00 nos
fins-de-semana e feriados.
Já os espectáculos culturais
têm como hora limite as 22h
30; e o teletrabalho mantém-
se obrigatório sempre que as
actividades o permitam.
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