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26 outubro 2021 / Eleições Autárquicas / Vitória do Partido Socialista

Abstenção record
de cerca de 60%
marca eleições em Sintra
O Partido Socialista liderado em Sintra pelo independente Basílio Horta ganhou as eleições para o
quadriénio 2021-2024 para a Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Sintra, perante uma
abstenção real, record de cerca de 60%. Uma realidade que põe em causa a conquista do direito
de voto, para todos, causa para que durante muitos anos, muitos portugueses lutaram.
Nestas eleições autárquicas o PS manteve também a maioria nas Assembleias de Freguesia de:
Algueirão-Mem Martins, Casal de Cambra, Rio de Mouro, Agualva-Mira Sintra, Almargem do
Bispo-Pero Pinheiro e Montelavar, Cacém-São Marcos, Massamá-Monte Abraão e Queluz-Belas.
A coligação liderada pelos social democratas e centristas manteve a maioria na União de Freguesia
de S. João da Lampas e Terrugem e Colares. Recuperou a União de Freguesias de Sintra, uma das
mais importantes do concelho.
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5 de outubro – Dia Mundial do Professor

Professores portugueses
recebem mensagens de
solidariedade de todo o mundo
O dia 5 de Outubro tem dupla importância para os portugueses
e, muito particularmente, para os docentes. Comemorando-se
a implantação da República, com todo o significado histórico
e progressista que a data consagra, é, também, no plano mundial, sob a chancela da UNESCO, da OIT e da Internacional
de Educação, comemorado o Dia Mundial do Professor.
Para a FENPROF e para os docentes em Portugal tem, ao
mesmo tempo, a relevância de a mais representativa
organização sindical dos professores ter sido uma das
proponentes desta comemoração. O Dia Mundial do Professor
assinala, também, a data em que a conferência intergovernamental organizada pela OIT-UNESCO aprovou, em 1966,
aquela que viria a designar-se “Recomendação sobre a
condição do pessoal docente”, documento que a FENPROF
já editou e distribuiu a nível nacional em duas oportunidades.
Uma recomendação que é, aliás, inspiradora das bases sobre
as quais foi construído e aprovado, em 1990, o nosso Estatuto
da Carreira Docente.
5 de outubro é, pois, uma data plena de significado.
A FENPROF entende, por estas razões, mas principalmente
devido ao momento por que os docentes portugueses estão
a passar, que tem todo o sentido organizar uma ação de luta
nesse dia, assente nos objetivos reivindicativos defendidos
pelos professores e educadores. Pelo sentido e pela
importância da ação, da presença e da afirmação, na rua, no
Dia Mundial dos Professores, vários dirigentes sindicais, de
sindicatos de diferentes pontos do mundo associaram-se em
solidariedade com a FENPROF e, através dela, com os docentes
portugueses, enviando declarações de apoio e de estímulo à
participação na luta agendada.
Ao longo de toda a semana e até dia 5 de outubro, a FENPROF
divulgará, diariamente, mensagens de solidariedade para os
professores e educadores, provenientes de América do Sul,
América do Norte, Europa, Austrália/Oceânia, África e Ásia,
culminando, a 5 de outubro, com a mensagem do Secretáriogeral da Internacional da Educação, David Edwards.
Fonte: FENPROF

Alunos da EB1 de Faião na Vindima

U

gamente era praticamente só
de vinhas, teve a sua origem
em 1981, mas com uma remodelação mais recente (2016 e
2018), é das poucas que
agora existem por aqui.
Muitas histórias o senhor
Manuel Baleia contou, mas o
destaque vai para o facto de
ter, nesta vinha, plantado há
pouco tempo cerca de 800
cepas de casta Jampal. E são
as uvas desta casta que irão
dar um vinho que é único no
Mundo. Vinho este iniciado
por André Manz, quando
comprou uma vinha abandonada em Cheleiros há cerca
de 15 anos.
Brevemente esperamos dizer
mais alguma coisa sobre esta
vinha e esta vindima. E
esperamos também pelos
contributos dos verdadeiros
‘artistas’ desta atividade, que
foram os alunos do 1º ao 4º
ano da EB1 de Faião.
Henrique Martins,
Colaborador

ma escola de excelência terá alunos
de excelência se
tiverem atividades
de excelência. E é
isto que a EB1 de Faião (Agrupamento de Escolas do Alto
dos Moinhos), na Freguesia
da Terrugem, tem tido desde
há alguns anos. Há mais de
uma dúzia de anos que orientados pela professora Dulce
e com a colaboração de Manuel Baleia, proprietário de
uma vinha, localizada junto à
estrada que segue para Almorquim, que os alunos da
EB1 de Faião vão, nesta altura
(este ano foi na manhã do dia
23 de setembro), vindimar. E
vindimar é uma atividade de
excelência, pois permite, além
de conhecer melhor o meio
envolvente, o envolvimento
dos alunos na própria atividade e assim terem aprendizagens significativas.
A vinha do senhor Manuel
Baleia, em território que anti-

1 de outubro - Dia do Idoso

Crédito Agrícola promove 8.ª edição do Concurso de Vinhos

A direção da Confederação
Nacional de Reformados,
Pensionistas e Idosos
MURPI comunica que irá
assinalar mais uma vez a
comemoração do Dia do
Idoso no dia 1 de outubro,
sob o lema “Retomar o
direito a viver com
segurança e confiança/
Avançar no direito a
envelhecer com direitos”;
esta mensagem encontrase expressa no folheto de
divulgação que contém as
principais exigências e
ações a desenvolver no imediato com o objetivo da afirmação
do direito das pessoas idosas se libertarem do estigma de
medo que esteve associado aos efeitos da pandemia e virem
a assumir o direito a envelhecer com dignidade e com a
vontade de viver com alegria o tempo da reforma.

O Concurso de Vinhos do
Crédito Agrícola está de volta
para a sua 8ª edição. O período de inscrições tem início
a 20 de Setembro, e prolongase até ao dia 27 de Outubro
de 2021. As Provas Cegas dos
vinhos a concurso irão decorrer nos dias 5 e 6 de Novembro.
O evento, realizado em parceria com a Associação dos
Escanções de Portugal e
reconhecido pelo Instituto da
Vinha e do Vinho desde a sua
primeira edição, é dirigido a
Produtores e a Cooperativas
de todas as regiões vitivinícolas do país, Associados e
Clientes do Crédito Agrícola.
À prova encontram-se vi-

nhos brancos, tintos e espumantes produzidos em
Portugal.
No Concurso de Vinhos do
Crédito Agrícola será atribuída a distinção Tambuladeira dos Escanções de
Portugal de Ouro, Prata e
Bronze a vinhos engarrafados, nas categorias “Vinho
Branco”, “Vinho Tinto” e “Vinho Espumante”. Será também conferida a Grande
Medalha de Ouro ao melhor
vinho branco, tinto e espumante. Cada produtor pode
submeter a concurso um
vinho de cada categoria.
Composto por reconhecidos
escanções, enólogos e jornalistas do sector, o painel de

Júri da presente edição contará com a participação de
William Wouters, presidente
da Association de la Sommellerie Internationale.
Ao longo das sete edições
anteriores, o Concurso de
Vinhos do Crédito Agrícola
contou com a inscrição de
mais de 1.500 vinhos, tendo
reconhecido cerca de 450 vinhos brancos, tintos e espumantes oriundos das regiões
vitivinícolas dos Vinhos
Verdes, Trás-os-Montes,
Douro, Beiras, Dão, Bairrada,
Tejo, Lisboa, Península de
Setúbal, Alentejo, Algarve e
Açores.
O Concurso de Vinhos do
Crédito Agrícola materializa a

missão do Banco em afirmarse como a Instituição Financeira de referência que apoia
o sector e o desenvolvimento
das economias locais, neste
caso específico as Cooperativas e os Produtores locais. O objectivo é promover
e colocar à prova a qualidade
dos vinhos nacionais, procurando gerar novas oportunidades de negócio e a
dinamização das comunidades onde o Banco desenvolve o seu trabalho em
contacto directo com as
pessoas.
Inscrições e Regulamento do
Concurso disponível em:
www.concursodevinhosca.pt

vertente terra as atividades
são desenvolvidas em pavilhão, salas de desporto e ar
livre e englobam ginástica de
manutenção, caminhadas,
dança, entre outras. Já na ver-

tente água as atividades são
desenvolvidas em piscina e
englobam essencialmente a
hidroginástica.
As atividades desportivas
estão disponíveis nos Com-

plexos Desportivos Municipais de Ouressa, Fitares e João Carlos Cifuentes Monte Abraão.

Programa desporto sénior com inscrições abertas
A Câmara Municipal de Sintra
tem a decorrer as inscrições
para o programa Sintra. Desporto Sénior destinado pessoas com mais de 60 anos de
idade.

O programa de atividade
física regular – Sintra. Desporto Sénior – destina-se a
pessoas a partir dos 60 anos
e pretende criar hábitos de
vida mais saudável, melhorar

a autonomia funcional e
combater o sedentarismo dos
maiores de idade.
Este programa promove
atividades desportivas nas
vertentes terra e água. Na
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Opinião

Autárquicas 2021 – Direitos conquistados em risco

C

usta-me ver o quão desinteressada metade da
população portuguesa
está em exercer aquilo que
é um direito, que durante
tantos anos nos foi roubado. O direito
ao voto. Mais de 50% de abstenções
nestas eleições autárquicas dá que
pensar. Qual será a razão?
Em abril de 1974 eu tinha quase 14
anos, lembro-me da revolução em memórias dispersas, aos retalhos. Não
tínhamos televisão em casa. Lembrome que de repente, a velha telefonia
Philips deixou de estar sempre sintonizada nos parodiantes de Lisboa
que eu detestava por não entender
nada da razão de tanta risada, eram
anedotas de cariz sexual e bastante
machistas, sempre a falar mal das
mulheres, sobretudo das sogras. O
meu pai teimava em impor aquelas
gargalhadas forçadas sempre à hora
de almoço. A relação do meu pai na
hora das refeições era com a rádio e
nunca com a minha mãe nem comigo
ou com a minha irmã. Eramos
mulheres/meninas e a conversa da
rádio era, para ele, bem mais interessante. Evocar estas memórias ainda
me causa um arrepio, agora que o meu
pai já partiu para outro lugar e, apesar
de achar que lhe perdoei, o arrepio
vem arrastando uma catadupa de
outras lembranças.
A rádio passou a tocar canções que
traziam com elas mensagens que me
marcaram “Uma gaivota, voava,
voava, asas de vento, coração de mar,
como ela somos livres, somos livres…”Como eu gostava desta
canção, apesar de a liberdade que para
mim revindicava ser outra, queria usar
calças de ganga, cortar o cabelo, usar
sapatos de plataforma, pintar os olhos
e as unhas, o que para as raparigas
de aldeia de à 50 anos atrás era algo
muito criticável, as mulherzinhas

queriam-se bem comportadas,
obedientes e submissas.
O meu grito de Ipiranga com a entrada
numa adolescência rebelde que três
anos mais tarde me empurrou para
Londres, deu-se no ano da revolução

sou, o que faço aqui, quem me
abandonou, de quem me esqueci…”
que bela escolha e que metáfora tão
precisa para anunciar o fim daquilo
que foram 48 anos de injustiças e
opressões.

Votar, um direito conquistado, não o podemos desconsiderar
dos cravos.
Na velha telefonia a pilhas ecoava a
“Grândola Vila Morena” do Zeca
Afonso ou “Mudam-se os Tempos,
Mudam-se as Vontades” Do José
Mário Branco que me davam vontade
de chorar mas também de me levantar
e faze alguma coisa e eu sem saber
porquê” agora sei.
Soube também uns meses mais tarde
que foi a rádio a grande cúmplice
desse importante marco da nossa
história ao tocarem nos Emissores
Associados de Lisboa às 22h e 55h a
música do Paulo de Carvalho que
ironicamente tinha ganho nesse ano
o festival da Eurovisão “E depois do
Adeus”, canção da autoria de José
Niza cuja letra rapidamente aprendi a
cantar com emoção e sentido de
pertença tão intenso que a cantava
por todo o lado “Quis saber quem

Meia hora mais tarde era na Rádio
Renascença que se fazia ouvir a voz
do grande Zeca Afonso com a
“Grândola Vila Morena”. Por volta
das 4 da manhã, tentando disfarçar o
nervosismo, o jovem jornalista
Joaquim Furtado leu um comunicado
entregue por quatro militares do MFA
que lhe entraram pelo estúdio do
Rádio Clube Português.
Essas palavras que depois se foram
repetindo ao longo do dia, se a
memória não me falha, iam e vinham
com sentido de urgência e grande
importância apelando a que as
pessoas ficassem em casa, que tivessem calma para que não houvesse
acidentes, falava-se de libertação de
presos políticos, do fim da PIDE e da
guerra colonial, de liberdade e de
democracia.
Entendi tudo a meias, como que en-

Quinta da Ribafria recebe 16.º Encontro
de Alternativas em Sintra
Tempo de Agir é o mote para o 16.º Encontro de
Alternativas em Sintra, que tem lugar de 1 a 3
de outubro, na Quinta da Ribafria, com entrada
livre.
Após o cancelamento do evento em 2020, o
Encontro de Alternativas em Sintra regressa este
ano, continuando a juntar artes, sabedorias,
gentes e vivências. O tema para esta 16.º edição
– “Tempo de Agir” – reflete sobre a necessidade
de aprendizagem com tudo o que aconteceu desde
o despoletar da pandemia provocado pela Covid19. Foi tempo de parar, escutar, sentir e olhar,
sendo agora tempo de reestruturar.
Esta iniciativa pretende dar a conhecer projetos
nas mais variadas áreas (saúde, alimentação,
sustentabilidade, entre outros), promovendo a
mudança de hábitos de vida, alargando os
horizontes, tocando corações, transformando a

perceção para uma prática de vida mais consciente, participativa, conectada com a natureza
e com aquilo que somos.
A programação dinâmica e abrangente, em
diversas áreas como a consciencialização e
desenvolvimento social, produtos biológicos,
a alimentação vegetariana e as energias
renováveis, apresentadas através de workshops, oficinas, documentários, palestras,
terapias, aulas práticas e animações.
O Encontro de Alternativas em Sintra é realizado
pela Voando em Cynthia, Associação Cultural,
com o apoio da Câmara Municipal de Sintra e
da Fundação Cultursintra.

volto em véus e palavras novas.
Regressei à escola, ao liceu de Sintra
e fiquei ainda mais baralhada mas
contente, gostava de ver professoras
jovens, de calças de ganga, ar descontraído e informal a darem uma
nova disciplina de introdução à
política que nos falavam de direitos e
liberdades de novo, já tinha ouvido
na rádio. O meu pai já me tinha falado
da PIDE apontando algumas pessoas
da aldeia de quem eu passei a ter
medo e a esconder delas os livros que
ia buscar à biblioteca itinerante da
Gulbenkian. Queimam livros dizia o
meu pai e eu odiava-os só por isso.
Se soubesse do resto odiá-los-ia
ainda mais.
O meu pai que se dizia comunista e
era cheio de segredos, era homem de
muitas leituras e a ele devo esta paixão
pelos livros que me corre nas veias.
A que propósito vem em setembro,
um artigo sobre o 25 de abril? E eu
diria que 25 de abril é sempre e que as
liberdades e direitos conquistados
não se podem espezinhar nem ignorar
da forma como continuamente
fazemos escolhendo não votar, não
participar na escolha de quem irá
decidir por nós tantas coisas.
Amedrontam-me os fantasmas da
extrema-direita que estão aí à espreita
em todas as esquinas, tão próximos
dos ideais daqueles que durante 48
anos rasgaram dos dicionários as
palavras DEMOCRACIA, JUSTIÇA,
LIBERDADE.
Mesmo que achemos que nenhum
político nos representa verdadeiramente, votemos contra aqueles que
deitarão a perder as conquistas de
abril.

Fernanda Botelho
28 de setembro de 2021-09-28
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Sintra promove ação de limpeza
na Ribeira da Cabrela
Para assinalar o Dia Nacional
da Água, celebrado a 1 de
outubro, a Câmara Municipal
de Sintra promove uma ação
de sensibilização no dia 2 de
outubro, entre as 10h00 e as
12h00, na Ribeira da Cabrela.
Esta iniciativa voluntária
pretende contribuir para a
preservação do ecossistema
que, apesar de relativamente
bem-conservado, não deixa
de ser frágil e extremamente
sensível à ação humana.
A realização desta ação pretende ainda consciencializar
a população para a importância de conhecer e preservar as ribeiras, capacitandoas para uma melhor gestão
das mesmas, com vista à preservação e/ou ao restauro da
sua saúde e funcionalidade
ecológica. A limpeza incidirá
sobretudo sobre resíduos

plásticos e têxteis, mas poderá abranger quaisquer outros
tipos de resíduos encontrados.
A Ribeira da Cabrela é uma
das ribeiras melhor conservadas do Município de Sintra, rica em biodiversidade e
com uma belíssima paisagem,
resultante de um mosaico
criado pela agricultura ancestral, a pastorícia e habitats
naturais.
O ponto de encontro será na
Estrada dos Casais, Terrugem. Aconselha-se aos parti-

cipantes o uso de roupa e calçado confortável e adaptado
à ação, bem como chapéu,
protetor solar, água e uma
merenda leve.
Para a execução desta ação o
Município de Sintra disponibilizará o equipamento
necessário: luvas, pinças e
sacos de plástico para colocação dos resíduos.
A participação nesta atividade está sujeita a inscrição
prévia e é limitada a 30 participantes.

Município de Sintra e Cruz Vermelha
Portuguesa em ação solidária
O Município de Sintra associou-se ao Dia da Solidariedade da Organização das
Cidades Património Mundial,
entidade de que Sintra é
membro, celebrado a 8 de setembro, data também do 28.º
aniversário deste organismo.
Neste dia, as Cidades Património Mundial promoveram
ações de solidariedade e
responsabilidade social com
o objetivo de sensibilizar as
populações para os benefícios resultantes da presença
do património classificado
nos seus territórios.
Deste modo, a autarquia e a

Fundação Cultursintra associaram-se a esta iniciativa
tendo sido doado 1 euro por
cada visitante da Quinta da
Regaleira no dia 8 de setembro, conseguindo angariar o
total 1.564 euros para a Cruz
Vermelha Portuguesa –
Delegação de Sintra.
A Quinta da Regaleira está
inserida no coração da Paisagem Cultural de Sintra,
classificada como Património
Mundial pela UNESCO em
1995. Situada na encosta da
serra e a escassa distância do
Centro Histórico de Sintra,
dentro desta Quinta é pos-

sível encontrar o Palácio da
Regaleira, o edifício principal
e classificado como Imóvel de
Interesse Público desde 2002.
Este magnifico lugar foi propriedade de António Carvalho Monteiro, detentor de
uma fortuna prodigiosa que,
juntamente com o arquiteto e
cenógrafo italiano Luigi Manini, bem como a mestria de
escultores, canteiros e entalhadores, criam o ambiente e
envolvência mítica que hoje
pode ser visitada e sentida
neste lugar singular.

Um Roteiro da Água na Freguesia de São João das Lampas

O exemplo de Assafora, Cortesia e Catribana

F

alar de água e da sua
importância, quer na
sua qualidade quer
na sua quantidade,
muito haveria a dizer.
Falar de abundância ou de
escassez (períodos de estiagem) de água noutros tempos
(até há 40 anos) no território
rural do concelho de Sintra é
um desafio enorme, que fica
para outra altura. Por agora
propomo-nos continuar a
abordar, muito resumidamente, o património que é a água
e as estruturas associadas à
sua utilização (poços, fontes,
bebedouros dos animais e
lavadouros). Com este breve
texto (que é o 10º sobre a água
na Freguesia de São João das
Lampas) e algumas fotos pretende-se incentivar a utilização de pequenos Roteiros
da Água, que existem em praticamente todas as localidades, para que se reflita sobre
a importância do seu conhecimento, divulgação e preservação. São João das Lampas
é uma freguesia também riquíssima neste património.
Tem Fontes de Mergulho.
Tem Fontes de Espaldar. Tem
Tanques Fontanários.
Foi com a orientação de Manuel Pedro que deambulamos
pela Assafora e ficamos a
conhecer histórias relacionadas com a lagoa desta

localidade (o gado, noutros
tempos, vinha ‘matar’ aqui a
sede), com os poços do Alto
do Outeiro e do Rossio , com

Sintra recebe Congresso Internacional
sobre Eça de Queirós

A Associação Cultural
Movimento Internacional
Lusófono (M.I.L.) promove o
2º Congresso Internacional
sobre Eça de Queirós, nos
dias 14 e 15 de outubro, a ter
lugar em Sintra – concelho

detentor do estatuto de
Município Queirosiano.
O programa conta com a
presença de oradores de
prestígio e mérito científico e
o evento é realizado no contexto dos 150 anos da

publicação pelo Diário de
Notícias da obra “O Mistério
da Estrada de Sintra” de Eça
de Queirós e Ramalho Ortigão, bem como o início da
publicação de “As Farpas”
dos mesmos autores.
Para além dos oradores, o
programa inclui um roteiro
Queirosiano por Sintra, que
preenche uma manhã do
evento, introduzindo uma
componente prática.
O 2.º Congresso Internacional sobre Eça de Queirós
conta com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra.

as Fontes da Marinha, do
Largo de Nª Srª da Atalaia e

das Pataratas, local onde

ainda conseguimos ler os

versos que, a amiga da terra,
Eduarda Jacinto escreveu:
Pura e fresquinha / a sede nos
mata / és tão velhinha / ó
Pataratas.
De seguida, já em Cortesia,
podemos visitar a antiquíssima Fonte e os mais recentes

Lavadouros (inaugurados em
1953) do Olheiro. A
informação da CMS refere
“Fonte de chafurda inscrita
em edifício abobadado, de
cuja frontaria nasce arco de
volta – rematado a azul e pequenos floreiros e sobrepujado com lápide onde se
inscreveram as datas de 1886
e 1976 – com murete ao qual
está subjacente a pia da água
que jorra da bica. Contígua a
esta estrutura subsiste raso
tanque destinado a bebedouro dos animais. A partir da
estrutura abobadada, os
muros pintados com ramos de
cravos, envolvem o recinto e,
num recanto, o banco de
mármore convida ao repouso.
Grande laje vertical impede a
entrada das reses à nascente,
mural perfeito para nos
festejos de São João enfeitar
e tingir de símbolos populares”. Eduarda Jacinto deliciou-nos com: Toda a gente
bebe água / Da fonte da
Cortesia / Que nós assiámos
/ Com prazer e alegria.
Passamos também pela Fonte
dos Mouros que foi deslo-

cada em tempos do seu local
original. A CMS escreve
“Largo escadório dá acesso
ao terrado da Fonte dos
Coxos (será engano?), em
cujo alçado, rematado por
beiral, se aninham recortadas
linhas curvas e retas. A alva
bica em boca de jarro vaza em
comprido tanque retangular
ladeado por bancos. No
espaldar patenteia-se também

placa evocativa: C.M.S. /
1962. Rico de tradições, o povo na noite de São João, não
esquece esta fonte e com alegria e folguedo costuma
pintar na frontaria ingénuos
motivos florais”.
Para terminar fomos a Catribana e observamos a Fonte
e Lavadouro desta aldeia.

Sobre esta fonte informação
da CMS menciona “Grande
tanque de pedra, que através
de pequena abertura deixa
escoar a água para bebedouro subjacentes, onde brejeira mão popular rabiscou:
Tanta água aqui passou /
Muitos segredos escutaste /
Tanta roupa se lavou / Só má
língua não lavaste. O espaldar da fonte com original
bica de pedra em anéis escadeados, é emoldurado por
quatro volutas ligadas por
friso que contorna a frontaria.
Do conjunto evidencia-se a
cumieira com beirado á portuguesa, que constitui belo
remate á inscrição: C.M.S. /
DEZEMBRO / 1927. Da
autoria de Eduarda Jacinto:
Tantas lembranças nos trazes
/ Das noites de Lua cheia /
Namoricando os rapazes /
Na FONTE da nossa aldeia.
Este roteiro foi finalizado na
Fonte do Regato. Documento

da CMS indica “Rústica e
antiga fonte de chafurda, na
Catribana, construída com
blocos de pedra que formam
o debulho e lajes mal
aparelhadas, protegendo o
estanco da nascente e agrega
o tanque bebedouro. A
inscrição: JGF / AGRADECE
/ Á EDUARDA / 7-2-1999,
completa a pétrea fonte”.
Inscrição esta já desaparecida, como muitas das outras,
o que é pena, pois é património perdido.
Ali perto também houve, em
tempos, a Fonte das Pipas.
Não fomos, mas também falamos da mina da Fonte dos Coxos. E, por estes lados, muito
mais haveria a dizer sobre a
água. Fica para breve.
Henrique Martins,
Colaborador
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“Espero por ti no Politeama” e “A Pequena Sereia”,
espetáculos de Filipe la Féria
Caro Assinante,
No prosseguimento da parceria que o Jornal de Sintra estabeleceu com o prestigiado
Teatro Politeama, de Filipe La Féria informamos que dispomos de bilhetes para ofertar
aos nossos assinantes com quotas em dia.
Os bilhetes serão entregues na nossa loja, por Cristina Amaral, devendo para o efeito
contactá-la para o telef. 219106830 para reserva.
Os espectáculos são de grande qualidade, uma presença sua a não perder.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 1 OUTUBRO 2021

ANÚNCIO
LIQUIDAÇÃO ATIVO IMÓVEL
Juízo de Comércio de Sintra – Juiz 2
Nº do Processo: 17286/20.7T8SNT
Insolvente: PERFIL – Projetos, Obras e Investimentos Imobiliários, Lda.
NIF: 500216169
Administrador Judicial: Dr. Francisco José Areias Duarte
Nos autos acima indicados são estabelecidas as condições abaixo indicadas referentes à liquidação do
ativo imóvel da massa insolvente:
1) Venda mediante a apresentação de propostas em sobrescrito fechado, cuja abertura se efetuará no
domicílio profissional do Sr. Administrador Judicial, sito em Lisboa.
2) Valor base de venda: 1.576.893,31 ;
3) Valor mínimo de venda (85% do valor base): 1.340.359,31 ;
Verba n.º 2 – fração AR, garagem sita em Algueirão-Mem Martins – VB = 2.984,10• / VM =
2.536,49
Verba n.º 3 – fração AS, garagem sita em Algueirão-Mem Martins – VB = 2.984,10• / VM =
2.536,49
Verba n.º 4 – fração AT, garagem sita em Algueirão-Mem Martins – VB = 2.984,10• / VM =
2.536,49
Verba n.º 5 – fração AU, garagem sita em Algueirão-Mem Martins – VB = 2.984,10• / VM =
2.536,49
Verba n.º 6 – prédio urbano, pavilhão sita em Rio de Mouro – VB = 1.564.956,91• / VM =
1.330.213,37
*ónus verba n.º 6 – contrato de arrendamento (termo 31/01/2024 – renda mensal = 1.125,71 )
• A mostra dos bens imóveis, verba n.º 2 a 5, realizar-se-á no dia 14 de outubro de 2021, no período
compreendido entre as 10.00/11.00 horas no Rua Professor Agostinho da Silva, n.º 26 – AlgueirãoMem Martins (coordenadas GPS 38.79878, -9.33392);
• A mostra do bem imóvel, verba n.º 6, realizar-se-á no dia 14 de outubro de 2021, no período
compreendido entre as 11.30/12.00 horas na Rua do Recanto – Algueirão-Mem Martins
(coordenadas GPS 38.781609, -9.341423);
4) O auto de apreensão e demais elementos/informações referentes ao bem podem ser acedidos através
do seguinte link:
https://drive.google.com/drive/folders/1nvfnMELYnk6Qbl_jWss9OqbUwAcDqWzW?usp=sharing
5) As propostas deverão ser entregues até ao dia 25/10/2021, em mão na Praceta Escultor Esteves, n.º
71.º, Barcelos, durante o horário de expediente - 9.00h/13.00h e 14.00/18.00h, ou por via postal para
o Praceta Escultor Esteves, n.º 71.º, apartado 51, 4750-285 Barcelos.
6) A abertura dos sobrescritos e a leitura das propostas será efetuada no dia 28-10-2021, pelas 11:00
horas, no domicílio profissional do Sr. Administrador Judicial, sito na Rua Castilho, n.º 23 – 2.º C,
Lisboa, Tel. 253098161/ 933 017 930/1/2/3/4/5.
7) O sobrescrito deverá mencionar o nome, o endereço completo, o contacto telefónico e eletrónico
e o número da identificação fiscal do proponente, assim como a frase “CONTÉM PROPOSTA PARA
O PROCESSO N.º 17286/20.7T8SNT PERFIL – PROJETOS, OBRAS E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, LDA.”.
8) A proposta deverá indicar o nome, o endereço completo, o contacto telefónico e eletrónico, o
número da identificação fiscal do proponente, a identificação do processo, bem como indicar claramente
a que se propõe: totalidade, lotes, verbas, bem como preços.
9) Deverão os interessados, juntar à sua proposta, como caução, um cheque visado e/ou bancário, à
ordem de MASSA INSOLVENTE DE PERFIL – PROJETOS, OBRAS E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, LDA., no montante correspondente a 20% do VALOR BASE de venda dos bens,
ou garantia bancária no mesmo valor.
10) Os proponentes podem presenciar a abertura e a leitura das propostas.
11) Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e tal como estão descritos no auto de
apreensão.
12) Dá-se preferência, em primeiro lugar, a propostas para a compra da totalidade dos bens constantes
do auto do anúncio de venda desde que essa(s) proposta(s) para a compra da globalidade dos bens
apreendidos nos autos seja de montante superior à soma das propostas apresentadas para as verbas
individualmente consideradas.
13) O Administrador Judicial reserva a faculdade de não aceitar ou rejeitar quaisquer propostas que
considere não se adequar aos interesses da massa insolvente e que não cumpra os requisitos do presente
anúncio.
14) O(s) proponente(s) cuja proposta(s) for aceite, será notificado para que no prazo máximo de
quinze dias, a contar da data da notificação, pagar a totalidade do valor da adjudicação dos bens. No
mesmo lapso de tempo, depois de comprovada a boa cobrança do pagamento do preço, os bens serão
entregues ao adjudicatário.
15) Nesse prazo deverão ser liquidados, pelo adjudicatário, os impostos que sejam devidos.
16) Após adjudicação formal do bem, cabe ao adjudicatário, no prazo de 15 dias da notificação, agendar
data e local para a outorga da escritura pública, sendo que após essa data todos os impostos, encargos,
taxas e eventuais despesas com condomínio serão imputados ao adjudicatário com a aposição desta
responsabilidade no próprio teor da escritura pública.
Barcelos, terça-feira, 21 de setembro de 2021
O Administrador Judicial
Francisco José Areias Duarte, Dr.

O sonho comanda a vida,
e o Ronaldo comanda o sonho

“B

em jogado”, “Passa a bola”, “É tua”,
“Vai tu” – são apenas alguns exemplos de imperativos que ouvem os jovens futebolistas quando têm a bola
nos pés. É esse o momento
que agita os corações, pequenos e grandes, e nesse
instante caímos na ilusão que
tudo é possível, que os sonhos são alcançáveis e que o
turbilhão de emoções nos
trará a maior das felicidades.
Todos os jovens atletas,
admitindo ou não, sonham um
dia ser um herói nacional, um
rei do futebol. Todos os sonhos precisam ser regados, e
este é regado com as expetativas, a motivação, os incentivos e sobretudo com o
amor. Um sonho deste calibre
torna-se maior porque tem um
fundamento, fortíssimo, quase imbatível – A identidade
Nacional – porque é ela o elemento dominante do nosso
orgulho português.
Segundo Mattoso, Identidade Nacional é o conceito que
sintetiza o sentimento dos
indivíduos de pertencer a
uma nação. Expressa-se
positivamente enquanto
união e empatia entre pessoas do mesmo país. Fortalece o vínculo entre a população e a pátria e, na criação
da identidade individual, é
essencial na constituição psicológica do indivíduo. A identidade nacional permite-nos
sistematizar os seguintes diferentes elementos: o território,
a(s) história(s) comum(s), a
cultura popular, direitos e
deveres legais e uma economia comum. No futebol conseguimos consolidar todos
estes elementos num momento, numa pessoa, numa
equipa ou num sonho.
E o que acontece quando os
nossos guerreiros entram na
batalha pelo sonho? A força
do coração pode mover
montanhas, sobretudo quando envolve o tesouro mais
valioso que o ser humano pode ter – os filhos. Estes dois
componentes: família e orgulho nacional já são suficientes para plantar e depois
recolher um fruto do tamanho
da lua.
Só assim se explica o comportamento dos pais nas bancadas, com gritos e insultos,
ou num sofrimento mudo e
solitário. O apoio incondicional vai desde simples
aplausos até ao esforço tremendo de dedicar o seu

pouco tempo livre a acompanhar os filhos nos treinos
e jogos, por vezes a horas
indecentes. Durante a pandemia essa adrenalina de luta
pelo sonho foi retirada aos
pais. Até dava para sentir a
dor daqueles que foram
privados do seu direito de ver
os filhos jogar, mas os pais
portugueses são imbatíveis,
criaram nas redes sociais um
grupo: “Quero ver o/a meu/

las para bem de todos.

minha filho/a Jogar!”, onde
partilhavam os seus sentimentos e colocavam fotografias a mostrar as suas
imensas tentativas de atravessar muros, redes, e até
florestas para poder estar
mais perto do sonho.
O caminho pelo sonho é longo, acidentado e cheio de armadilhas, onde encontramos
pessoas extrovertidas, introvertidas, invejosas, sociáveis, arrogantes, tímidas,
alegres, agressivas, etc. E não
nos podemos esquecer
daqueles que, por uma razão
ou outra, estão fora da febre
do futebol, e que não percebem como a corrida atrás
da bola produz tanta emoção
na vida das pessoas. Estão
fora talvez porque a sua
adrenalina seja ativada por
estímulos diferentes, e por
isso jamais entenderão este
drama.
Ao leme desta crença sobressai a silhueta do Cristiano
Ronaldo, que se tornou um
símbolo nacional: da simplicidade, da união, da fraternidade, da persistência e da
esperança. Mas o perigo nesta aventura está constantemente à espreita, porque o
coração não tem limites e por
vezes não consegue travar.
Os pais têm um papel crucial
neste processo, têm de saber
lidar com as emoções, primeiro as suas, para depois
gerir as dos filhos. Os tempos
pós-Ronaldo serão bem mais
difíceis pois teremos de enfrentar as raízes da nossa
identidade e talvez redefini-

comanda a vida, e o Ronaldo
comanda o sonho.

E agora, no Outono, quando
recomeçam as épocas e os
campeonatos, as bancadas
vão se enchendo de novo
com cabeças sonhadoras, e
os relvados vão sendo calcados por centenas de pés,
prontos a marcar golos e a
fazer os corações lutar pela
felicidade.
Tudo isto porque o sonho

Anna Kosmider Leal
A Prof. Dra. Anna Kosmider
Leal é antropóloga e linguista,
fundadora da plataforma de
ensino de línguas estrangeiras SpeakingParrot.net .
Também é desde 2015 docente no ISCE Douro Instituto Superior de Ciências
Educativas do Douro, em
Penafiel, em Portugal.
Em 2014 concluiu o Doutoramento em Ciências Sociais
- Especialidade em Antropologia - na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, em
Portugal.
Em 2005 fez uma Pós-Graduação em Administração
Europeia na Universidade
Adam Mickiewicz em Poznan,
na Polónia..
Em 2004 licenciou-se em
Etnolinguística, especialização em línguas Inglesa/
Portuguesa no departamento
de Neofilologia da Universidade Adam Mickiewicz em
Poznan, na Polónia.
Desde 2000 trabalha como
leitora de línguas estrangeiras, desde 2005 como
docente do ensino superior e
tradutora.

Fonte: Cultura na
imprensa
Apimprensa
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Mariana Miranda Silva*

Suplementação com Vitamina D
Um estudo publicado em 2020 pelo Departamento de Reumatologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
estima que a prevalência da deficiência de vitamina D (vit.
D) nos adultos portugueses seja superior a 60%. O inverno,
residir no arquipélago dos Açores, a idade mais avançada e
a obesidade foram os fatores de risco mais importantes.
Na última década tem-se estimado que existam muitas pessoas com valores reduzidos de vitamina D. As principais
causas atribuídas são a exposição solar insuficiente devido
ao sedentarismo e redução das atividades ao ar livre, bem
como as campanhas de prevenção do cancro da pele com
utilização de protetores solares de elevado índice de
proteção e, ainda, a alteração do padrão alimentar com menor
aporte de vitamina D.
Existem 2 formas de vitamina D:
– Vit. D3 (Colecalciferol) - sintetizada na pele durante a exposição
solar ou presente
em alimentos como
ovos e peixes gordos.
– Vit. D2 (Ergocalciferol) – produzida
por leveduras e cogumelos quando
expostos ao sol e
que chega ao nosso organismo apenas através de suplementos/medicamentos.
Posteriormente estas formas de vitamina D são metabolizadas no fígado e no rim formando o seu metabólico activo,
o Calcitriol. Todo este processo está dependente dos níveis
de fósforo, cálcio e por uma hormona produzida na
paratiroide, a PTH.
Segunda a Norma publicada em 2019 pela Direção Geral de
Saúde (DGS) é considerada Deficiência de vit.D:
• Idade pediátrica: < 30 nmol/L ou < 12 ng/mL
• Adulto: < 50 nmol/L ou < 20 ng/mL
Também na mesma fonte da DGS é reforçada a ideia de que
não existe evidência científica de algum beneficio na análise
sanguínea dos níveis de vit. D para prevenção primária da
deficiência de vitamina D da população geral, uma vez que
existe uma variabilidade 10-20% entre os laboratórios, além
das diferentes necessidades individuais. Apenas têm indicação para determinação dos níveis de vit.D, segundo a
Norma publicada pela DGS:
a) Pessoas com exposição solar muito limitada como por
exemplo pessoas acamadas ou institucionalizadas por mais
de 3 meses; Má absorção intestinal – exemplo cirurgia de
bypass gástrico; Doença renal; Obesidade Mórbida;
Osteoporose; Fraturas ósseas não traumáticas;
b) Doenças do metabolismo do cálcio e vit. D diagnosticadas
c) Pessoas que já tiveram deficiência de vit. D
d) Pessoas com Demência ou Depressão podem também

ser incluídas, pois existe aparente benefício da suplementação de vit. D na depressão apesar de serem necessários mais estudos;
e) A gravidez também pode condicionar diminuição dos
níveis de vitamina D, embora as grávidas não estejam
incluídas na população que deva ser analisada;
Assim, ao invés do rastreio
dos níveis de
vit.D a toda a
população, a
DGS recomenda uma exposição solar moderada fora
dos períodos
de maior risco de acordo com as recomendações em vigor
e o reforço da dieta com alimentos ricos em vit.D como:
– ovos
– peixe (sardinha, salmão, linguado, atum, cavala)
– Alimentos enriquecidos com vit.D como leite e derivados;
bebida de soja ou de amêndoa;
– Cogumelos, etc.
Todas as crianças até completarem o primeiro ano de vida
devem realizar suplementação de vit. D conforme indicado
pelo médico assistente, para prevenção do raquitismo. O
raquitismo e a osteomalacia resultam de uma alteração da
mineralização óssea causadas por deficiência de vitamina
D e/ou cálcio nas crianças.
Além destas apenas as crianças ou adultos com deficiência
de vit. D devem fazer suplementação. Os produtos multivitamínicos existentes no mercado têm normalmente 400
UI/dia de vit. D, doses para o tratamento só estão disponíveis através de medicamentos.
Suplementação exagerada de vit. D também tem efeitos
adversos, nomeadamente efeitos gastrointestinais ou elevação excessiva dos níveis de cálcio e consequente formação de cálculos renais e lesão renal.
Em relação ao papel da vitamina D na infeção por SARSCOV2, embora alguns estudos tenham sugerido uma associação
entre o défice de vit. D e taxas aumentadas de COVID-19,
ou uma maior gravidade desta infeção, os dados disponíveis
não permitem estabelecer uma relação causal, por terem
reduzida qualidade ou por existirem fatores de confusão
que afetam os resultados dos estudos. Atualmente, as
evidências para apoiar a suplementação de vitamina D para
a prevenção ou tratamento da COVID-19 são inconclusivas.
É necessário aguardar os resultados de estudos clínicos
robustos, para decidir sobre o seu papel no contexto da
pandemia de COVID-19.
* Interna de Medicina Geral e Familiar da USF Cynthia
(Grupo de internos de Medicina Geral e Familiar dos
Centros de Saúde da Várzea, Sintra, Colares e Pêro
Pinheiro)

Exposição fotográfica

Diário de uma pandemia
DIÁRIO DE UMA PANDEMIA, exposição fotográfica organizada pela associação cultural CC11, no Núcleo Central do Taguspark .

Um retrato da vida quotidiana
feito pela comunidade em Portugal de fotógrafos e fotojornalistas durante o período
inicial da pandemia de

COVID-19.
DIÁRIO DE UMA PANDEMIA estará patente de 1
Outubro a 27 Novembro 2021,
no Núcleo Central do Tagus-

park - Cidade do Conhecimento, em Oeiras. A entrada
é livre.

COVID-19

Levantamento de restrições
a partir de 1 de outubro
Com base na evolução da pandemia em Portugal e, sobretudo,
do processo de vacinação, o Governo decidiu avançar para a
próxima fase do Plano de Levantamento Gradual das
Restrições.
Assim, prevendo que a 1 de outubro mais de 85% da
população portuguesa esteja completamente vacinada contra
a Covid-19, as medidas em vigor a partir desta data serão as
seguintes:
Abertura de bares e discotecas com certificado digital;
Restaurantes deixam de ter limite máximo de pessoas por
grupo;
Fim da exigência de certificado digital para acesso a
restaurantes, estabelecimentos turísticos ou alojamento local,
bingos, casinos, aulas de grupo em ginásios, termas e spas;
Fim dos limites de lotação para:
Casamentos e batizados;
Comércio;
Espetáculos culturais.
Obrigatoriedade de apresentação do Certificado Digital Covid
UE para:
Viagens por via aérea ou marítima;
Visitas a lares e estabelecimentos de saúde;
Grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos;
Bares e discotecas.
O uso da máscara é obrigatório em: transportes públicos,
lares, hospitais, salas de espetáculos e eventos e grandes
superfícies.

Sintra / Colares

Trabalhos de pavimentação
na EN247 em Sintra
Condicionamento de trânsito
A Infraestruturas de Portugal informa que, no seguimento
dos trabalhos de pavimentação em curso na EN 247 entre
Sintra e Colares no concelho de Sintra, será necessário
proceder a novo condicionamento de trânsito. Os trabalhos
têm como principal objetivo melhorar o desempenho funcional
e prolongar o tempo de vida útil do pavimento, através da
execução de trabalhos ao nível do pavimento, órgãos de
drenagem, reformulação da sinalização vertical e horizontal.
Para a sua execução será necessário proceder à implementação
de circulação de trânsito alternado, regulada com semáforos,
entre os dias 27 de setembro e 23 de outubro, entre as 8h00 e
as 19h00.
Agradecemos a melhor compreensão pelos incómodos e
inconvenientes que esta situação provoca, na certeza de
estarmos a contribuir para a melhoria das condições de
segurança dos utilizadores da infraestrutura.
Fonte: Infraestruturas de Portugal

Caminhada cultural
até à Quinta de Lóios
regressa em outubro

A caminhada cultural “Mirando – Caminhos com cultura” até
à Quinta de Lóios teve a sua 1.ª edição em setembro e regressa
em outubro, nos dias 14, 21 e 28, sempre às 10h00.
Esta caminhada cultural ruma uma vez mais até à Quinta dos
Lóios, junto à Ribeira das Jardas em Agualva, lugar onde
nasceu D. Domingos Jardo, bispo de Lisboa e chanceler-mor
de D. Dinis.
Esta iniciativa pretende, por um lado, dar a conhecer o valor
do edificado do ponto de vista histórico e o património
histórico-cultural e imaterial difundido ao longo de gerações
que se repete e persiste nos hábitos e costumes locais, e por
outro, sensibilizar a população para a preservação da fauna e
flora que são característicos daquela localidade.
A Casa de Cultura Lívio de Morais, em Mira Sintra, é o ponto
de partida para esta atividade que terá uma duração de cerca
de 2 horas. A participação é gratuita mas requer inscrição
prévia.
Para mais informação e inscrição: telf: +351 219 128 270
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26 outubro 2021 / Eleições Autárquicas

Abstenção record de cerca de 60% marca eleições em Sintra
Idalina Grácio

O Partido Socialista liderado em Sintra pelo independente Basílio Horta
ganhou as eleições para o quadriénio 2021-2024 para a Câmara
Municipal e Assembleia Municipal de Sintra, perante uma abstenção
real, record de cerca de 60%. Uma realidade que põe em causa a
conquista do direito de voto para todos que durante anos muitos
portugueses lutaram.
Nestas eleições autárquicas o PS manteve também a maioria nas
Assembleias de Freguesia de: Algueirão-Mem Martins, Casal de Cambra,
Rio de Mouro, Agualva-Mira Sintra, Almargem do Bispo-Pero Pinheiro
e Montelavar, Cacém-São Marcos, Massamá-Monte Abraão e QueluzBelas.
A coligação liderada pelos social democratas e centristas manteve a
maioria na União de Freguesia de S. João da Lampas e Terrugem e
Colares. Recuperou a União de Freguesias de Sintra, uma das mais
importantes do concelho que será liderada por Paulo Parracho.

O

Partido Socialista
liderado em Sintra
pelo independente Basílio Horta
ganhou as eleições para o quadriénio 20212024 para a Câmara Municipal
e Assembleia Municipal de
Sintra.
O PS manteve também a maioria nas Assembleias de Freguesia de: Algueirão-Mem
Martins, Casal de Cambra, Rio
de Mouro, Agualva-Mira
Sintra, Almargem do BispoPero Pinheiro e Montelavar,

Cacém-São Marcos, Massamá-Monte Abraão e QueluzBelas.
A coligação liderada pelos
social democratas e centristas
manteve a maioria na União
de Freguesia de S. João da
Lampas e Terrugem e Colares.
Recuperou a União de Freguesias de Sintra, uma das
mais importantes do concelho, que será liderada por
Paulo Parracho.
No computo geral o PS obteve uma votação de 35,29%
equivalente a cinco vereado-

ÚLTIMA EDIÇÃO
(Digital)
em
www.jornaldesintra.com

JORNAL DE SINTRA
O SEMANÁRIO DO CONCELHO
artilhar
Partilhar
Há 87 anos a Informar e a P

ASSINE | DIVULGUE

res.
A Coligação dos Sociais
democratas / centristas, obteve 27,52% da votação equivalente a quatro mandatos.
O recém chegado Chega
obteve 9,8% equivalente a
um vereador e a CDU 9,2%
equivalente a um vereador.
De referir que o Chega com
esta votação passa a terceira
força política autárquica no
concelho.
O Bloco de Esquerda com
5,82%, o Nós Cidadãos com
2,95% e a Iniciativa Liberal

COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA (PSD, CDS-PP,
Aliança, MPT, PDR, PPM e RIR)
PS
com 2,67% não alcançaram os
mínimos necessários para
elegerem qualquer vereador.
De salientar que o processo
eleitoral decorreu dentro do
espírito evidência democrática não se verificando
qualquer incidente digno de
registo.
Nesta fase pós eleitoral é importante salientar a impres-

cindível necessidade de se
motivar os eleitores a exercerem o seu direito de voto,
porquanto a percentagem de
abstenção concelhia foi de
cerca de 60%, percentagem
obtida com base no número
de inscritos e os votantes
efectivos, informação da
EYEDATA.
De referir que os resultados

provisórios que constam dos
mapas juntos aguardam a sua
confirmação final.
A tomada de posse dos
autarcas será realizada dentro
de 20 dias após a realização
das eleições.
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2082

1997

6068

1385

817

594

751

61.37%

2790

370

271

604

136

86

64

64

55.97%

6543

3551

100

60

1010

258

258

1422

160

86

116

81

45.73%

Rio de Mouro

41302

15657

416

303

5640

1571

1561

3820

951

477

403

515

62.09%

UF Agualva e Mira Sintra

35674

12549

316

225

4994

1309

1186

2772

765

400

243

339

64.82%

UF Alm.Bispo, P. Pinheiro Montelavar

14298

7283

176

120

2626

624

495

2465

278

155

126

218

49.06%

UF Cacém S. Marcos

32020

11428

336

198

4017

1110

1065

3027

694

418

244

319

64.31%

UF Massama e Monte Abraão

42938

16450

492

238

5977

1268

1598

4384

1116

538

464

375

61.69%

UF Queluz Belas

44751

16917

419

308

5849

1671

1856

4083

1109

617

572

433

62.20%

UF São João Lampas Terrugem

14329

7122

227

149

2114

536

460

2646

285

237

139

329

50.30%

UF Sintra

24479

12357

312

176

3519

994

949

4406

659

385

523

434

49.52%

Colares

Nós,
Cidadãos!

PAN

Abstenção

7206

87

Iniciativa
Liberal

COLIGAÇÃO
VAMOS
CURAR
SINTRA

364

124

Bloco de
Esquerda

CDU Coligação
Democrática
Unitária

566

4596

CHEGA

21830

10438

Partido
Socialista

56508

Casal de Cambra

Votos Nulos

Eleitores
Votantes

Algueirão- Mem Martins

Votos em
Branco

FREGUESIAS

Eleitores
Elegíveis

RESULTADOS – CÂMARA MUNICIPAL

2291

2197

5532

1580

945

687

767

61.37%

2709

405

273

584

167

105

72

64

55.97%

6543

3551

100

68

969

266

261

1387

175

108

129

88

45.73%

Rio de Mouro

41302

15657

446

301

5346

1695

1656

3531

1097

571

464

550

62.09%

UF Agualva e Mira Sintra

35674

12549

323

231

4826

1389

1271

2626

848

423

280

332

64.82%

UF Alm.Bispo, P. Pinheiro Montelavar

14298

7283

190

132

2551

678

526

2358

304

177

138

229

49.06%

UF Cacém S. Marcos

32020

11428

349

198

3818

1192

1143

2836

804

490

274

324

64.31%

UF Massama e Monte Abraão

42938

16451

506

247

5756

1372

1701

4074

1236

650

532

377

61.69%

UF Queluz Belas

44751

16917

449

316

5495

1802

2020

3801

1258

717

632

427

62.20%

UF São João Lampas Terrugem

14329

7122

236

175

2011

623

510

2426

333

286

182

340

50.30%

UF Sintra

24479

12357

338

184

3317

1074

1009

4060

794

467

648

466

49.52%

Colares

Nós,
Cidadãos!

PAN

Abstenção

6835

99

Iniciativa
Liberal

COLIGAÇÃO
VAMOS
CURAR
SINTRA

376

118

Bloco de
Esquerda

CDU Coligação
Democrática
Unitária

620

4596

CHEGA

21830

10438

Partido
Socialista

56508

Casal de Cambra

Votos Nulos

Eleitores
Votantes

Algueirão- Mem Martins

Votos em
Branco

FREGUESIAS

Eleitores
Elegíveis

RESULTADOS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Abstenção

COLIGAÇÃO
VAMOS
CURAR
SINTRA

10438

4596

113

83

3173

340

313

574

–

–

–

–

55.97%

6543

3550

116

62

1015

202

399

1605

–

–

151

–

45.74%

Rio de Mouro

41302

15658

498

331

5766

1716

1932

3649

1158

–

608

–

62.09%

UF Agualva e Mira Sintra

35674

12549

360

244

5268

1383

1334

2708

871

–

381

–

64.82%

UF Alm.Bispo, P. Pinheiro Montelavar

14298

7283

194

145

2794

667

575

2552

356

–

–

–

49.06%

UF Cacém S. Marcos

32020

11428

417

223

4012

1268

1315

3234

959

–

–

–

64.31%

UF Massama e Monte Abraão

42938

16452

488

259

6167

1365

1736

4051

1203

608

575

–

61,68%

UF Queluz Belas

44751

16917

523

362

5653

1859

2285

3951

1477

–

807

–

62.20%

UF São João Lampas Terrugem

14329

7122

287

185

2461

648

736

2805

–

–

–

–

50.30%

UF Sintra

24479

12360

387

190

3626

1072

1087

4287

872

–

839

–

Colares

797

61.37%

Abstenção

948

Nós,
Cidadãos!

PAN

1520

Iniciativa
Liberal

COLIGAÇÃO
VAMOS
CURAR
SINTRA

5537

PAN

2337

Bloco de
Esquerda

2288

CDU Coligação
Democrática
Unitária

7003

CHEGA

Livre

328

Partido
Socialista

Votos Nulos

Votos em
Branco

429

Iniciativa
Liberal

Casal de Cambra

644

Bloco de
Esquerda

21831

Eleitores
Votantes

CDU Coligação
Democrática
Unitária

56508

CHEGA

Eleitores
Votantes

Algueirão- Mem Martins

Partido
Socialista

Eleitores
Elegíveis

Votos Nulos

FREGUESIAS

Eleitores
Elegíveis

Votos em
Branco

RESULTADOS – FREGUESIAS

49,51%
Fonte: elementos provisórios CMS

PUB. JORNAL DE SINTRA

Snack-Bar, Restaurante

Encerra à Quinta-feira

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

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

SOBREMESAS
• Arroz doce
• Mousse de morango
• Natas do céu
• Pudim flan
• Taça belinha
• Taça belinha
•Taça do chefe
• Tarte gelada
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JORNAL DE SINTRA
Há 87 anos a divulgar a actividade comercial
e industrial do Concelho de Sintra

foto: js/arquivo

ANUNCIE E DIVULGUE A SUA EMPRESA
SIGA-NOS TAMBÉM EM WWW.JORNALDESINTRA.COM
E NA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK
Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 • 2710-572 SINTRA
Telef. 21 910 68 30
jornalsintra.loja@mail.telepac.pt
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Taça de Portugal – 2.ª Eliminatória; Sintrense, 1-AC Macedo de Cavaleiros, 1 (7-6 nos penalties)

Marcar cedo e acabar com horas extraordinárias
Ventura Saraiva

Sport União Sintrense, e Atlético Clube Macedo de Cavaleiros, defrontaram-se no sábado, dia 25, em Sintra, ambos com o objectivo de passarem à fase
seguinte da Taça de Portugal, uma espécie de lotaria, dado que já entram as equipas da 1.ª Liga. Acabou por vencer a equipa da casa, ao final de quase
2h30 de jogo, já que foi necessário recorrer ao desempate através dos penalties. Os golos apareceram cedo, aos 4, e 25 minutos (0-1; 1-1), mas o
empate que se registava no primeiro tempo, foi durando até final do prolongamento.

A

mbas a competir no
Campeonato de
Portugal, com a
turma visitante a
jogar mais a Norte
(Série B), e ainda sem pontuar
na presente temporada, o
Sintrense entrou em campo
com uma fatia maior de favoritismo, até pela condição
de visitado, e a jogar perante
os seus adeptos. Curiosamente, o conjunto da região
de Trás-Os-Montes iniciou o
jogo a pressionar, e aos 4 minutos ganha uma falta na
linha intermédia do corredor
esquerdo. Na marcação do
livre, Flávio Barbosa cabeceou com êxito para as redes
de Diogo Garrido, inaugurando bem cedo, o marcador
no campo de jogos da Portela.
Com a vantagem adquirida, o
Macedo de Cavaleiros manteve a toada ofensiva, ganhando a maior parte dos
duelas no meio-campo. O
Sintrense sentia dificuldades
nas transições, com Ricardo
Caeiro, Dani, e Edu Marinho,
os mais activos na ala esquerda da equipa. E foi numa
dessas acções que Danilson
Tavares (Dani) levou a bola
até à entrada da área adversária e rematou enviesado,
levando a bola a entrar rasteira junto ao poste mais
distante da baliza defendida

Danilson (7) autor do golo do Sintrense
por Pedro Fernandes. Estava
feito o empate, mas o jogo não
mudou muito na qualidade.
Muito intenso, mas pouco
produtivo. Muitas transições,
mas pouco remate perto das
balizas, quer de um lado, quer
de outro.

Expulsão de Afonso
Simão, condiciona
planos
da equipa técnica
Estava o jogo no segundo
tempo, e o Sintrense ficava
com menos uma unidade em

campo, devido à dupla cartolina amarela para Afonso Simão. Ainda com meia hora
para jogar, Hugo Falcão, é
obrigado a rectificar o plano
de jogo, fazendo entrar para
a zona defensiva Gabriel
Castro, e o avançado Luís
Mota. Todavia, o domínio territorial do adversário manteve-se quase sempre, embora a pressão ofensiva nunca
levasse grande perigo à baliza
de Diogo Garrido, já que as
linhas de passe eram anuladas pela defensiva sintrense.
O jogo chegou ao final do
tempo regulamentar, com o

foto: ventura saraiva

empate trazido do primeiro
tempo. Os 30 minutos suplementares, também nada de
novo trouxeram ao resultado.
E assim foi necessário recorrer ao desempate através dos
pontapés da marca de 11 metros. Na primeira série, dois
falhanços para cada lado (44). Na segunda série, e ao sexto penálti, seria o Atlético Macedo de Cavaleiros a falhar, e
a vitória a sorrir ao Sintrense
que segue assim para a 3.ª
Eliminatória da prova.

(relvado principal)
Árbitro: Henrique Caldeira,
auxiliado por Emídio Félix, e
Rúdi Rodrigues (CA Madeira).
Ao intervalo, e final do prolongamento (120+10’’): 1-1.
Marcadores; Flávio Barbosa
(4’), MC; Danilson Tavares
(25’), SUS.
Resultado final: 8-7. Marcadores dos penalties: David
Teles, Filipe Cascão, Martim
Fonseca, António Alves,
Carlos Pinto, Vasco Teixeira,
e Gabriel Castro (SUS).
Allison Santos, David Carvalho, Gonçalo Torres, João
Silva, Gabriel Branco, e Carlos
Machado (CAMC).
SU Sintrense: Diogo Garrido; Martim Fonseca, Vasco
Teixeira, Afonso Simão, e
Ricardo Caeiro (Filipe Cascão,

90+5’); Gonçalo Pinto (Carlos
Pinto, 105’), Sócrates Pedro
(Luís Mota, 65’), António
Alves, e Edu Marinho Gabriel
Castro, 65’); Danilson Tavares (Hélio Varela, 87’), e David
Teles.
Não utilizados: João Marreiros, e Luís Correia.
Treinador: Hugo Falcão.
CA Macedo Cavaleiros: Pedro Fernandes; Gabriel Branco, Alisson Santos, Daniel
Pires, e Flávio Barbosa (Carlos Machado, 90+2’); Afonso
Sousa (João Silva, 90+2’),
David Carvalho, Rúben Ferreira, e Pedro Miguel (Cláudio
Mendes, 53’); Christian Lotitto (Gonçalo Torres, 70’), e
Alex Machado.
Não utilizados: Diogo Gonçalves, e Nélson Pius
Treinador: Rafael Nascimento

Pêro Pinheiro afastado em Belém

Ao ser derrotado (5-3), no Estádio do Restelo, por “Os
Belenenses”, o Pêro Pinheiro foi afastado da prova.
Micael Simão, em auto golo abriu o marcador para os azuis
de Belém, aos 38’, Carimo Conte, fez o 2-0, e aos 40’,
Euclides Tavares, o 3-0. Antes do intervalo (42’), Eduíno
Júnior, marcou para a equipa de Sintra. No reatamento
(49’), Euclides, bisa para o 4-1, Cláudio Anjos, aos 55’, e
Chiquinho (57’), reduziram para 4-3. Aos 62 minutos,
Euclides Tavares, fez o 5-3, e o seu “hat-trick” no jogo.
No próximo domingo, dia 3, no reatamento do campeonato,
o Pêro Pinheiro, volta a jogar com “Os Belenenses”, mas
no campo Pardal Monteiro.

Ficha do jogo
Parque de jogos da Portela

Taça de Portugal – 2.ª Eliminatória; Real SC, 2-Cova da Piedade, 1 (a.p.)

Venha agora uma das equipas da Liga Portugal 1
António José

J

ogo bastante emotivo, entre duas
formações que disputam a Liga Portugal 3. A equipa
almadense, entrou melhor na
partida, e criou algumas
situações de apuro para a
defesa contrária.
A primeira, logo aos 17 minutos, o experiente guardaredes, João Godinho, após a

marcação de um livre, nega o
golo a Celsinho. Cinco minutos depois, Hélio Vaz envia
a bola ao poste. A equipa da
casa, tentava quebrar o ritmo
de jogo do adversário e , mais
uma vez os forasteiros estiveram à beira de abrir o activo
por R. Batalha, valeu sobre a
linha fatal, Paulinho, evitar o
pior.
No segundo tempo tudo se
alterou para a equipa orientada por Luís Loureiro. Entrou

com outra disposição e determinação em vencer o jogo.
Porém, aos 64´ Cléber Santana, fora da área, trava um
lance em que Gustavo Souza,
surge isolado. A jogar com
menos uma unidade, o Real,
a trocar bem a bola, pelos flancos criou alguns dissabores
à defesa dos comandados de
Hugo Martins. O Cova da Piedade, aos 72´abre o marcador
por Celsinho, após um remate
de ressaca. Dois minutos de-

pois, veio a resposta dos locais, por Mika Borges. No
prolongamento, o Real, chegou ao triunfo Gustavo Souza, que cabeceou certeiro para o fundo das redes. Agora,
é esperar pelo sorteio, que
poderá trazer um dos três
grandes do futebol português, Benfica, Sporting ou
FC Porto. Tudo pode acontecer…
Jogo no complexo desportivo
do Real SC, em Monte Abraão

Árbitro: Miguel Silva, coadjuvado por André Oliveira e
Tiago Fernandes (AF Lisboa). Ao intervalo: 0-0. Marcadores: Celsinho (72´), Mika
Borges (74´) e Gustavo Souza
(93´).
Real SC: João Botelho; Paulinho, Rodrigo Moitas (Rúben Freire, (85´), Fábio Pala
(Ballack,69´) e Rodrigo Monteiro; Clayton Sampaio, Rúben Marques, Amadu Baldé
(Rodrigo Martins, 91´) e Tiago

Morgado; Gustavo Souza
(Cabissandin) e Mika Borges
(Wilson Kennedy,99´).
Treinador: Luís Loureiro.
CD Cova Piedade: Cléber
Santana; Fábio Santos, Sandro Silva, Kalifa, e Celsinho;
Tiago Batista, Pedro Pinto,
Diogo David (Tomás Carvalho, 65´) e Kalunga (Vicente
Caldeira, 109´); Rui Batalha
(João Gomes, 90´) e Hélio Vaz
(Valter Zacarias, 76´). Treinador: Hugo Martins.
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Futsal – 1.ª Divisão da AFL
– 3.ª Jornada

JOMA consegue
a primeira vitória

Depois de um empate (3-3) na jornada de
abertura do distrital de futsal da 1.ª Divisão, e
uma derrota (5-2), na seguinte, a Juventude
Operária de Monte Abraão (JOMA) somou
na ronda de sábado, dia 25, a primeira vitória,
a derrotar no pavilhão municipal de Casal de
Cambra, o CD Jardim da Amoreira, por 2-1,
com golos de Fábio Oliveira, e Miguel Matos,
a virar a desvantagem de 0-1, por Luís
Desidério.
Nesta ronda, o Novos Talentos, empatou (44) no recinto do CAD, e ainda não venceu
(2e1d). A fechar a jornada (dia 26), o Sporting
de Vila Verde estreou-se na prova (tem 2 jogos
em atraso), e saiu derrotado no reduto do
Futsal Oeiras (4-3).
Lidera a classificação, o Atlético Clube de
Portugal, com 9 pontos (3v).
Na jornada de amanhã, sábado (dia 2), o
Sporting de Vila Verde recebe no pavilhão
António Mateus, GR Olival Basto às 17h00.
O GSC Novos Talentos regressa a casa, ao
pavilhão da Escola Matias Aires (Agualva), e
defronta o Futsal Oeiras (19h00). Já a JOMA
desloca-se a Loures para jogar com a SRM
Manjoeira.
Ventura Saraiva

Futsal – Nacional da 3.ª Divisão
(Série F)

MTBA começa
com S.Roque
do Faial

Está de volta, o Campeonato Nacional da 3.ª
Divisão depois do formato ter sido eliminado
do quadro competitivo pela FPF. Na ronda
inaugural (Série F), agendada para amanhã,
sábado, dia 2, a equipa do Grupo União
MTBA recebe no seu pavilhão, a equipa
insular do São Roque do Faial. O jogo tem o
seu início às 18h00. A jornada abre com o dérbi
da Linha de Cascais, Sassoeiros vs Estoril
Praia às 17h00, e encerra com outro, entre o
CDR “Os Vinhais”, e o CR Leões de Porto
Salvo-B.

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – 2.ª Jornada

1.º Dezembro vence em Negrais e segue invicto
Ventura Saraiva

Na 2.ª Jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL, disputada no domingo, dia 26, o 1.º Dezembro
confirmou o seu estatuto de favorito quando aos lugares de promoção, ao bater fora, a SRD Negrais por 1-3. Os
outros dois favoritos, Oriental, e Alverca-B, também venceram, e seguem as 3 equipas no topo, com 6 pontos.

N

uma ronda que teve dois jogos
adiados, um devido à participação
do Damaiense na Taça de Portugal,
e outro por acordo entre os dois
clubes (Malveira e Atlético), um
dos jogos grandes da ronda colocou frentea-frente no campo Joaquim Vieira, o Atlético
do Cacém, e a Associação Desportiva de
Oeiras. O empate final (1-1), revela o equilíbrio
e a qualidade das duas equipas, ambas com
aspirações a uma posição entre as melhores
do campeonato. Esta temporada, a equipa
técnica é liderada por Carlos Alves, um
treinador que já passou por Montelavar, e
Club Sintra Football, entre muitos outros,
destacando-se 4 temporadas na Suíça (2009/
2013), como Adjunto no Servette.
Em Negrais, e depois da estreia no campo dum
dos favoritos (Damaiense) com uma pesada
derrota, a equipa não conseguiu respirar ao
receber o super favorito, 1.º Dezembro. Saiu
derrotado por 1-3, saindo para a jornada de
domingo, no Lumiar com a UD Alta de Lisboa,
procurando inverter esta entrada negativa no

Coutada que não consegue “encaixar” no
futebol da turma adversária. Da época anterior
ainda está na memória o empate caseiro na
derradeira jornada, com os leões a ficarem
afastados da Taça de Portugal. No domingo,
a derrota (4-2) acabou por apagar a goleada
da ronda inaugural, frente ao Atlético do
Cacém, fazendo baixar as espectativas dos
adeptos. A partida frente ao Sporting Clube
de Linda-a-Velha, no próximo domingo, pode
confirmar se o factor casa tem mais peso, facto
que nem sempre tem funcionado.

Carlos Alves treinador
do Atlético do Cacém

foto: ventura saraiva

campeonato.

Sporting de Lourel derrotado
(4-2) em Coutada
No concelho de Torres Vedras, o Sporting de
Lourel confirmou frente à equipa da AD

Quadro de jogos
da 3.ª Jornada (dia 3)
1.º Dezembro- Olivais e Moscavide; UD Alta
de Lisboa- Negrais; Damaiense- Santa Iria;
Atlético CP- AC Cacém; Oriental- AC
Malveira; Ponte Frielas- Alverca-B; OeirasCoutada; Lourinhanense- Povoense; SC
Lourel- Linda-a-Velha.

Hockey Club de Sintra/Planta Livre 2021-22, apresentou-se aos adeptos

Vitória sobre o Sporting-B, por 6-2

F

oi o regresso do público às
bancadas do pavilhão desportivo
de Monte Santos. A festa de
apresentação para a temporada de
2021-22 decorreu na noite de
sábado, dia 25, e foi antecedida pela entrada
em rinque de todos os escalões de formação
do clube liderado por Francisco Leitão.
O prato-forte, foi o jogo que teve como
adversário, o Sporting-B, e terminaria com a
vitória da formação orientada por João
Baltazar, por 6-2 (3-0 ao intervalo). O Hockey
Club de Sintra arrecadou assim o primeiro
troféu da época, já que foi instituída a “1940

Avelino Cup” para o vencedor, numa homenagem à figura ímpar de Avelino Melo que
entregou o troféu ao capitão Tomás Silva.

Plantel para 2021-22
Treinador: João Baltazar
Guarda-redes: João Gouveia, e João Carlos
Lopes.
Patinadores: Diogo Coutinho, Tomás Silva,
Diogo Carrilho, Ricardo Almeida, Rafael
Ogura, Diogo Silva, José Estrela, e João
Mendes (ambos, ex- Alenquer e Benfica-B),
Bernardo Maria (ex- Física Torres), e Rui

Capitão Tomás Silva recebe de Avelino
Melo o troféu em disputa
Mendes (ex- Paço de Arcos).
Ventura Saraiva

Campeonato de Portugal
– 3.ª Jornada

Pêro Pinheiro
e Sintrense
jogam em casa

Está de regresso no próximo domingo, dia 3,
o Campeonato de Portugal após a pausa para
realização da 2.ª Eliminatória da Taça de
Portugal.
Com jogos a começar às 15h00 (Série E), o
Atlético de Pêro Pinheiro recebe no campo
Pardal Monteiro, “Os Belenenses”, e o
Sintrense, no parque de jogos da Portela, os
insulares de Rabo de Peixe.

Plantel equipa técnica e staff para a época 2021-22

Fotos: Cortesia HC Sintra, e Nuno de Sousa
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BMX – Taça de Portugal com duas rondas em Portimão

Bernardo Rocha (AE BTTRio) mantém-se no topo
Ventura Saraiva*

Disputaram-se no fim-de-semana de 18 e 19 de
Setembro, em Portimão, a quinta e sexta ronda
da Taça de Portugal de BMX. Dois ciclistas da AE
BTTRio/Mr. Print voltaram a somar triunfos.
Bernardo Rocha, nos Cadetes, e Tomás Cardoso,
em Escola/Pupilos. Também Rodrigo Oliveira, no
escalão Escolas/Benjamim, esteve em evidência
ao conseguir um 3.º lugar.

B

runo Cogo, da equipa Paulinia Racing
Bicicross, foi o corredor em destaque
em Portimão, ao
vencer as duas rondas da
competição. No sábado,
Kayo Camilo (Linda a Pastora
Sporting Clube) foi segundo,
seguido de Renato Silva
(Team BMX Quarteira) em
terceiro. Na sexta ronda, disputada no domingo, Renato
Silva ascendeu ao segundo

posto, e segue para as últimas
etapas da Taça de Portugal na
liderança do ranking. Já Pedro
Amaral (CBP/Clube Bicross
de Portimão) fechou o pódio
na terceira posição.
Na categoria de femininas +15
anos Rita Xufre (Núcleo
Bicross de Setúbal/knowledge inside) dominou por
completo, vencendo ambas
as rondas, e segurando assim
a liderança do ranking. Matilde Melo (Linda a Pastora

foto: AE BTTRio

Bernardo Rocha continua
a dominar nos Cadetes
Sporting Clube) ocupou o segundo lugar tanto no sábado
como no dia seguinte. Sirlei
Lopes (Master 40 Feminina)
foi terceira na quinta ronda,
com Catarina Veríssimo
(Team BMX Quarteira) a
conseguir bater a adversária

no dia de hoje, para conquistar um lugar no pódio.
As restantes categorias estiveram também bastante equilibradas ao longo do fim-desemana, com Bernardo Rocha
(AEBTT Rio/Mr.Print) a
destacar-se em cadetes masculinos.
Leonor Carvalho (Núcleo Bicross de Setúbal/knowledge
inside) venceu em ambas as
rondas na categoria de femininas 13/14 anos, Íris Moraru
(CBP/Clube Bicross de Portimão) em 9/12 anos e Rita Melo
(Linda a Pastora Sporting
Clube) em 5/8 anos.
Nos benjamins a vitória ficou
para Gonçalo Martins (Team
BMX Quarteira) e nos pupilos venceu Tomás Cardoso
(AEBTT Rio/Mr.Print).
As últimas rondas da Taça de
Portugal de BMX vão
disputar-se em Quarteira nos
próximos dias 9 e 10.
* Com FPC-UVP Comunicação

Jardim Escola João de Deus em Belas
aposta no golfe

Parceria com o Belas Clube
de Campo
É um projecto pioneiro no nosso país, a parceria entre o Belas
Clube de Campo, e o Jardim Escola João de Deus em Belas.
Estas duas entidades assinaram um protocolo para incluir o
golfe como prática curricular, um processo aprovado pelo
Ministério da Educação. As aulas curriculares serão
ministradas pelos monitores da Academia Júnior de Belas
Clube de Campo no estabelecimento de ensino, através de
um programa estruturado por etapas.
Registe-se que a Instituição foi fundada pelo mecenas
Casimiro Freire, em 1882, sob o nome Associação de Escolas
Móveis pelo Método João de Deus, é uma Instituição
Particular de Solidariedade Social - IPSS, dedicada à Educação
e à Cultura. Tem 8268 utentes nos 55 Centros Educativos
distribuídos pelo país, cuja actividade se reparte por, 37
Jardins-Escolas, 7 Centros Infantis e Creche Familiar, 2
Ludotecas Itinerantes, 2 Museus, a Escola Superior de
Educação João de Deus, os Projectos “Anos Ki Ta Manda” e
GIP (Gabinete de Inserção Profissional) e o Centro de
Acolhimento Temporário de Crianças e Jovens em Risco de
Odivelas «Casa Rainha Santa Isabel».
Ventura Saraiva

Ciclismo – Campeonato Nacional de Rampa
–Elite Amadores

Ténis de Mesa – Supertaça José Alvoeiro (Seniores Masculinos)

André Canuto (HC Sintra)
vice-campeão

Realizou-se no passado dia
18 de Setembro, na sala do
Bairro de São João Atlético
Clube, em Lisboa a Supertaça José Alvoeiro, destinada
ao escalão sénior masculino.
O evento que homenageia um
dos maiores vultos da história do ténis de mesa nacionalJosé Alvoeiro –, colocou frente-a-frente, o Campeão Distrital da temporada transata,
e o vencedor da Taça de Lisboa, respetivamente, ACDR
D. Carlos I – Clube Top Spin,
e Grupo Desportivo Pirescôxe, colectividade de Santa Iria

Disputou-se no dia 12 de Setembro, em Mondim de Basto, o
Campeonato Nacional de Rampa com uma subida de 7,8
quilómetros até ao Alto da Senhora da Graça. Os vencedores
na categoria elite foram José Neves (W52-FC Porto) e Melissa
Maia (Team Farto-BTC).
Depois de se ter sagrado já campeão nacional de fundo, José
Neves repetiu a dose, desta feita, nos nacionais de rampa. O
corredor completou a prova em 19m42s, menos 37 segundos
do que o segundo classificado, Frederico Figueiredo (Efapel).
Na terceira posição ficou Joaquim Silva (Tavfer-MeasindotMortáua) 1m16s. André Domingues (Efapel) venceu na
categoria de sub-23 masculinos com um tempo de 21m24s.
Na categoria de Elite Amadores, André Canuto, da equipa
H.C. Sintra, classificou-se no 2.º lugar, a 11 segundos do
vencedor, Carlos Aguiar (Individual), arrebatando o título de
vice-campeão nacional.
De registar que na geral individual, André Canuto entrou no
top 20, da cronoescalada, ao ser 19.º classificado.
Ventura Saraiva

D. Carlos I- Top Spin conquista troféu

Equipa da ACDR D. Carlos I – Top Spin
vencedora da Supertaça de Lisboa
da Azóia.
O encontro que contou com
a arbitragem de Dulcínio
Matos – árbitro nacional –
terminou com a vitória da
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CAFÉ
PASTELARIA
PIZZARIA

O Seu café junto
ao apeadeiro da Portela de Sintra
HORÁRIO: Das 07H00 às 24H00
R. Dr. António José Soares, 12 – 2710 SINTRA
Telef. 21 923 14 59

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

formação de Sintra, por 3:0,
pese embora, de um modo
geral, com parciais muito
equilibrados, e decorreu com
público, em observância das

determinações da DGS, numa
atmosfera muito agradável,
revelando-se uma boa jornada de promoção da modalidade.
Ficha do encontro:
Gupo Desportivo Pirescôxe,
0 x ACDR D. Carlos I – Clube
Top Spin, 3
Pedro Silva/Jorge Simões
(PIR) x Diogo Silva/Miguel
Neves (TS), 2:3 (-8,-8,9,10,-2);
Paulo Brito (PIR) x Diogo Silva
(TS), 2:3 (8,6,-6,-3,-9); e Pedro
Silva (PIR) x Rodrigo Neves
(TS), 1:3 (2,-3,-4,-7).
Fonte e foto: ATML
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Jornadas Europeias do Património em Sintra

Inauguração da exposição “Ictiofauna nativa
dos rios da Região Oeste”

N

o âmbito das comemorações das
Jornadas Europeias do Património, este ano subordinadas ao tema Património Inclusivo e Diversificado, que decorreram de 24
de setembro a 3 de outubro, e
do Dia Mundial dos Rios (25
de setembro), o Museu de
História Natural de Sintracoleção Miguel Barbosa
abriu ao público na passada
6ª-Feira, 24 de setembro, a
exposição “Ictiofauna Nativa
da Região Oeste”. Esta exposição, que estará patente ao
público até 24 de outubro, é
composta por 8 painéis que
visam dar a conhecer e sensibilizar o público para este
património faunístico que

poderá estar em risco, e, de
alguma forma, contribuir para
a formação ambiental dando
ferramentas para compreender e valorizar a preservação
dos ecossistemas. Esta expo-

sição itinerante faz parte do
projeto Peixes Nativos desenvolvido por investigadores do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida –

ISPA, Águas do Tejo Atlântico e Aquário Vasco da Gama, coordenado pela Bióloga
Carla Sousa Santos.
Foi o ano transato que o
Município de Sintra aderiu ao
Projeto “Peixes Nativos –
Monitorização e Educação
Ambiental”, promovido pelo
MARE/ISPA e Águas do Tejo
Atlântico. As primeiras atividades concretizaram-se a 11
de fevereiro com alunos da
EB1 nº 2 de Queluz e da EB1
do Faião, quando estes
puderam ser “Biólogos por
um dia” ao participarem numa
saída de campo ao Rio Jamor
e à Ribeira da Cabrela.
Henrique Martins,
Colaborador

Instantâneos apresentam
“Amor” no Olga Cadaval
O espetáculo Amor, do
coletivo Instantâneos, sobe
ao palco do Centro Cultural
Olga Cadaval no dia 4 de
outubro, pelas 21h00.
Este espetáculo tem por base
a dramaturgia improvisada e
pretende explorar de um
modo poético e divertido o
conceito da palavra amor. As

apresentações inspiradas em
histórias reais do público
conduzem o mesmo numa
viagem na qual ele próprio é
o protagonista da narrativa.
Os quatro atores em palco
criam histórias, personagens
e ambientes oníricos, sempre
acompanhados ao piano por
melodias criadas no mo-

mento.
O grupo profissional de
improvisação, Instantâneos,
nasceu em 2010 na sequência
de uma formação em Teatro
de Improviso, lecionada pelo
Professor Pablo Pundik, um
dos fundadores da Liga de
Improvisação Madrilena. A
estreia em 2011, do espe-

táculo “Duelo Improvisado”
foi o primeiro passo na
consolidação deste projeto
teatral, que tem esgotado
salas por onde passa.
Bilhetes à venda na Ticketline.

Casino Estoril inaugura na Galeria de Arte
exposição “Heavy Colours”
O Casino Estoril acolhe, de
30 de Setembro a 25 de Outubro, a exposição “Heavy
Colours” Esta mostra conta
com a participação de dois
consagrados artistas contemporâneos: Beatriz Cunha
(Escultura) e Branislav Mihajlovic (Pintura). Com entrada gratuita, a não perder,
na Galeria de Arte.
Eis um pequeno excerto do
texto de apresentação do
catálogo, de autoria de Luís
Filipe Gomes: “(…)Materializar os horizontes, concretizar a cor que a percepção não
encontra num tubo de tinta;
sintetizar influências e inquietações; recuperar dos escolhos destroços de naufrágios;
reaproveitar salvados para
construir outra vez; ter presente a arqueologia, a história, a ciência e a par dessa memória e entendimento buscar
a totalidade é o que aqui nes-

um processo contínuo e a
expressão plástica como parte integrante da vida. É membro da Sociedade Portuguesa
de Autores e da Sociedade
Nacional de Belas Artes.

Beatriz Cunha

Branislav Mihajlovic

ta exposição Beatriz Cunha e
Branislav Mihajlovic se
propõem.”

gem à Escultura, explorando
técnicas e materiais, desenvolvendo a sua linguagem
artística de forma independente. A pesquisa e a experimentação são fundamentais
na concepção das suas
obras, conduzindo à criação
de estruturas que exigem
disciplina e precisão técnica.
Beatriz Cunha vê a arte como

Beatriz Cunha
Nascida em Lisboa, em 1959,
Beatriz Cunha estudou História na Universidade Nova
de Lisboa e Joalharia contemporânea no AR.CO. Nos anos
noventa inicia a sua aborda-

Branislav Mihajlovic
Nascido em Belgrado, na
antiga Jugoslávia, em 1961,
Branislav Mihajlovic estudou Artes Plásticas e fez o
Mestrado em Pintura, em
1989, na Escola Superior de
Belas Artes.
Vive, desde 1992, em Portugal
como artista profissional.
Conta com mais de noventa
exposições individuais e com
cerca de três centenas das
participações nas colectivas,
Salões e Feiras de Arte no
País e no estrangeiro. O seu
trabalho foi várias vezes premiado. A sua obra está apresentada em muitas colecções
particulares e públicas.

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

Onde: Auditório Acácio Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

TEATRO
Sintra – Cantando Ninguém
acredita com César Mourão
Stand Up Comedy
Quando: 15 de outubro, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “Um Olhar Arquitetónico”, exposição de pintura
de Sílvia Correia
Quando: Até 12 novembro
Onde: Galeria Municipal - Casa
Mantero

Odrinhas – “Agamémnon”
Quando: 1, 2, 7, 8, 9 Outubro,
21h30
Onde: Museu Arqueológico de
São Miguel de Odrinhas

Sintra – “Ictiofauna Nativa da
Região Oeste”
Quando: até 24 de outubro
Onde: MHNS - Museu de
História Natural de Sintra

CINEMA

Sintra – “Dançar é cousa que
se demanda…20 anos de
Danças com História” em
exposição
Quando: Até 31 dezembro
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra
Mira Sintra – Exposição de
Fotografia e Documental do
Antigo Bairro de Mira Sintra
- Gerações dos anos 1970/1980/
1990 (Parte I)
Quando: Até 17 outubro
Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais

MÚSICA
Sintra – Vox Angelis - Amália
Uma História de Vida
Quando: 1 outubro, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – Salvador Sobral BMP
Quando: 8 outubro, 21h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval
Sintra – “A Viagem da
Menina Girassol”
Quando: 18 setembro, 17 h.

Cinema City Beloura
Telef. 21 924 7643
30 setembro a 6 outubro
“007: Sem Tempo para
Morrer”, na sala 8, às 11.30h,
15.50h, 18.20h, 21.25h.
“007: Sem Tempo para
Morrer”, na sala 2, às 19h.
“007: Sem Tempo para
Morrer”, na sala 3, às 13.10h,
16.15h, 21.15h.
“007: Sem Tempo para
Morrer”, na sala 4, às 17.45h.
“Rifkin’s Festival”, na sala 2,
às 15.20h, 17.10h, 22.10h.
“Rifkin’s Festival”, na sala 3,
às 19.20h.
“Shang Chi e a Lenda dos 10
Aneis”, na sala 4, às 21.20h.
“Cry Macho – A Redenção”,
na sala 7, às 17.25h, 19.30h.
“Mistério em Saint Tropez”,
na sala 7, às 21.40h.
“Dartacão e os 3 Moscãoteiros” VP, na sala 3, às 11.15h.
“Boss Baby: Negócio de
família”, VP, na sala 4, às
11.35h, 15.35h.
“A Volta ao Mundo em 80
dias”, VP, na sala 7, às 13.30h,
15.40h, 17.35h.
“A Volta ao Mundo em 80
dias”, VP, na sala 4, às 13.45h.
“Rock Dog 2: Há Festa no
Parque” VP, na sala 7, às 11.40h.
“Patrulha Pata: O Filme” VP,
na sala 2, às 11.45h, 13.35h.
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TELEVISÃO
Eleições,
a quanto (não) obrigas

C

arlos Moedas será o próximo presidente da Câmara
Municipal de Lisboa. A sua candidatura foi a mais
votada, não obstante terem sido as de esquerda, no seu
conjunto, a obter mais votos. Acontece que, no caso de
Lisboa, boas razões existiam para se ter formado uma coligação à
esquerda: a impossibilidade legal de o fazer depois das eleições
Bernardo
(talvez a lei não faça muito sentido, mas é aconselhável gerir, em
de
Brito
e Cunha
cada momento, as condições que existem), as provas dadas por
entendimentos anteriores na autarquia e a oportunidade, no
momento certo, de demonstrarem que são capazes de separar as águas ou, neste caso, de
as unir por uma cidade. O mesmo se aplica a Sintra, como veremos.

P

ara além dessas razões existem outras que deveriam ter sido ponderadas e que,
mesmo agora e sem que o exercício aparente tenha utilidade, devem ser ditas. Não
se aplicam só ao caso de Lisboa e nem à governação autárquica, como escrevi. É
que qualquer entendimento com forças políticas comprometidas com princípios
de esquerda – ao nível destes partidos – terá mais do que um efeito eleitoral; representará
uma mudança efectiva nas políticas que vão ser seguidas. É incompreensível que isto não
seja valorizado. Para que servem estes partidos? Exclusivamente para fazer uma oposição
eterna? É essa a ambição das lideranças? E a dos militantes?

O

mesmo aconteceu aqui em Sintra: embora o PS tenha cavado uma distância de 10
mil votos (coisa escassa que lhe valeu perder a maioria absoluta) em relação ao
segundo classificado, a coligação PPD/PSD.CDS/PP.A.MPT. PDR. PPM. R.I.R
(uff!). Não parece credível que Basílio Horta, fundador do CDS/PP depois de 25 de
Abril de 1974, não saiba que, nas autárquicas, ao contrário das eleições legislativas, não é
possível criar “geringonças” (ou o que lhe quisermos chamar) depois das eleições: a coisa
tem de ser planeada antes… Será que Basílio Horta acreditaria (hoje já não acredita,
certamente…) ter uma base de apoio satisfeita com a sua obra? Ou levou o seu nome
próprio na acepção grega, língua em que significa “rei”? Se formos a ver e sabendo o que
sabemos hoje, para ter maioria absoluta, teria de se ter coligado com o PCP/PEV – com o
CHEGA também dava, mas duvido que Basílio Horta fosse por aí, até porque não creio que
o presidente reeleito acreditasse nos 11.786 que CHEGA conseguiu. Mas como o PCP/PEV
teve apenas menos 85 votos…

C

omplicado, ou até mesmo assustador, foi a abstenção: 59,88%. E, se lhe
acrescentarmos os votos em branco (3.489 ou 2,69%) e os nulos (2.228 ou 1,72%),
então a coisa vai bem para lá dos 60 por cento. É triste e preocupante saber que,
entre dez dos meus coabitantes de concelho, apenas quatro se deram ao trabalho
de ir votar… Alguma solução terá de ser encontrada, seja ela a obrigatoriedade ou o
incentivo ao voto. Pensar que a Câmara de Sintra foi decidida por 40 por cento da população
do concelho, não me agrada muito, confesso.

E

m matéria de televisão, o problema foi complicado para todas as estações. Para
começar, porque a alteração da hora de fecho das urnas – uma hora mais tarde –
levou as contagens para, em muitos casos, uma hora depois. E, nas zonas mais
populosas, bastante mais tempo. Eu, que como de costume saltitei entre a RTP e a
SIC, nunca assisti à transmissão televisiva de umas eleições em que tivesse desistido,
devido ao adiantado da hora, sem saber os resultados finais das eleições na capital do
país… E, como de costume, as sondagens do canal público foram mais certeiras: a RTP
dava a vitória, desde as 21h, a Carlos Moedas, ao passo que a SIC se ficava por um “empate
técnico” entre aquele e Fernando Medina…

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA

ALMANAQUE
TELEF. URGÊNCIAS
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

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

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

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)

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO

Sexta-feira, 1 Outubro – Mem Martins,
Mem Martins (214027347); Portela, Monte Abraão
(214377619).
Sábado, 2 – Araújo e Sá, Cacém (219140781);
Do Lourel, Lourel (214350043).
Domingo, 3 – Azeredo, Pendão (214350879);
Da Beloura, Quinta da Beloura (219245763).
Segunda-feira, 4 – Confiança, Pero Pinheiro
(219270045); Guerra Rico, Cacém (219138003).
Terça-feira, 5 – Silveira, Mem Martins
(219229164); O’Neil Pedrosa, Massamá
(214307407).
Quarta-feira, 6 – Rodrigues Garcia, Cacém
(219138052); Da Terrugem, Terrugem
(219619049).
Quinta-feira, 7 – Correia, Queluz
(214350905); D’Albarraque, Rio de Mouro
(219154370).
Sexta-feira, 8 – Riomouro, Rinchoa
(219169200); Baião Santos, Monte Abraão
(214375566).
Sábado, 9 – Ouressa, B. Ouressa, Mem
Martins (219207594); Caldeira, Cacém
(219147542).
Domingo, 10 – Simões Lopes, Queluz
(214350123); Serra das Minas, Serra das Minas
(219171216).
Segunda-feira, 11 – Rodrigues Rato,
Algueirão (219212038); Mira Sintra, Mira Sintra
(219138290).
Terça-feira, 12 – Silveira, Mem Martins
(219229164); Pinto Leal, Shopping Center de
Massamá (214387580).

«Há pouco mais de um ano, Passos Coelho seria vítima desse isolamento. Sem outra
informação senão a que era produzida internamente no PSD, o líder social-democrata viu
na ameaça de sanções a Portugal e na negociação da recapitalização da CGD um moinho
de vento em forma de diabo. Não falou com Carlos Moedas (de quem se afastou por ver
nele uma protecção ao Governo), com o governador do Banco de Portugal ou sequer
com Francisco Pinto Balsemão ou Marques Mendes, que tinham ouvido Mario Draghi
num Conselho de Estado garantir que estaria ao lado do país na defesa de uma CGD
pública.»

Quarta-feira, 13 – Ascensão Nunes, Agualva
(214323020); Marrazes, Estefânia, Sintra
(219230058).

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

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

PUB.

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
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Quinta-feira, 14 – De Fitares, Fitares Rinchoa (219167461); Vasconcelos, Monte Abraão
(214372649).

FEIRAS

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.
Sexta-feira, 1 Outubro – Maria Carlos Madeira Faria, de Algueirão, Maria
Fernanda Morais Latif, de Londres, Gertrudes Maria dos Santos Martins, de
Nafarros, Natércia Julião Patrão Vicente; José Acácio d’Almeida Lopes
Cardoso, José Duarte Tomás da Silva, de Campo Raso, Sérgio Miguel Portela
de Carvalho, de Montelavar.
Sábado, 2 – Maria de Lurdes Jorge da Fonseca, Maria Fartaria da Costa
Baptista, de Belas, Maria Amélia Ferreira Gonçalves Saraiva, de S. Pedro de
Sintra, Maria Augusta Cipriano dos Santos, de Lyon, França, Maria Augusta
Ferreira das Neves Chagas;,Pedro António Pais Taful, de Montelavar, Francisco
Guilherme Parreira Casinhas, António da Silva Nunes, de Sintra, Custódio
Ferreira Gonçalves, Jorge Manuel Simões Silvestre, de Montelavar, Bruno
Eduardo Rosalino Barreiros da Costa, de Cortegaça, António Pedro Santos
Clemente, de Arneiro dos Marinheiros, Ramiro Domingos Guilherme, Lourenço
Fabricante Torres Pimenta da Adraga.
Domingo, 3 – Maria de Lourdes Santos Miranda, Maria Inês Silvério de
Sousa, de Morelena, Cecília Cipriano Jerónimo, de Pero Pinheiro, Maria Elisa
Carvalho, de Lisboa, Patrícia Batista, de França, Nelson Henrique Freitas
dos Santos, da Amoreira.
Segunda-feira, 4 – Rosinda Alegre Pedro, de Bolembre, Francisca de Jesus
Sousa Brito, de Lisboa, Maria João Martins Saraiva, de Nafarros; Edgar
Cristovão Duarte, de Campo Raso, Francisco do Carmo Amaro, de S. João
das Lampas e arquitecto Luís Manuel Sousa Freire Carvalho.
Terça-feira, 5 – Paula Alexandra da Conceição Carvalho de Matos, Olímpia
Manuela Quintino da Rosa, de Santa Susana, Rui Carlos Duarte Bernardo,
Luís Alberto Rodrigues dos Santos, de Fontanelas, Bruno Henrique Alves
Mota.
Quarta-feira, 6 – Sara Espírito Santo Teles Dantas, Ruth Maria Brás Jorge,
de Pero Pinheiro, Maria Fernanda Amaro Nabais, de Montelavar, Maria Alice
Freire de Almeida Carneiro, do Funchal; Luís Alves dos Santos, José António
dos Santos Martins, de Nafarros, José António Vasques Feijão, Bruno Alexandre
Teixeira Pacheco, de Godigana.
Quinta-feira, 7 – Marta Filipa Lourenço Alves, Fernanda Maria da Graça
Duarte, de Cabrela; Torcato Oliveira e Silva, de Pero Pinheiro, Jorge Manuel
Ferreira, da Barreirinha (Termas do Vimeiro), Domingos António, da Codiceira,
Arménio Fernando Luís, de Lourel,Guilhermino José dos Santos Dias, do
Linhó, Manuel Caneira, dos Negrais, Jorge Manuel Simões da Silva, da
Fervença.
Sexta-feira, 8 – Paula Alexandra Alves dos Santos, Ana Paula Quedas
Marques, Isabel Maria Godinho Duarte Ribeiro, Filomena Calado Carrasqueira
Capucho, de Montelavar, Piedade Lemos Reis; José Manuel de Jesus Henriques, de Mem Martins, Luís Filipe Almeida Garrett, Sérgio Pereira Henriques
de Lemos, José Luís Duarte Jordão, de S. Pedro de Sintra, Vítor Manuel
Pessoa Valério, de S. Paulo - Brasil, José Manuel dos Anjos Mesquita, de Mem
Martins, Manuel da Silva, da Várzea de Sintra, Armando Manuel da Silva
Martins Ricardo, e Tomé Mário Galhanas Luciano, Gustavo Alexandre Batista
Vicente, de Santa Susana.
Sábado, 9– Sílvia Alexandra Gonçalves Rebelo, do Linhó, Maria Paula Quirino
Duarte Polido Loureiro, da Terrugem, Maria de Jesus Inácio Pantana, de
Nafarros; Joaquim da Silva Pardal, de Pero Pinheiro, Dionísio Gomes, de
Sintra, major João Vaz Roberto, das Mercês, Aníbal Camôcho Antunes, José
Henrique Miranda Mendes, de Ranholas.
Domingo, 10 – Cláudia Sofia Jacinto Pexilga, de Alvarinhos, Maria Anjos
Rebelo Pinheiro, de Rio de Mouro, Idília Rosa Matias Jerónimo, Idília Pinto
Ribeiro, Maria da Graça Reis Costa Pedroso, do Banzão, Ana Teresa Coelho
Mateus, de Vila Verde, Maria Armanda Castanheira Ferreira, Amélia Pais de
Almeida, Idalina Duarte Freitas, da Amoreira; Rogério Paulo Figueiredo Rocha
da Fonseca, Luís Manuel Mendes Magro Jacinto, de Rio de Mouro, Henrique
Manuel de Sousa Gairifo, José da Costa, Mário Rui Costa Luciano, João
Gomes Lúcio, de Vila Verde, Rogério Paulo, de Vila Verde.
Segunda-feira, 11 – Maria Luisa Ruivo Mouzinho, de Lisboa, Ana Maria
Antunes de Oliveira Leite, Ana Lídia Matias Viana, de Bolembre; Alfredo João
Rebelo, de Sintra, Abel Ferreira Tavares.
Terça-feira, 12 – Maria Helena Silvério, de Morelena, Maria da Conceição
Duarte Ferreira Pinto, Maria Helena de Vasconcelos e Sousa, Maria de Lurdes
Rodrigues Tomás, Helena Maria Fernanda dos Santos Rodrigues, Ana Maria
Pato, Armanda Jorge Rodrigues dos Santos, de Fontanelas, Francisco Manuel
Gomes Maceira.
Quarta-feira, 13 – Diana Domingos Dantas Fernandes, do Magoito, Maria
Teresa Cachado Alves, Maria Gertrudes Correia Gonzaga da Silva, Romana
Almeida Félix, Maria de Fátima Marques Rodrigues, Maria de Jesus Ferreira,
de Rio de Mouro, Isabel Maria Silva da Graça Rodrigues, de Queluz, Maria da
Conceição Oliveira Simões, Adriana Cristina Araújo dos Santos; Fernando
Domingos Sequeira, da Praia das Maçãs, Pedro Miguel dos Santos Costa, da
Ribeira de Sintra, Manuel Simões Rosa, dos Negrais, José Eduardo Pereira
Neves.
Quinta-feira, 14 – Sónia Alexandra Amorim Simões Graça, de Mem Martins,
Sânda Marina Rebelo Pereira, Maria Amélia Costa, da Ribeira de Sintra, Rosa
Pereira Macedo, de S. João das Lampas, Maria Helena Batista Carreira,
Liliana Beatriz Miranda Baião Machado, das Lameiras; João Massano da Silva,
das Azenhas do Mar,Manuel de Carvalho, da Praia das Maçãs, Sérgio Mota, de
Colares, Eduardo Duarte Casinhas, de Campo Raso, Pedro Miguel Gonzalez
Rebelo, de Sintra, José Chitas, das Azenhas do Mar, Avelino Fernandes, da
Praia das Maçãs, António Jorge Alves Ribeiro, de Morelena.
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