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Tomada de posse dos autarcas eleitos para o mandato 2021-2025, no Centro Cultural Olga Cadaval, dia 18, 19 horas, entrada livre

Novos partidos e abstenção alteram
configuração política concelhia

No dia 18, segunda-feira, pelas 19 horas, no Centro Cultural Olga Cadaval vai realizar-se o empossamento dos autarcas, vereadores
e deputados municipais eleitos nas Eleições Autárquicas realizadas no dia 26 de Setembro, em sufrágio universal.
Estas eleições trouxeram alterações no figurino político concelhio, nomeadamente nas juntas/uniões de freguesia onde os partidos
CDU, Chega, Bloco de Esquerda, Pan e Iniciativa Liberal marcaram presença em algum delas. Quanto ao Executivo Camarário,
este será constituído por vereadores eleitos na já referidas eleições.
O Bloco de Esquerda, PAN, Iniciativa Liberal e Nós Cidadãos! não terão qualquer representação na Câmara Municipal de Sintra,
ficando esta a cargo do Partido Socialista, da Coligação Vamos Curar Sintra, do Chega e da CDU.
Sintra, à semelhança da realidade que atravessa o país vai entrar, seguidamente, na “dança das cadeiras”, realidade que afasta cada
vez mais os portugueses dos seus representantes, conforme mais uma vez provou a alta abstenção dos portugueses nas eleições
autárquicas de 26 de Setembro.
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ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021 – APURAMENTO FINAL – ASSEMBLEIA MUNICIPAL
FREGUESIAS

Agualva / Mira Sintra
Algueirão-Mem Martins
Alm.Bispo/Pero Pinheiro/Montelavar
Cacém/S. Marcos
Casal de Cambra
Colares
Massamá/Monte Abraão
Queluz/Belas
Rio de Mouro
S.M.ª-S. Mig./S. Martinho/S. Ped. Penaf.
São João Lampas Terrugem/Terrugem
Totais de Votos
Percentagem%

Eleitores
Elegíveis

Eleitores
Votantes

Votos em
Branco

35674
56508
14298
32020
10438
6543
42938
44751
41302
24479
14329

12549
21830
7283
11428
4596
3551
16449
16917
15657
12357
7122

323
620
190
349
118
100
505
449
446
338
236

323280

129739
40.13%

3674
2.83%

Votos
Nulos

CDU
- Coligação
Democrática
Unitária

COLIGAÇÃO
VAMOS
CURAR
SINTRA

PESSOAS
ANIMAIS
NATUREZA

Partido
Socialista

CHEGA

231
376
132
198
98
68
246
314
300
184
175

4826
6842
2551
3818
2710
969
5757
5495
5347
3317
2011

1389
2291
678
1192
405
266
1372
1802
1695
1074
623

1273
2198
526
1143
273
261
1704
2020
1656
1009
510

2626
5532
2358
2836
584
1387
4070
3801
3531
4060
2426

848
1580
304
804
167
175
1236
1258
1097
794
333

423
945
177
490
105
108
650
717
571
467
286

280
687
138
274
72
129
532
632
464
648
182

330
767
229
324
64
88
377
428
550
466
340

64.82%
61.37%
49.06%
64.31%
55.97%
45.73%
61.69%
62.20%
62.09%
49.52%
50.30%

2313
1.78%

43643
33.64%

12787
9.86%

12573
9.69%

33211
25.60%

8598
6.63%

4939
3.81%

4038
3.11%

3963
3.05%

59.87%

Bloco
de Esquerda

Iniciativa
Liberal

Nós,
Cidadãos!

Abstenção

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021 – APURAMENTO FINAL – CÂMARA MUNICIPAL
Eleitores
Elegíveis

FREGUESIAS

Agualva/Mira Sintra
Algueirão-Mem Martins
Alm.Bispo/Pero Pinheiro/Montelavar
Cacém/S. Marcos
Casal de Cambra
Colares
Massamá/Monte Abraão
Queluz/Belas
Rio de Mouro
S.M.ª-S. Mig./S. Martinho/S. Ped. Penaf.
São João Lampas Terrugem/Terrugem
Totais de Votos
Percentagem%

Eleitores
Votantes

Votos em
Branco

Votos
Nulos

Partido
Socialista

CHEGA

CDU
- Coligação
Democrática
Unitária

COLIGAÇÃO
VAMOS
CURAR
SINTRA

Bloco
de Esquerda

PESSOAS
ANIMAIS
NATUREZA

Iniciativa
Liberal

Nós,
Cidadãos!

Abstenção

35674
56508
14298
32020
10438
6543
42938
44751
41302
24479
14329

12549
21830
7283
11428
4596
3551
16449
16917
15657
12357
7122

316
566
176
336
124
100
492
419
416
312
227

225
364
120
198
87
60
238
306
302
176
149

4994
7206
2626
4017
2790
1010
5977
5850
5641
3519
2114

1309
2082
624
1110
370
258
1268
1671
1571
994
536

1186
1997
495
1065
271
258
1597
1857
1561
949
460

2772
6069
2465
3027
604
1422
4384
4083
3820
4406
2646

765
1385
278
694
136
160
1116
1109
951
659
285

400
817
155
418
86
86
538
617
477
385
237

243
594
126
244
64
116
464
572
403
523
139

339
752
218
319
64
81
375
433
515
434
329

64.82%
61.37%
49.06%
64.31%
55.97%
45.73%
61.69%
62.20%
62.09%
49.52%
50.30%

323280

129739
40.13%

3484
2.69%

2221
1.71%

45746
35.26%

11793
9.09%

11696
9.02%

35698
27.52%

7538
5.81%

4216
3.25%

3488
2.69%

3859
2.97%

59.87%
Fonte: CMS

Cultura

Casa de
Francisco Costa,
solução
que tarda

pág. 4

Sociedade

Prevenir
obesidade
infantil em 20
escolas de Sintra
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Sintra / Rua pedonal

Pede-se plantas
resistentes
e regas
adequadas
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Desporto/Futsal

Vila Verde
vence (4-1)
Novos Talentos
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Algueirão

Jovens celebram
aniversário
do “Sempre
Mais Alto”
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Dia do Parque Natural
Sintra-Cascais celebrado
com percursos pedestres

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Estacionamento na Av. Adriano Júlio Coelho
Olá exmos srs.
Gostaria de ver publicado a carta que reencaminho que
hoje redigi e dirigi ao Presidente da Câmara sobre o rumo
que a nossa Vila está a tomar, não há certeza que o mesmo
responda ou sequer leia. Se acharem o conteúdo relevante
publiquem para obtermos respostas do que será futuro
dos moradores de Sintra.
Muito Obrigado, cumprimentos,
Alberto Neves, Sintra
Olá exmo. Dr. Basílio Horta, presidente municipal.
Em primeiro lugar parabéns pela sua reeleição, que sejam
quatro anos de futuro para Sintra.
foto - js arquivo

De forma a assinalar o Dia do Parque Natural Sintra-Cascais,
celebrado a 15 de outubro, a Câmara Municipal de Sintra irá
promover dois percursos pedestres distintos e gratuitos por
esta área protegida.
As atividades acontecem no dia 15 de outubro, com o Roteiro
das Fontes de Sintra e a 16 de outubro, com o percurso “Praia
da Samarra – Um olhar diferente”.
Os percursos visam demonstrar uma paisagem rica e única,
onde a biodiversidade marca presença e o património natural
se funde com aspetos culturais e sociais.
O ponto de partida para o Roteiro das Fontes de Sintra será
nos Paços do Concelho (Largo Dr. Virgílio Horta, Sintra), pelas
14h15. Este percurso guiado circular, de baixa dificuldade,
compreende cerca de 2 km e dará a conhecer o centro histórico
de Sintra, lugar onde se concentram emblemáticas fontes
históricas.
Ao longo do caminho desvendam-se histórias de lugares
como a fonte da Sabuga, fonte da Pipa ou a fonte Mourisca,
entre muitos outros pontos de interesse que preenchem este
percurso. A rota escolhida permite ainda perceber a riqueza
em água da Serra de Sintra que proporcionou a fixação dos
povos desde tempos antigos.
No dia seguinte, o ponto de encontro será pelas 9h15, no
estacionamento da Rua do Ribeiro das Fontes, em Cortezia.
“Praia da Samarra – Um olhar diferente” é um percurso guiado
circular, com dificuldade reduzida e que abrange cerca de 6
km.
Esta iniciativa conta com o apoio dos SMAS de Sintra e do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
O Dia do Parque Natural Sintra Cascais celebra-se a 15 de
outubro desde a sua criação, em 1994, reclassificação do
anterior estatuto de área de paisagem protegida. No Concelho
de Sintra este Parque assume particular importância, uma vez
que abrange toda a orla marítima e a Serra de Sintra, e que
toda esta área é de grande interesse ecológico e cultural.
A realização dos percursos é limitada a 25 participantes, sendo
a sua inscrição gratuita, obrigatória.
Fonte: CMS
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FORMAS DE PAGAMENTO – JORNAL DE SINTRA
DE ACTUAIS E NOVOS ASSINANTES
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Anual . Estrangeiro 20,00

No Jornal
de Sintra - Loja
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NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)
Importância a transferir:

,

Estou a escrever-lhe para mostrar a minha insatisfação
perante o rumo que a nossa vila está a tomar. Sou morador
de uma das ruas que classificam com inserida no centro
histórico.
Cada dia que passa mais verifico que a nossa morada se
torna menos nossa e mais de turistas e comerciantes.
Tenho de pagar para estacionar na minha rua mas com
esse pagamento não posso estacionar noutro local de
Sintra mesmo quando tenho necessidade de ir a um dos
serviços públicos ou camarários tenho de pagar
novamente como alguém de fora.
Deixei de poder ir com a minha família de carro, mesmo
sendo eléctrico, não poluente, quase não faz ruído ou
mesmo que não fosse, a título de exemplo ao Palácio da
Pena mas todos os dias apanho com o barulho e confusão
no trânsito dos tuk-tuk e esses como servem turistas
passam por todo o lado.
Não pude deixar de reparar que além da sinalização de
proibição passar em determinados horários estão a instalar
semáforos e cancelas em ruas circundantes ao largo rainha
Dona Amélia. Isto significa que se quiser passar de carro
por o centro da minha vila mesmo a horas menos

movimentadas vou estar impedido de o fazer.
Transmito o meu desagrado por todas estas situações e venho questionar o que pretende fazer em relação às mesmas e
em termos futuros que planos existem para Sintra?
Será que estou “condenado” a ir viver para outro local e o
futuro da minha habitação ser alojamento para turistas?
Gostaria de pensar que não, que as minhas filhas em idade
escolar não se sintam a crescer num local que não é delas e
que sejamos figurinos num local onde outros pagam para vir
tirar fotografias.
Sintra deveria em primeiro lugar ser dos seus moradores e
esses poderem livremente usufruir de algo que fazem parte,
devendo o seu governo eleito criar mecanismos que permitam
exactamente isso.
Se habito no centro histórico eu e a minha família deveríamos
poder circular e parar livremente onde pertencemos, não
apenas termos obrigações de manter determinados padrões
(se calhar para outros virem tirar fotografias) e ver publicados
decretos que não podemos alterar seja o que for quando
assistimos a construções novas que em nada têm a ver com
essa linhagem, a título de exemplo perto do registo comercial,
à beira da câmara municipal e quase em frente ao chalet
Saudade que é imagem do clássico de Sintra ou o que está a
ser construído na Quinta de St. António pouco restando do
edificado existente nem havendo sequer preocupação com
conservar esse pouco que ainda resta.
Será que o futuro da minha família seja alugar a casa para
turismo ou vender a estrangeiros indo viver para outro lado?
Devolva por favor durante o seu mandato aos moradores da
vila de Sintra alguns direitos básicos que nos têm sido retirados
como a livre circulação e estacionamento no local onde
vivemos.
Cumprimentos,
Alberto Neves, Sintra
Morador no n.º 11, devidamente identificado

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

Remodelação da rede de abastecimento de água
no Algueirão
Investimento de mais de 3,5 milhões de euros inclui nova ciclovia
Estão em curso as obras de
remodelação da rede de
abastecimento de água em
Algueirão, numa intervenção
de 3 milhões e 560 mil euros
que contempla ainda a
execução de ligação ciclável
e pedonal entre Ouressa e a
Igreja do Algueirão (2,8 km).
A empreitada conjunta da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra
(SMAS de Sintra) tem a
duração de 37 meses e está a
decorrer, nesta fase, na Avenida D. Afonso Henriques.
A intervenção abrange a remodelação da rede de abastecimento de água na zona do
Algueirão, numa extensão de
18,8 quilómetros, incluindo a
substituição de ramais domiciliários e a implementação de
três zonas de medição e
controlo (ZMC), no sentido
de reduzir as perdas de água.
Os trabalhos compreendem,
ainda, a construção de uma
ciclovia entre Ouressa e a

Igreja do Algueirão, estabelecendo a ligação entre as sedes
dos agrupamentos de escolas Ferreira de Castro e
Domingos Saraiva.
Além da remodelação das
condutas de distribuição e
dos ramais de ligação, será
efetuada a instalação de
conduta (Diâmetro 315) com
ligação à adutora principal na
zona de derivação para Pedras
da Granja, prolongamento da
conduta distribuidora DN 300
que se desenvolve no Bairro
da Cavaleira ao longo da Rua

Prof. Dr. Henrique Barros e
instalação de conduta distribuidora DN 315 na Rua
Cidade de Olhão.
A empreitada inclui, ainda, a
instalação de novos equipamentos de deposição de
resíduos urbanos. A intervenção tem como objetivo reforçar e melhorar o sistema de
deposição da área de intervenção com a substituição
dos contentores de superfície por enterrados, num total
de 170 equipamentos de diferentes valências (47 indi-

ferenciados, 41 para plástico/
metal, 41 para papel/cartão e
41 para vidro).
A rede de abastecimento de
água a remodelar, que serve
cerca de 20 mil habitantes,
abrange o Algueirão e a urbanização da Cavaleira, o Bairro
da Coopalme e a Quinta das
Serralheiras, numa área
delimitada a Norte pela Rua
Vasco da Gama, a Sul pela
linha de caminho de ferro, a
Este pela Avenida Capitães de
Abril e a Oeste pelos reservatórios apoiado e elevado da
Cavaleira.
Os SMAS de Sintra são a
maior entidade gestora dos
sistemas públicos municipais
de distribuição de água em
Portugal, contando com mais
de 190 mil clientes. Estes
serviços municipalizados
estão a investir, entre 2021 e
2025, mais de 80 milhões de
euros na gestão e inovação
dos sistemas de água e
resíduos.
Fonte: SMAS
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Sindicato dos Professores descontente
com o Orçamento de Estado

E

ntrados na segunda
metade da Legislatura e apresentada
a proposta de Lei do
que pretende ser o
seu penúltimo Orçamento do
Estado (OE) (documento com
391 páginas, 82 394 palavras
e quase meio milhão de carateres) não surgem, uma única
vez, as palavras professor ou
professores, o que diz bem da
desconsideração do governo
em relação a estes profissionais que, mais uma vez, ficam
“esquecidos”.
É sintomático, no entanto,
que sendo reconhecido o importantíssimo papel dos professores, em ensino presencial ou a distância, na promoção do sucesso educativo e
no combate ao abandono escolar, na proposta de Relatório do OE2022, o Governo
reclame exclusivamente para
si e para as suas políticas a
melhoria dos resultados, não
fazendo uma única referência
ao trabalho dos professores.
Esta desvalorização, aliás,
vem na senda do que já acontecera em 5 de outubro, Dia
Mundial do Professor, data
importante para os profissionais que do Governo, incluindo o Ministério da Educação,

não mereceu mais do que
silêncio.
Relativamente a soluções para os problemas que afetam
os professores, cumprindo as
promessas eleitorais e dando
resposta às propostas que
tem recebido da FENPROF, o
governo nada prevê na proposta de OE2022 que apresentou, o que significa que:
– Em relação à carreira
docente, pretende manter o
roubo de tempo de serviço,
as vagas que já impedem a
progressão de quase 5000 docentes, as ilegais ultrapassagens de professores com
mais tempo de serviço e a discriminação de quem trabalha
no continente em relação aos
seus colegas nas regiões
autónomas;
– Relativamente ao combate
à precariedade, não há qualquer medida prevista e nem
da anunciada revisão do regime de concursos (processo
negocial prometido para
outubro) há notícias, provavelmente por não pretender
cumprir as obrigações legais
que constam das leis 46/2021
e 47/2021, que estão a ser
desrespeitadas;
– Sobre rejuvenescimento da
profissão e combate ao enve-

PUB. JORNAL DE SINTRA, 15-10-2021

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BELAS

lhecimento, que deveriam
passar pela aplicação da préreforma, pela alteração do
regime de aposentação, pela
recuperação para a profissão
dos jovens que a abandonaram e pela captação de jovens para os cursos de formação, nem uma palavra;
– No que respeita a condições
de trabalho, designadamente
a eliminação dos abusos e ilegalidades que afetam os horários, nada é dito e apenas
se afirma, no artigo 20.º da
proposta de lei, que será dada
continuidade à melhoria das
condições de trabalho, no
âmbito da promoção da segurança e saúde no trabalho, em
articulação com as estruturas
representativas dos trabalhadores… mas quem acredita
nisto se, quando houve necessidade de promover
condições que assegurassem
a segurança e a saúde nos
períodos de maior gravidade
da Covid-19, os responsáveis
do ME se recusaram a dialogar com as organizações
sindicais?
Em suma, esta é uma proposta
que não contempla qualquer
investimento em recursos
humanos, deixando tudo na
mesma relativamente à carreira docente, à precariedade, às
condições de trabalho, a
incentivos para assegurar
docentes nas regiões em que
há carência e sem que se
vislumbre qualquer medida
destinada a atrair os jovens
para uma profissão que,
apesar de ser fundamental
para o futuro do país, tem
vindo a perder profissionais
e, com as aposentações previstas para os próximos anos,

poderá, mesmo, entrar em
situação de grave rutura.
Em relação à área da Educação
em geral, apenas são feitas algumas referências a aspetos
que já se conheciam e que,
essencialmente, decorrem das
verbas obtidas de fundos europeus, designadamente no
âmbito do PRR ou de quadros de financiamento que
vigoram. Tendo em conta o
valor estimado de despesa
para 2021, o OE 2022 tem um
crescimento de apenas 8,5%,
para o qual, ainda assim, muito contribuem os fundos europeus que aumentam 65,5%,
de 553,5 para 916,1 milhões de
euros. Como se sabe, estes
fundos são variáveis e, em
particular este ano, têm a ver
com o PRR (sobretudo, a
designada transição digital).
Porém, se tivermos, apenas,
em conta as verbas disponibilizadas pelo Estado Português, esse crescimento fica
em 6,6 %.
O valor global da verba disponibilizada para a Educação
(7805,8 milhões de euros)
continua muito abaixo dos
6% recomendados pelas
organizações internacionais
que intervêm no plano da
Educação e que a FENPROF
reivindica. Se tivéssemos em
conta o valor do PIB em 2020
(o último já apurado e que
recuou 8,4% em relação ao
ano anterior), mesmo entrando em linha de conta com os
fundos europeus, não se ia
além dos 3,9%. Porém,
destinando-se as verbas
previstas ao ano de 2022, há
que atualizar o valor do PIB,
de acordo com as projeções
do Banco de Portugal (4,8%

JORNAL DE SINTRA
DIRECTORA
Idalina Grácio de Andrade (TE-596 A)
jornalsintra.direc@mail.telepac.pt

em 2021 e 5,6% em 2022). Ora,
tendo em consideração essas
atualizações, o Orçamento
para a Educação em 2022 não
representará mais do que
3,52% do PIB, se considerarmos os fundos europeus,
sem os quais ficará pelos
3,11%. Muito pouco e muito
abaixo do que é recomendado
e se pratica em outros países.
Numa primeira reação à
proposta de OE 2022 (faltando, ainda, uma apreciação
mais fina, setor a setor, crescimento público/privado e
outros aspetos de especialidade) é caso para afirmar, com
acerto, que o governo não
respeita os professores e o
ministro não cuida da Educação. Face a este quadro, os
professores não irão resignarse ou acomodar-se a uma
situação em que os seus
direitos são desrespeitados,
as suas carreiras continuam
a ser desvalorizadas, o envelhecimento é galopante, os
níveis de precaridade muito
elevados e as condições de
trabalho (não apenas os
horários, mas, por exemplo, o
número máximo de alunos
por turma) não merecem
melhoria. Os professores e os
educadores irão lutar para que
o OE 2022 contemple as suas
justíssimas reivindicações,
cuja concretização não se
exige plena em 2022, mas essa
é questão que deverá estar
presente nas negociações
que o ministro, de forma
reprovável, tanto no plano
legal, como democrático, tem
mantido bloqueadas.
Fonte: O Secretariado
Nacional da FENPROF

FUNDAÇÃO: 15 DE JULHO DE 1925
SEDE: RUA EDUARDO FERREIRA PINTO BASTO, 2605-023 BELAS
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CO N V O C A Ç Ã O
No cumprimento das disposições estatutárias do n.ºs 1 e 2 do
Artigo 42.º, convoco a reunião da Assembleia Geral Ordinária,
para o dia 26 de Outubro de 2021 (terça-feira), pelas 20h00
horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:
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Casa Francisco Costa,
solução que tarda

Museu de História Natural de Sintra

João Cachado

o ano de 2009, a 1
de agosto, foi inaugurado o Museu de
História Natural de
Sintra (MHNS),
localizado em pleno Centro
Histórico da Vila Velha de
Sintra, num edifício do século
XIX (1893), que alberga a
coleção de paleontologia
doada ao Município de Sintra
por Miguel Barbosa e sua
esposa.
Miguel Artur de Morais e
Macedo Alves de Barbosa,
filho de mãe brasileira e pai
português, nasceu em Lisboa
a 23 de novembro de 1925 e
faleceu, na mesma cidade que
o viu nascer, com quase 94
anos, a de 10 de outubro de
2019.
Para este paleontologista o
Museu de História Natural de
Sintra, no Centro Histórico da
Vila era o seu sonho.
Licenciado em Ciências Económicas e Financeiras pela
Universidade de Lisboa, foi
escritor, poeta, dramaturgo,
pintor e paleontólogo. Miguel Barbosa apresentou as
suas obras artísticas em Portugal e em diversos países estrangeiros como Brasil,
Alemanha, Bélgica, Canadá,
Espanha, França, Itália e
E.U.A.. A sua obra literária,
traduzida em várias línguas,
inclui mais de cinquenta
títulos e abrange quase todos
os géneros, do conto ao romance, da poesia ao teatro.
Várias das suas peças teatrais
foram encenadas em Portu-

N

a Introdução à sua publicação 2020, Documentos
Previsionais, o Conselho Directivo da Fundação
Cultursintra regista que “(…) Relativamente à Casa
Francisco Costa, pretende-se criar as condições
devidas para que o espaço seja um novo centro de
interpretação literário, para o que há a necessidade de intervenção no edifício por forma a recuperar a sua habitabilidade
e a adaptá-lo para o fim desejado, tendo-se iniciado procedimentos nesse sentido em 2019, tem-se que o ano de 2020
vai permitir ver um espaço reconstruído e adaptado às
exigências necessárias. (…)”
No contexto da referida publicação, no ponto 2.9. do Plano
de Actividades, a entidade responsável pelo edifício detalha
que “(…) A casa Francisco Costa, afeta à responsabilidade e
atividade da Fundação desde meados do ano de 2018, tem
como destino a criação de um centro interpretativo, respeitando o legado do escritor. Para tal, o edifício carece de
elevados trabalhos
de recuperação, mas
também de adaptação do edifício, que
passa pela cobertura, fachadas e
interiores. Intervenção essa a desenvolver após o levantamento arquitetónico que já se mostra Esboço Aguarelado de Raul Lino
realizado, e tendo-se – Casa de Francisco Costa
definido adequadamente o uso do espaço por forma a desenvolver a obra
necessária com vista ao estado final pretendido, respeitando
também o valor do seu arquiteto Raul Lino. (…)”
Portanto, oportunamente definido e assumido foi o objectivo
de ali instalar um centro de interpretação literário. Pois, muito
bem, nada obsta a que assim venha a acontecer o que, aliás,
até coincide com soluções idênticas, a partir de espaços
congéneres, em várias cidades europeias.
A verdade é que, quase dois anos passados, ainda nada se
descortinou como concreta obra. O edifício continua
injustamente em péssimas condições, desconhecendo-se que
procedimentos estarão eventualmente em curso no sentido
de instalar o anunciado centro interpretativo.
Passando pela Rua Sacadura Cabral, a poucos metros daquele
tão característico alpendre, impossível é não ter presente que
“(…) o escritor não se deixou arrastar; e abrindo a sua porta,
passou da casa ao alpendre, a fim de sonhar, em frente da
serra da lua, o seu futuro romance que decerto lhe faria as
costumadas surpresas.
[Francisco Costa, Promontório Agreste, 1973, p. 345].
Temos presentes estas palavras do escritor. Lemos esta e
outras das suas obras. Alguns de nós o conhecemos, com
ele trocámos impressões e dele guardamos memórias que
não são compatíveis com o estado de decadência daquele
espaço, tão especial, que Sintra recebeu como legado da
família.
Já durante o ano de 2014, Carlos Manique chamava a atenção
para a absoluta necessidade de preservar a casa onde viveram
Francisco Costa e famíliares sublinhando quão urgente se
revelava actualizar a memória daquele espaço. E, como não
lembrar que, também há sete anos, Eugénio Montoito
apresentou pública proposta no sentido de ali instalar o
Arquivo Histórico de Sintra que estava de saída do Palácio
Valenças?
Certo é que o Arquivo seguiu outro destino. Mas, na
realidade, cena resultante de inércia tão insuportável, ao longo
de tantos anos, a Casa Francisco Costa assim não pode
permanecer. Tendo anunciado a sua decisão, a Fundação
Cultursintra deve explicações que, bem se espera, sejam tão
razoáveis que a sua ponderação nada nos custe. Bem
sabemos, é verdade, como difíceis têm sido estes dois últimos
anos. Porém, para tudo há limite.
[João Cachado escreve de acordo com a antiga ortografia]

Dois anos do falecimento de Miguel Barbosa

N

Impulsionador da criação do Museu
da História Natural de Sintra (1925/2019)
gal, no Brasil, em Espanha, em
França e na Alemanha. Foi
autor de uma série de romances policiais assinados
com o pseudónimo Rusty
Brown. Em 2009 foi distinguido pela União Brasileira de
Escritores com a Medalha
Jorge Amado, distinção que
traduz o reconhecimento das
qualidades literárias e do
trabalho profícuo que Miguel
Barbosa desenvolveu em prol
das letras portuguesas, de-

foto: hm

signadamente junto da
comunidade lusófona do
Brasil.
Durante 50 anos Miguel
Barbosa e a sua mulher
Fernanda Barbosa reuniram
um acervo único composto
por milhares de fósseis de
valor cultural e científico
incalculável, que descobriram
em Portugal e sítios que
visitaram em África, E.U.A.,
México e Brasil, além dos que
obtiveram por troca com

outros paleontólogos. Muitos destes fósseis estão em
exposição no Museu de
História Natural de Sintra
(Coleção Miguel Barbosa).
O acervo do Museu de
História Natural de Sintra é
composto por uma coleção de
paleontologia, uma coleção
de mineralogia, uma coleção
de malacologia, uma coleção
de petrografia e uma pequena
biblioteca especializada.
Neste interessante espaço
museológico, podem-se
admirar algumas das suas
mais raras peças, devendo
destacar-se um fóssil de um
réptil voador da espécie Braseodactylus (exemplar único), alguns dinossauros e
ninhos de ovos da mesma
espécie, vindos do deserto de
Gobi e ainda alguns fragmentos de um meteorito de
Nantan, vindo da China, que
caiu na Terra no século XVI.
Da autoria de Nicolau Viana,
à entrada do MHNS, pode-se
apreciar um dos bustos de
Miguel Barbosa (de 2004) e
no Jardim deste Museu o
outro, que ali foi colocado
recentemente.
A visitar e apreciar…
Henrique Martins

Grupo de Bombos e o Grupo de Musica Tradicional (Os Bombos)

Prontos e capazes
O Grupo de Bombos e o
Grupo de Musica Tradicional
(Os Bombos), encontra-se
apto e com vontade para as
atuações protocoladas ou
não com a Junta de Freguesia

de Rio de Mouro, Camara
Municipal de Sintra e outros
organismos do concelho de
Sintra.
Depois desta pausa difícil já
iniciamos os ensaios com

NECROLOGIA - JORNAL DE SINTRA, 15-10-2021

rigor para estarmos aptos.
Todos os elementos, mostram
vontade e interesse, em
animar musicalmente todas as
atividades, que requisitem
dos nossos dois grupos.
NECROLOGIA - JORNAL DE SINTRA, 15-10-2021

PORTELA DE SINTRA – SINTRA

VILA VERDE – SINTRA

Missa de 30.º Dia
e Agradecimento

Participação
e Agradecimento

Suas filhas, genros, netos, bisnetos e demais
da família participam o falecimento de seu
ente querido. Participam que será celebrada
Missa na Igreja São Miguel em Sintra, dia
9 de Outubro, às 19 horas. Agradecendo
desde já a todos quantos se dignarem assistir
a este ato religioso, bem como aos que a
acompanharam ou que de outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.

Sua esposa, filhos, nora, genro, netos e
restante família participam o falecimento
de seu ente querido e agradecem
reconhecidamente a todos quantos o
acompanharam à sua última morada, ou
que de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.

A Funerária de São João
das Lampas

Maria Margarida
da Conceição
Pedroso Parracho

Vamos lá começar a dar
alegria e animação, janeiras
e carnaval já está muito
próximo.
O Presidente
Rogério Ferrolho

de Quintino e Morais
Telefone: 965 657 671 - 21 961 85 94

Sintra – Algueirão – Mem Martins

A Funerária de São João
das Lampas

António Pedro
de Figueiredo
15-01-1933 – 07-10-2021

de Quintino e Morais
Telefone: 965 657 671 - 21 961 85 94

Sintra – Algueirão – Mem Martins
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Peça de arte “Onda de Lixo/Peixe” em exposição em Sintra
Junto ao Centro Cultural Olga Cadaval

P

orque os resíduos de
plástico são um dos
principais inimigos
dos ecossistemas
marinhos, são inúmeras as campanhas de sensibilização para os efeitos nefastos do descarte destes materiais. Em 2020, “The Trash
Traveler” (“O Viajante do Lixo”), Andreas Noe, recolheu
cerca de 1,6 toneladas de plástico, no âmbito do seu projeto
“The Plastic Hike”, em que
percorreu 1.132 quilómetros a
pé ao longo da costa portuguesa, do Minho ao Algarve.
Com os resíduos recolhidos,
foram construídas 27 peças
de arte, uma das quais, da autoria de Wilson Alexandre,
pode agora ser vista em frente
ao Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, até ao próximo dia 15 de outubro. Após
essa data, a “Onda de lixo/
peixe” poderá ser visualizada
no espaço envolvente da
Oficina da Ciência, na Ribeira
de Sintra, um polo de divulgação científica e tecnológica
que passou, recentemente,
para a gestão dos Serviços
Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra (SMAS
de Sintra).
PUB. JORNAL DE SINTRA

Com 10 metros de comprimento, por 3 metros de largura
e 2 metros de altura, a peça
“Onda de lixo/peixe” é composta por garrafas de plástico
e outros resíduos, como materiais associados a artes de
pesca, que foram recolhidos
em ações de limpeza costeira.
De norte a sul do país, estão
patentes as diversas obras de
arte, executadas com resíduos, dando forma à Exposição “The Plastic Hike”.
Junto a cada peça de arte, é
lançado o desafio para que
cada um de nós, que se deixe
inspirar pelas diferentes
obras, repense os seus hábitos de consumo e estilos de
vida. “Recusa plástico descartável. Reduz o uso de embalagens. Reutiliza o máximo

possível e evita comprar novo” são os apelos deixados
pelos artistas, que alertam
que, todos os anos, mais de 8
milhões de toneladas de
plástico entram nos oceanos.
“Já foram encontrados microplásticos na nossa água potável, comida e ainda em
placentas humanas”, alertam.
Como refere Andreas Noe,
“ainda que tenham sido recolhidas 1,6 toneladas de lixo,
o foco não é a limpeza! O objetivo principal é o de mudar
hábitos e reduzir a utilização
de plástico descartável tanto
quanto possível e focarmonos numa Economia Circular”.
A peça “Onda de lixo/peixe”
está exposta junto ao Centro
Cultural Olga Cadaval, no

âmbito da exibição do documentário “Plastic Hike” que
terá lugar esta terça-feira, dia
12 de outubro, entre as 18h30
e as 20h30, com a presença
de Andreas Noe. O documentário, com a duração de 90
minutos, retrata a caminhada
realizada em 2020 e procura
também contribuir para que
sejam encontradas soluções
para esta problemática. Com
entrada livre, o acesso à sessão de visualização do documento implica inscrição
obrigatória:
https://
ticketline.sapo.pt/evento/
the-plastic-hike-58501.
Sempre acompanhado pelo
seu ukelele, instrumento musical de cordas originário do
Havai, este biólogo alemão

tem alertado para o flagelo da
poluição dos oceanos e, este
ano, encetou nova empreitada: “A Caminhada das Beatas”. No âmbito desta iniciativa, Andreas Noe percorreu
o país, de norte a sul, de Viana
do Castelo até Tavira, com o
objetivo de sensibilizar para
os malefícios ambientais do
abandono das pontas de
cigarro no espaço público. A
caminhada passou pelo
concelho de Sintra, no dia 4
de setembro, e traduziu-se
pela recolha de 12 mil beatas
no Cabo da Roca. Também
neste caso, a par da limpeza
dos locais, “O Viajante do
Lixo” quer alertar que estes
resíduos, após a desintoxicação dos mesmos e por conterem principalmente plástico,

podem ser transformados em
novos produtos, dando forma ao conceito da Economia
Circular.
Quando descartados no espaço público, diversos resíduos, como embalagens descartáveis, pontas de cigarros,
copos de plástico e outros
objetos de pequena dimensão, podem acabar nas linhas
de água, como ribeiras e rios,
e muitas vezes no mar, provocando a sua contaminação
e colocando em risco a vida
marinha. Para alertar para
estes efeitos nefastos, os
Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra
(SMAS de Sintra) desenvolvem, em parceria com a Câmara Municipal, o projeto “O
que Cai ao Chão Cai ao Mar”,
que consiste na pintura deste
slogan nas sarjetas e sumidouros que têm como função
a recolha e escoamento das
águas pluviais, procurando
sensibilizar para os riscos de
contaminação das linhas de
água e das consequências na
cadeia alimentar dos animais
marinhos.
Fonte: SMAS
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Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
– Nota à Comunicação Social
O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES),
Manuel Heitor, escreveu a todos os dirigentes das instituições
de ensino superior e das associações estudantis
congratulando-se com a retoma das atividades presenciais
no ensino superior e apelando para que evitem e contrariem a
realização de praxes.
O MCTES relembra que importa agora que todos “assumam
uma posição ativa na integração saudável e solidária dos
estudantes no ensino superior, evitando e contrariando
qualquer tipo de iniciativas de praxe ou de natureza
humilhante”.
O Ministro Manuel Heitor volta a reforçar a necessidade de
repudiar todas as práticas de integração dos estudantes
assentes em “manifestações de poder, humilhação e
subserviência a que se assistem nas praxes académicas” e
reforça a necessidade de que essa integração tenha por base
atividades de valorização do ensino superior, da formação, do
conhecimento, da cultura, e que estimulem a felicidade, a
tolerância e a liberdade de pensamento em respeito pelos
direitos individuais e coletivos. Em particular, Manuel Heitor
apela também a boas práticas de integração saudável e
solidária dos novos estudantes no ensino superior, incluindo:
• o Movimento EXARP, que promove um conjunto de
atividades de cultura, desporto e música por todo o país
visando o acolhimento e integração dos novos estudantes
no ensino superior,
• o Movimento Transforma Portugal, que mobiliza os jovens
para ações de voluntariado e de compromisso cívico.
O Ministro Manuel Heitor refere ainda que este novo ano
letivo será acompanhado pelo lançamento e divulgação de
uma nova coleção de livros “Utopia e conhecimento:
construção do pensamento europeu”, promovida pela Agência
Erasmus e divulgada pelo Jornal Público com o objetivo de
estimular o conhecimento e debate sobre a cultura humanista
na construção e promoção da Europa.
Em paralelo com estas iniciativas, a Direção-Geral do Ensino
Superior mantém em funcionamento a linha de apoio para
denúncias de praxes abusivas através do número 213 126 111
e do e-mail praxesabusivas@dges.gov.pt.

Conversas no Museu traz a
debate Sintra e o Ambiente
“Sintra e o Ambiente” é o mote para a última sessão de
“Conversas no Museu”, que se realiza no dia 16 de outubro,
pelas 15h00, no MU.SA – Museu das Artes de Sintra, em
Sintra.
Nesta conversa, serão discutidos os desafios ambientais, as
alterações globais e as questões da sustentabilidade que a
paisagem cultural classificada enfrenta, bem como, o território
envolvente e as suas populações.
Para esta sessão estarão presentes Filipe Duarte Santos,
investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, Sidónio Pardal, urbanista e arquiteto paisagista do
Instituto Superior de Agronomia, e Luísa Schmidt, do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com
moderação de Sofia Ribeiro.
O ciclo de Conversas no Museu integra a programação
paralela da exposição “No Reino das Nuvens: os Artistas e a
Invenção de Sintra”. Para falar sobre as conexões e ligações
entre Sintra e a Arte estarão presentes nesta conversa os
artistas Paulo Brighenti, Rogério Taveira e Rui Miguel Leitão
Ferreira com a moderação de Victor dos Reis, curador da
exposição.
“No Reino das Nuvens: os Artistas e a Invenção de Sintra”
está patente no MU.SA – Museu das Artes de Sintra até 17
de outubro e tem como divisa a arte, os artistas e a sua longa
e íntima relação com este lugar, ao mesmo tempo natural e
cultural, continuamente idealizado, imaginado e transformado.
O seu acervo reúne mais de 200 obras de diferentes criadores
e períodos históricos (da pré-história à contemporaneidade),
das quais 31 foram propositadamente criadas para esta
exposição, enquanto outras serão apresentadas ao público
pela primeira vez.

Num total de mais de 1.300 escolas inscritas em todo o país

Cerca de 20 escolas de Sintra aderiram ao projeto
“Heróis da Fruta” para prevenir obesidade infantil

E

m Lisboa, 125 escolas já aderiram este
ano letivo ao projeto
“Heróis da Fruta”,
promovido desde
2011 pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade
Infantil (APCOI). Depois do
sucesso das edições anteriores, em que mais de 50% das
502.122 crianças participantes alcançaram a ingestão
das porções diárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) relativamente ao consumo de frutas e vegetais em apenas dez
semanas, o projeto regressa
este ano às escolas para continuar a combater a má nutrição
e prevenir doenças crónicas,
como a obesidade, a diabetes
ou o cancro, através de uma
alimentação mais saudável.
Mário Silva, presidente da
APCOI e coordenador nacional do projeto Heróis da Fruta
afirma que “a aposta na prevenção da obesidade infantil

foto: site Heróis da Fruta

em Portugal tem dado bons
resultados. Em 2019, a OMS
apontou Portugal como uma
referência a seguir por outros
países por ter conseguido
diminuir em quase 10% a
percentagem de crianças com
excesso de peso nos últimos
dez anos. No entanto, no
mesmo estudo, que comparou
a prevalência desta doença
em 21 países europeus, Portugal ainda ocupava o quinto
lugar do ranking. Até 2025,
queremos chegar a todas as

• Centro Escolar de Alenquer/ Jardim de
Infância;
• EB de Paredes;
• Colégio de Alfragide;
• EB das Águas Livres;
• EB1 Artur Martinho Simões;
• EB1 JI / Ricardo Alberty;
• EB1/JI Águas Livres;
• EB1/JI Brandoa;
• EB1/JI Terra dos Arcos;
• Escola EB1/JI Brandoa;
• Escola Luís Madureira;
• ardim de Infância Casal dos Sonhos;
• A Casa do Coelhinho, Berçário e Creche
Lda;
• JI Boavida Canada;
• JI VNR;
• JI VP;
• JI Aveiras de Cima;
• JI Alcoentre;
• JI Manique do Intendente;
• Creche Municipal;
• Externato Educação Popular;
• Colégio D. Luísa Sigea;
• Colégio O Papião;
• Colónia Infantil Educação Popular;
• EB Arneiro;
• EB1 Branquinho da Fonseca;
• EB1/JI de Sassoeiros;
• Escolinha Tia Ló;
• Externato Florinda Leal;
• EB 1/JI da Portela;
• Agrupamento de Escolas Filipa de
Lencastre - EB São João de Deus;
• Agrupamento de Escolas Padre
Bartolomeu de Gusmão;
• Casa das Abelhinhas;
• Centro de Artes e Formação, Rua Maria
Margarida;
• Centro Infantil João de Deus - Campo
Grande
• Centro Social Paroquial da Nossa Senhora
da Penha de França;
• Colégio São Domingos;
• EB1 De Nuno Cordeiro Ferreira;
• EB1 Professora Aida Vieira;
• EB Bairro de S. Miguel;

escolas do país com o projeto
Heróis da Fruta”.
Para implementar o método
“Heróis da Fruta”, são necessários apenas 5 minutos
diários durante pelo menos 25
dias úteis (5 semanas letivas
consecutivas). Após a inscrição, os responsáveis receberão por email o «Guia Heróis
da Fruta» com orientações
passo-a-passo para implementar o projeto no ano
letivo 2021/2022. As inscrições são gratuitas e estão

• EB Mestre Querubim Lapa;
• EB Padre José Manuel Rocha e Melo;
• EB Professor Oliveira Marques;
• EB, Jardim de Infância Pedro de Santarém;
• EB1/JI Alta de Lisboa;
• EB1/JI Engenheiro Ressano Garcia;
• EB1Jorge Barradas;
• Escola Básica do 1º ciclo Professor Oliveira
Martins;
• Externato Marista de Lisboa;
• Externato Santa Francisca;
• Jardim de Infância do Centro Social
Paroquial de São João de Brito;
• Jardim Escola João de Deus – Estrela;
• EB1 São João de Brito;
• Externato Educação Popular;
• Associação “ O Saltarico” Santo António
dos Cavaleiros;
• ATL O Nosso Mundo;
• EB Bairro da Covina;
• EB da Bela Vista;
• EB Júlio Dinis;
• EB/JI do Prior Velho;
• Jardim de infância Azul e Rosa;
• Nuclisol-Jean Piaget de São João da Talha;
• JI de Azenhas dos Tanoeiros;
• EB São Miguel de Alcainça;
• EB1 da Freguesia da Encarnação;
• EB1 da Malveira;
• EB1/JI Freguesia da Carvoeira;
• Escola Básica da Venda do Pinheiro;
• Escola Básica do 1.º Ciclo da Malveira;
• EB da Póvoa da Galega - Professor João
Dias Agudo;
• Agrupamento de Escolas Moinhos da
Arroja;
• E.B. 1/J.I. Porto Pinheiro;
• EB 1/JI Porto Pinheiro;
• EB Bernardim Ribeiro;
• EB de Maria Lamas;
• EB Quinta da Paiã;
• EB1 Manuel Coco;
• Jardim-escola João de Deus de Odivelas;
• O Moinho do Bolinha;
• Ouriços do Saber;
• EB1/JI Porto Pinheiro;
• Centro de Estudos do Centro Social

abertas em
www.heroisdafruta.com até
16 de outubro.
Podem participar todos os
estabelecimentos de ensino
públicos e privados com turmas de pré-escolar, 1º ciclo,
ATL, CATL e NEE e neste ano
letivo o programa contará
com a adesão de mais de
1.300 escolas em todo o território nacional continental.
Além dos professores e educadores de infância, as
inscrições podem também ser
realizadas por docentes responsáveis, bibliotecas escolares ou projetos de educação
para a saúde, coordenadores
pedagógicos, diretores de
agrupamento ou técnicos
municipais, como por exemplo nutricionistas, entre
outros.
Para o ano letivo 2021/2022 já
estão inscritas as seguintes
escolas do distrito de Lisboa:

Paroquial de São Romão de Carnaxide;
• Centro Social Paroquial de São Romão de
Carnaxide;
• EB Conde de Ferreira;
• EB1 Gil Vicente;
• EB1/JI Romulo de Carvalho;
• Escola Básica Conde de Ferreira;
• Externato Padre António Vieira;
• EB João Gonçalves Zarco;
• EB Infante D. Henrique;
• Colinho das Tias;
• EB Casal do Cotão;
• EB1 Mem Martins;
• EB Albarraque;
• EB Assafora;
• EB Cacém nº 1;
• EB de Manique de Cima;
• EB1 Casal do Cotão;
• EB1 de São Marcos;
• EB1 Morelena;
• EB1 Nº2 de Queluz;
• EB1 Nº2 Albarraque;
• EB1/JI de Monte Abraão;
• EB1/JI de Pêro Pinheiro;
• EB1/JI de São Marcos n.º 1;
• EB1/JI Maceira;
• EB1/JI n.º 2 Queluz;
• EB1/JI Casal da Cavaleira;
• Externato Pinóquio;
• Furacão de Talentos;
• Jardim de Infância de Lameiras;
• Jardim-Escola João de Deus de
Albarraque;
• EB de Manique de Cima;
• EB1/JI São Marcos N°1;
• EB Ramalhal;
• Jardim-Escola João de Deus Torres Vedras;
• ABEI - Jardim Infantil da Quinta dos
Bacelos;
• Colégio O Cocas;
• EB de à-dos-Loucos;
• EB do Cabo de Vialonga;
• Eb1 JI da Cevadeira;
• EB1 Nº 4 da Póvoa de Santa Iria;
• EB1/JI do Casal da Serra;
• Escola Básica da Quinta da Vala;
• Escola Básica do Sobralinho.
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Vera Luís, vai vencer o cancro!

“O Liceu fez-me crescer, ensinou-me na adolescência!
Vera Luis veio um dia de Bolembre para Sintra sem grande objetivo de futuro. Era menininha, pelo que o importante
era estudar! Começou na preparatória de D. Carlos I e depois do ciclo terminado foi para a Portela. Destino: Escola
Secundária de St.ª Maria.

“A

í fui muito feliz, os anos que lá
passei foram todos muito felizes.
Cheguei e aquilo era tudo muito
grande, tudo novo, tudo para
explorar! Correu tudo bem! Ali
conheci imensa gente, muitos deles com quem
ainda tenho contato e que formamos quase
uma família… “começou por me dizer
E depois?
“Depois quando sai do liceu fui para a
Universidade Autónoma de Lisboa onde me
licenciei em jornalismo. Fui para Espanha e
estagiei em Barcelona na Radio Latina, voltei
para Portugal, num projeto on-line, em que o
que o importante era publicar, publicar! Na
realidade limitávamo-nos a fazer copy/paste…
de tudo o que apanhávamos…”
Acabaste por não fazer carreira na área para
que te tinhas preparado…
“Pois não, mas como tinha sonhos de viajar,
ser livre, isso levou me para outros caminhos,
outros rumos... conheci uma pessoa muito
importante para mim, que me convidou para o
ajudar no seu negócio. Tinha um restaurante
e complementarmente vendia em feiras e
mercados…”
E isso realizava-te?
“Completamente, não era aquele emprego
tradicional, os horários eram flexíveis, a
afluência de clientes era muito díspar e o ritmo
eramos nós que controlávamos…”
Então decidiste enveredar por essa via
ambulante…
“Sim, fiz a minha primeira viajem á Índia em
2011. Estive lá 6 meses, foi das alturas mais
bonitas da minha vida. Contatei muita gente,

falava com os Master das fábricas, ouvia
conselhos, comecei-me a entusiasmar!
Mas percebias alguma coisa de moda? Fazias
a mínima ideia como se fazia um vestido ou
uma peça de roupa para senhora?
“Na realidade não, tinha umas noções, mas
fazer nunca tinha feito… como sou boa
ouvinte, fui percebendo os conceitos de
quem estava no negócio há mais tempo, dos
fabricantes, dos comerciantes, dos
estilistas… e então comecei por desenhar
peças. Ir à Índia para confecionar roupa, é ter
a certeza de que as nossas peças são únicas,
com produtos de grande qualidade. Não se
conhece no Mundo melhores sedas que as
indianas, depois como a produção era feita
em pequenas fábricas, o controlo era total…”
É assim que nasce a Raja Pura. Estranho nome
esse?
“A marca tem a ver com a zona onde era feita
a manufatura, no Rajastão a maior província

da Índia. A capital é Jaipur e é a zona onde se
fala o rajastani… “
O que vinha dificultar as coisas…
“um pouco talvez… mas como o país foi uma
colónia do Reino Unido durante muito tempo,
muitos, melhor ou pior entendiam o inglês e
as coisas resolviam-se por aí!”
Sentiste então a necessidade de ter uma
marca própria! Impuseram-te a ideia, ou
apareceu espontaneamente?
“A Raja Pura nasceu da vontade de criar um
estilo de vestuário alternativo. É fruto das
viagens à Índia e de toda a inspiração que
este local me trouxe.”
Sendo que o passo seguinte…
“Era fazer chegar a Portugal a roupa que era
confecionada em Pushakr. Vendia em
mercados e feiras e nalgumas lojas de Lisboa
com clientes mais alternativas.”
E quanto tempo durou a atividade?
“Este projeto preencheu a minha vida durante
10 anos, até vir a pandemia e acabar com os
mercados. Era muitíssimo feliz com o que fazia.
Nessa atividade conheci a Índia, a Tailândia,
fui ao Laos... viagens muito inspiradoras.
E desses países, nada para o negócio?
“Claro que sim, se da Índia trazia os Sarees,
da Tailândia as Calça Thai, feitas por artesãos,
um misto de tradicional/ moderno e do Laos,
o sinh, a roupa tradicional feminina, feita
geralmente de seda ou de algodão.
E com a pandemia e o retrocesso do negócio,
que alternativas surgiram?
“Já como casal viviamos em Aljezur e virámonos para o turismo. Temos tido, felizmente
sucesso, até porque o que oferecemos não é

Com fins solidários
Leia, assine
e divulgue

Alunos da Secundária se Stª Maria, levam teatro ao Olga
Cadaval

JORNAL
DE
SINTRA
Numa iniciativa do grupo 50 Anos do Liceu de Sintra, os alunos do
Curso Profissional Técnico de Artes do Espetáculo e Interpretação, com
o apoio dos professores Efthimios Angekalis e Maria do Rosário Cadete,
levam à cena no próximo dia 27 de Outubro pelas 21H00, no Centro
Cultural Olga Cadaval a peça de Samuel Beckett, “À espera de Godot”.
O diálogo constante entre Vladimir e Estragon, dois palhaços que
partilham uma relação e ligação excêntricas e enquanto aguardam pela
chegada de Godot, analisam a sua condição de vida.
A receita do espetáculo reverterá a favor da ex-aluna da Escola, Vera
Luís que se encontra em tratamento para derrotar o cancro, numa clinica
alemã, a troco de uma larga quantia.
A vossa presença e participação, poderão ajudar uma vida!

muito vulgar, as yurtas, casa típicas da
Mongólia e os bungalows…
Tudo então de vento em popa!
“Não. Como sabes foi-me diagnosticado um
cancro de mama, que pode ter deitado tudo a
perder!
Na realidade a parte final da nossa conversa
foi feito ao telefone, com a Vera na Clínica
Arcádia em Delmenhorst – Alemanha, onde
desde a passada segunda feira e a troco de
uma quantia avultada, que tem conseguido
com a ajuda de amigos e conhecidos, está em
tratamentos inovadores. Espera-se que dentro
de três semanas, a Vera esteja de novo
connosco, sã e salva! Terminemos então: O
Liceu de Sintra foi importante para ti?
“O liceu foi muito importante para mim Nunca
tinha estado tão longe de casa, era a primeira
vez, sem controlo direto, fez-me crescer,
ensinou-me na adolescência, que foi muito
divertida e feliz.”
Foi portanto importante para ti essa
passagem!
“Transformou-me na minha adolescência,
consciencializou-me, depois conheci imensa
gente com quem ainda hoje tenho contacto.
Gente para a vida e que somos todos uma
grande família.
E quando tivermos festa, quem levas?
“À festa do liceu, levo a minha mãe! Ela
também foi aluna, fez parte das primeiras
turmas. Quem sabe consigamos reencontrar
os velhos amigos.
José Rosinha
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Medidas para controlo da praga
psila-africana-dos-citrinos
A Câmara Municipal de Sintra informa que foi detetada a
presença do inseto psila-africana-dos-citrinos (Trioza
erytreae) em 9 freguesias do concelho de Sintra.
Trata-se de uma praga que pode afetar gravemente plantas
designadas por citrinos e que pode, ainda, ser transmissora
da doença “Citrus Greening”, que inutiliza os frutos para
consumo e que acaba por provocar a morte das plantas
afetadas.
Todos os proprietários,
usufrutuários, possuidores, detentores ou
rendeiros de qualquer
parcela de prédio rústico
ou urbano, incluindo
logradouros onde se
encontrem plantas de
laranjeira, limoeiro, tangerineira, limeira e toranjeira bem como,
Fortunella, Poncirus e seus híbridos, Casimiroa, Clausena,
Choisya, Murraya, Vepris e Zanthoxylum, afectados pela
praga, ficam obrigados ao cumprimento das seguintes medidas
de proteção fitossanitária:
- Proceder ao corte de todos os ramos com sintomas
procedendo imediatamente à sua destruição no local por meio
de enterramento ou fogo, devendo neste caso cumprir as
determinações obrigatórias para a realização de queimadas;
- Realizar um tratamento fitossanitário utilizando para o efeito
produtos fitofarmacêuticos com ação inseticida;
- Respeitar a proibição de movimentar qualquer vegetal ou
parte de vegetal das espécies referidas – ramos, folhas,
pedúnculos (exceto frutos e sementes) desse local.
Na zona demarcada está também proibida a comercialização
em feiras e mercados dos vegetais referenciados, quer sejam
plantas de viveiro ou partes de plantas, incluindo portaenxertos, ou plantas envasadas.
Os profissionais de empresas de jardinagem que tenham
conhecimento da presença desta praga e/ou se observem
sintomas suspeitos em plantas de citrinos e demais hospedeiros fora das zonas infestadas devem contatar imediatamente a Direção Regional de Agricultura de Lisboa e Vale
do Tejo para o endereço de correio eletrónico,
prospeccao@draplvt.gov.pt
Para mais informações deve consultar a página eletrónica
da DGAV e da DRAPLVT.
Fonte: CMS

Dois jornalistas
com Nobel da Paz

“Não existe democracia sem liberdade de expressão”, afirmou
Berit Reiss-Andersen, quando agora anunciou que os dois
distinguidos com o Nobel da Paz 2021 são os jornalistas e
ativistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da
Rússia – dois países onde este direito democrático não é uma
garantia.
A Associação Portuguesa de Imprensa recorda que foi com
muita honra que recebeu Maria Ressa no 70º Congresso
Mundial da WAN-IFRA, no Estoril, co-organizado por esta
Associação, e onde a jornalista das Filipinas ganhou o prémio
Golden Pen of Freedom.
Na ocasião Ressa disse: “O meu coração parte-se quando
olho para o que os nossos jovens repórteres têm de viver – e
a coragem que demonstram diante da força bruta e da
impunidade... o respeito que continuam a mostrar às
autoridades, os pesadelos com os quais lutam à noite, a missão
que vive dentro eles”.
Fonte: APImprensa

Plantas, floreiras e sustentabilidade

A

parecem e desaparecem misteriosamente umas floreiras nas ruas de
Sintra, sobretudo
na rua Heliodoro Salgado, a
rua pedonal da Estefânia.
Curiosamente, antes das eleições alguém achou que aquela rua precisava de uma
operação estética, ou melhor,
estratégica, e vá de descarregar floreiras numa quartafeira à hora de almoço. Passei
por lá, estranhei aqueles
cubos todos envolvidos em
plástico, que será feito agora
daquele plástico todo?
Tiro no pé.
Poucas foram as pessoas que

agora, que destino tiveram, já
que não foram muito bemvindas naquela rua?
Voltei a passar por lá umas
semanas mais tarde, curiosa
que estava em perceber qual

táveis, também conhecidas
por alegrias- do-lar, ficam em
flor durante bastante tempo
mas as Câmaras têm por mau
hábito arrancá-las ciclicamente. Preferem locais de

mos carros, colocamos chuveiros nas praias, instalamos
sistemas de rega desadequados e fazemos estranhas
escolhas de plantas para ajardinar os espaços públicos.

aprovaram a ideia; o espaço
que já era estreito e um pouco
claustrofóbico para tantas
mesas e cadeiras das esplanadas, passou a ficar mais
estreito ainda. Ninguém se
lembrou dos invisuais, ninguém se lembrou de uma
consulta prévia a quem vive
e trabalha naquela rua.
Os tuquetuques barulhentos
(até quando?) continuam a
deitar fumaça e ruido para
dentro dos cafés e dos pulmões dos transeuntes. Era
suposto ser uma rua livre de
trânsito.
Protestou-se, falou-se em fazer um abaixo-assinado e o
facto é que metade das cento
e tal floreiras desapareceram,
onde andarão? Quem as
pagou? Quanto custaram? E

teria sido a escolha das plantas para habitar aquele jardim
feito à pressa.
De novo quarta-feira, meiodia e uma camioneta da Câmara Municipal de Sintra
carregando um enorme tanque de água, se calhar de 1000
litros, desce vagarosa a rua
entre peões e veículos, lembro que a rua é pedonal, um
condutor e uma funcionária
arrastando uma mangueira de
onde sai um abundante jato
de água que vai empapando
as floreiras. Uma parte considerável dessa água é evaporada dada a escolha da hora
de rega. Será que se lembraram de colocar algum sistema
de drenagem das mesmas?
Quanto à escolha das plantas, são impatiens, descar-

meia sombra ou interiores das
casas, exóticas e bastante exigentes em recursos hídricos.
Bela escolha, muito sustentável de todos os pontos de
vista.
Quando tanto se fala na importância e urgência da
poupança de água no nosso
dia-a-dia.
Dizem que a próxima guerra
será causada pela água
potável ou a falta dela.
A Água é um recurso finito,
um tesouro precioso a que só
daremos verdadeiro valor
quando começarmos a abrir
torneiras e ela já não esteja lá
para satisfazer os nossos
caprichos e o nosso descuido constante.
O que fazemos nós com esse
tesouro? Lavamos ruas, lava-

A escolha de plantas autóctones tem várias vantagens:
são locais, resistentes, mediterrânicas, adaptadas ao nosso clima, muitas são aromáticas e até afugentam insetos.
Estou a falar de murtas, rosmaninho, nêvedas, tomilhos,
madressilvas, pascoinhas,
alecrins, sálvias, teucrium,
violetas.
Pontos de vistas de quem
questiona o facto de continuamente se fazerem escolhas colocando sempre a sustentabilidade em último lugar
ou nem sequer a ter em conta.
Talvez nem conste do dicionário de quem tem cargos de
gerência destes espaços que
afinal são de todos nós.

fotos: fernanda botelho

Fernanda Botelho

PUB. JORNAL DE SINTRA

Snack-Bar, Restaurante

Encerra à Quinta-feira

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

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
SOBREMESAS
• Arroz doce
• Mousse de morango
• Natas do céu
• Pudim flan
• T
aça belinha
Taça
• T
aça belinha
Taça
• T
aça do chefe
Taça
• T
arte gelada
Tarte
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Tomada de posse dos autarcas eleitos para o mandato 2021-2025 no Centro Cultural Olga Cadaval, dia 18, 19 horas, entrada livre

Novos partidos e abstenção alteram configuração política concelhia
Idalina Grácio Andrade

N

o próximo dia 18,
segunda-feira, no
Centro Cultural
Olga Cadaval vai
realizar-se a assembleia municipal destinada a
empossar os autarcas eleitos
no acto eleitoral do dia 26 de
setembro, nos termos legais
esta Assembleia será presidida por Sérgio Paulo Medes
de Sousa Pinto, presidente da
Assembleia Geral cessante e
irá proceder à instalação dos
membros da nova Assembleia
geral que ficará constituída
por 33 membros eleitos directamente nas eleições autárquicas, acrescido de 11 presidente de junta/união de
freguesias que por direito
próprio integram a assembleia
municipal que será constituída por um total de 44
elementos.
Após o empossamento dos

elementos da nova assembleia, esta prosseguirá então,
presidida pelo primeiro elemento da lista mais votada,
ou seja Sérgio Paulo Medes
de Sousa Pinto.
Prossegue os trabalhos com
a nova mesa, que irá proceder
à eleição do próximo presidente e secretários por votos
secretos, por maioria.
Após a instalação da nova
mesa da Assembleia Geral
esta procederá a instalação
dos 11 vereadores.
Assim sendo, aos vereadores
empossados não será atribuído qualquer pelouro, acto
que será realizado posteriormente em reunião de
Câmara.
Os vereadores empossados
são:
5 do Partido Socialista; 4 da
Coligação Vamos Curar Sintra, 1 do Chega e 1 da CDU,
conforme consta na discriminação do mapa junto.

Partidos representados nas Juntas/Uniões de
Freguesia além de PS e Coligação Vamos Curar
Sintra
Agualva / Mira Sintra, eleitos Chega, CDU, Bloco de
Esquerda
Algueirão-Mem Martins, eleitos, CDU, Chega, Bloco de
Esquerda, PAN, Iniciativa Liberal
Alm.Bispo/Pero Pinheiro/Montelavar, eleitos Chega,
CDU
Cacém/S. Marcos, eleitos CDU, Chega, Bloco de
Esquerda
Casal de Cambra, eleitos Chega, CDU
Colares, eleitos CDU
Massamá/Monte Abraão, eleitos CDU, Chega, Bloco de
Esquerda
Queluz/Belas, eleitos CDU, Chega, Bloco de Esquerda,
Iniciativa Liberal
Rio de Mouro, eleitos CDU, Chega, Bloco de Esquerda
Santa Maria São Miguel/São Martinho/São Pedro Penaferrim, eleitos, CDU, Chega, Bloco de Esquerda, Iniciativa
Liberal
São João Lampas Terrugem/Terrugem, eleitos CDU,
Chega

ALEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL
LISTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Partido Socialista
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
Partido Socialista
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
Partido Socialista
CHEGA
CDU – Coligação Democrática Unitária
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
Partido Socialista
Partido Socialista
Bloco de Esquerda
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
Partido Socialista
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
CHEGA
CDU – Coligação Democrática Unitária
Partido Socialista
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
Partido Socialista
PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA
Partido Socialista
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
Partido Socialista
Bloco de Esquerda
CHEGA
CDU – Coligação Democrática Unitária
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
Iniciativa Liberal
Partido Socialista
Nós, Cidadãos!
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
Partido Socialista
Partido Socialista

ELEITOS
1
1
2
2
3
1
1
3
4
5
1
4
6
5
2
2
7
6
8
1
9
7
10
2
3
3
8
1
11
1
9
12
13

CANDIDATO
Sérgio Paulo Mendes de Sousa Pinto
António D’Orey Capucho
Maria Otília Branco Macedo dos Reis
António Costa Rodrigues
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes
Anabela Guiomar Macedo
Ana Maria de Figueiredo Alves
Andreia Filipa Neves Bernardo
Cláudia Sofia Monteiro da Silva
José Miguel Portelinha Vaz
Tânia Alexandra do Carmo Russo
António Manuel Branco Nunes
Ana Cristina de Sousa de Andrade Rodrigues
Filipa Rei Barata de Oliveira Guimarães Cabral da Camara
Pedro Miguel Franco Pais
Inês Cardoso das Neves Fernandes
Carlos Alberto Ramos
António Fernando Vilela Pereira
Ana Cristina Rodrigues Martins Sousa Calado
Camilo Vasco Santos Ferro Soveral
Hussnúbanú Alibhai Ribeiro
Helena Patrícia Colaço Henriques Coelho
Paulo Jorge Duarte Marques
André Aurélio Marona Beja
Jaime Manuel Dias da Mata
Rogério Duarte Cassona
Ana Luísa França Limpo
Eunice da Conceição Baeta
Lina Maria Pimenta Venâncio Santos Andrês
Marília Rosa Garraz Valente de Sousa Rocha
Rui Manuel Covas Simões (independente)
João António Rebelo de Almeida Cabral
Ana Paula Simões de Carvalho

ALEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021 – CÂMARA MUNICIPAL
LISTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Partido Socialista
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
Partido Socialista
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
Partido Socialista
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA
CHEGA
CDU – Coligação Democrática Unitária
Partido Socialista
Partido Socialista
COLIGAÇÃO VAMOS CURAR SINTRA

ELEITOS
1
1
2
2
3
3
1
1
4
5
4

CANDIDATO
Basílio Adolfo de Mendonça Horta da Franca
Ricardo Augustos Guerreiro Baptista Leite
Bruno Alexandre Nobre Parreira
Luís Manuel Pires Patrício
Maria da Piedade de Matos Pato Mendes
Ana Isabel Pais Pacheco Valente
Nuno Manuel Pinto Afonso
Pedro Manuel da Costa Ventura
Eduardo Jorge Glória Quinta Nova
Domingos Linhares Quintas
Maurício Veríssimo Rodrigues
Fonte: CMS

pub.
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Hóquei em Patins – 3.ª Divisão Nacional
(Zona Sul-B)

Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão – 3.ª Jornada

A participar esta temporada de 2021-22, com a equipa B, no
Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, o Hockey Club de Sintra
foi colocado na Zona Sul B, com as equipas do campo de
Ourique, GD Fabril, Paço de Arcos-B, Sporting-B, Oeiras-B,
Parede-B, Boliqueime, Vasco da Gama de Sines, Juventude
Azeitonense, Dramático de Cascais, e HCP Beja.
Na ronda inaugural (dia 3), jogou em Paço de Arcos, e perdeu
por 5-3. Na 2.ª Jornada, que ficou completa no domingo, dia
10, deslocou-se ao pavilhão Santa Sofia, em Azeitão, para
defrontar a Juventude Azeitonense. Ao intervalo vencia por
1-3 (golos de Ricardo Almeida, e José Gonçalves (2). No
segundo tempo, a equipa de Azeitão ainda conseguiu encurtar
para 3-4, mas o marcador acabou por ser consolidado pelos
rapazes de Mário Alves, saindo vitoriosos por 3-6.
No segundo tempo marcaram, Tiago Francisco (2), e André
Ferreira.
Na classificação, lidera o Sporting-B, com 6 pontos, seguido
do campo de Ourique, também com 6.
Na jornada do próximo domingo, dia 17, recebe em Monte
Santos pelas 18h30, o Dramático de Cascais.
Ventura Saraiva

Ventura Saraiva

HC Sintra-B, regressa
de Azeitão com uma vitória

Hóquei em Patins – 3.ª Divisão Nacional
(Zona Sul A)

Nafarros vence (3-4)
em Oliveira do Hospital

Com a jornada número 2, a realizar-se no domingo, dia 10, a
União de Nafarros deslocou-se a Oliveira do Hospital para
defrontar a equipa da casa, acabando por vencer por 3-4 (1-1,
ao intervalo), com golos de André Rodrigues, André Mestre,
Pedro Ferreira, e Alessandro Guzzo.
Com esta vitória, a turma nafarrense somou a segunda vitória
no campeonato, ocupando um dos lugares cimeiros da
classificação, com 6 pontos.
No próximo sábado, dia 16 (3.ª Jornada), recebe em casa, pelas
16h00, o Hóquei Clube da Mealhada.

Eurockey Cup 2021 Sub 17

HC Sintra no top 8 das equipas
Com a derrota por 9-0, frente à UD Oliveirense nos Quartosde-Final, terminou no dia 9, a participação da equipa Sub 17,
do Hockey Club de Sintra na Eurockey Cup 2021 que se
realizou em Barcelona, vizinha Espanha.
Sob o comando de Ricardo Leão, a formação sintrense
começou a prova com uma vitória sobre o CP Blanes Atlétic
(3-1). No segundo jogo, este com o CS Noisy, nova vitória,
esta por 6-4. No acesso aos Quartos-de-Final, e frente ao
ASDH Montecchio, uma goleada por 5-0, a garantir uma
presença entre as 8 melhores equipas da competição.
VS

Taça AFL – Sub 21 (4.ª Jornada)

Mucifalense vence (4-0), Talaíde
Único representante concelhio na Taça AFL destinado ao
escalão Sub 21, a União Mucifalense recebeu no campo
Engenheiro Álvaro Garcia de Carvalho, a equipa do GSMD
de Talaíde (Cascais), e venceu por 4-0. Ao intervalo, o conjunto
orientado por Dário Morais, já vencia por 3-0.
Marcaram os golos, Evandro Anjos (3), e João Dahaba.
Esta foi a primeira vitória da União Mucifalense na prova,
depois do empate (3-3), no campo da Ota, na ronda anterior
(dia 3). Lidera a classificação, o FC Alverca, com 12 pontos,
seguido do Estrela Sad (Amadora).
Na ronda do próximo domingo, dia 17, joga no Ribatejo, no
reduto do FC Alverca (campo 2).
VS

HC Sintra recebe o GRF Murches,
no sábado às 18h30

Joga-se amanhã, sábado, dia 16, a ronda número 3, do nacional da 2.ª Divisão de Hóquei em Patins.
Na Zona Sul, a equipa do Hockey Club de Sintra/Planta Livre recebe pelas 18h30, no pavilhão
Desportivo de Monte Santos, a turma cascalense do Grupo Recreativo e Familiar de Murches que
soma duas vitórias nas duas jornadas já realizadas. Já o emblema sintrense saiu derrotado no
confronto com o Benfica-B, uma partida realizada em Murches, casa emprestada da turma da Luz.

À

segunda jornada
da prova, 5 equipas voltaram a
vencer, dobrando
os 3 pontos da ronda de abertura. Murches,
Benfica-B, Oeiras, Candelária,
e Alenquer e Benfica, são os
totalistas para a ronda número
3, sendo que a formação da
Luz visita o Candelária, e o
Murches, surge no caminho
do Sintra. Uma partida que
se avizinha difícil para os
comandados de João Baltazar,
até porque o adversário surge neste arranque do campeonato com uma acção concretizadora de relevo, com 15
golos marcados. João Maló,
ex-“Os Tigres” de Almeirim,
com 5 golos, assume-se como
um dos melhores marcadores,
sendo por isso, mais um quebra-cabeças para o guardaredes Zé Estrela, o novo
reforça da baliza do Hockey
Club de Sintra/Planta Livre.

Derrota com
os encarnados (8-4)
numa primeira
parte pouco eficaz
Os números finais acabam por
não traduzir o excelente jogo
da equipa de Sintra, podendo
queixar-se apenas da falta de

João Mendes bisa nos golos frente ao Benfica-B
inspiração nos lances de bola
parada. Rafael Ogura falhou
o primeiro livre directo, com
o resultado ainda em 1-0, e os
encarnados subiram o resultado para 3-0, aos 16 minutos
de jogo. Diogo Silva, ainda
reduziu (1-3), mas o primeiro
tempo chegaria com o parcial
de 5-1, com Bernardo Maria,
a falhar perto do final, mais
um livre directo.
No reatamento, o Benfica entrou forte, e marcou por duas
vezes, chegando aos 8-1, a

meio do segundo tempo. João
Mendes, faria o 8-2, de livre
directo, mas falharia outro
logo de seguida. Voltaria a
certar na baliza, a 8 minutos
do final (8-3), Rafael Ogura,
aponta o 8-4, e Bernardo Maria finaliza a falta de pontaria
num penalti, a meio minuto do
final.
Com arbitragem da dupla lisboeta, José Nave, e Bruno
Henriques, o HC Sintra/Planta
Livre, alinhou em Murches do
seguinte modo: Zé Estrela;

foto: ventura saraiva

Diogo Silva, Rui Mendes,
Diogo Coutinho, e Tomás Silva (5 inicial); Rafael Ogura,
João Mendes, Diogo Carrilho,
Bernardo Maria, e João Gouveia (gr).
Classificação: 1.º Murches, 6
pontos; 2.º Benfica-B, 6, 3.º
Oeiras, 6, 4.º Candelária, 6, 5.º
Alenquer e Benfica, 6, Académica Coimbra, 3, 7.º HC Sintra/Planta Livre, 3 (…), 12.º FC
Alverca, 0.

Futebol Feminino – Nacional da III Divisão (Série I)

Sintrense começa com uma goleada (5-0)
Teve início no domingo, dia
10, o Campeonato Nacional
de Futebol Feminino da III Divisão, com a participação do
Sport União Sintrense. Inserido na Série I, na ronda inicial
defrontou no campo 2 (sin-

tético) da Portela, o Clube
Futebol Benfica-B, e goleou
por 5-0 (3-0, ao intervalo).
Marcaram os golos, Agna
Almeida (2), Mariana Freitas,
Madalena Silva, e Luana
Moniz.

Resultados da 1.ª Jornada
(Série I):
Sintrense, 5- Futebol BenficaB, 0; Cultural, 2- Ponte Frielas,
0.
Aguias de Camarate- Almada
AC, foi adiado para data a

anunciar.
Próxima jornada (dia 16):
Ponte Frielas-Sintrense; Almada SC- Cultural; Futebol
Benfica-B- Águias de Camarate.
VS

Futebol – Juniores A; 1.ª Divisão da AFL (2.ª Jornada)

Cacém, 1.º Dezembro, e Lourel vencem
Na 2.ª Jornada do distrital de
Juniores A da AFL da 1.ª
Divisão, 3 clubes concelhios
venceram os seus jogos; o

Sporting de Lourel venceu no
Carregado (1-2), com golos
de Ricardo Almeida (2).
O Atlético do Cacém ganhou

fora ao Cultural (1-2), e o 1.º
Dezembro foi vencer a Tires
(0-1, num auto golo). Quanto
ao Mem Martins SC empatou

(1-1) no campo do TorreenseB. Amanhã, sábado, dia 16, o
Sporting de Lourel recebe às
15h00, o Atlético do Cacém.
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Campeonato Distrital da 1.ª Divisão de Futsal
da AFL: SC Vila Verde, 4- Novos Talentos, 1

Futebol – 2.ª Divisão Distrital – Série 1 e 2

Ventura Saraiva

No Campeonato Distrital da 2.ª Divisão- Série 1, o CF “Os
Montelavarenses” recebe no domingo, dia 17, no campo do
Vimal, a Associação Desportiva Bobadelense, procurando a
segunda vitória na prova (5.ª Jornada), depois de 3 derrotas,
a última no passado domingo, dia 10, no campo do Atlético
do Tojal, por 5-2.
Lidera o GU Ericeirense com 12 pontos.
Na Série 2, o 1.º Dezembro-B, soma 4 vitórias, e na ronda do
dia 10, bateu em casa o Mem Martins SC, por 2-1. Segue no
topo da classificação, com a Nova SBE com os mesmos pontos
(12.). A equipa de Carcavelos venceu o Real-B, por 3-0.
VS

Quatro dias depois, da goleada imposta fora de casa à equipa de Pregança do Mar, por 0-6, no
acerto da ronda inaugural do campeonato, no feriado, do dia 5, o Sporting Vila Verde recebeu
no sábado, dia 9, no pavilhão António Mateus, o GSC Novos Talentos, no primeiro embate entre
os dois clubes na presente temporada. Venceu a equipa da casa por 4-1 (2-0 ao intervalo),
somando assim a terceira vitória na prova. Já a formação de Agualva, esta época orientada pelo
antigo treinador do Vila Verde, Augusto Rodrigues (“Macuca”), teve a segunda derrota, mas
soma uma vitória e dois empates à 5.ª jornada.

B

ancadas bem compostas, no pavilhão
António Mateus,
em Vila Verde, para
assistir ao dérbi
concelhio entre a equipa da
casa, e a de Agualva, o Novos Talentos. Alguma curiosidade também pelo regresso
de “Macuca” a uma casa por
onde passou como treinador
(um dos melhores) e que depois de um interregno na modalidade, está de regresso aos
palcos do futsal regional, o
que se saúda.
A equipa visitante entrou
muito organizada, mas não foi
capaz de criar desequilíbrios
nas acções ofensivas, apesar
da forte pressão inicial sobre
a baliza defendida por Gonçalo Rodrigues. Aos 5 minutos de jogo, uma iniciativa
pelo corredor esquerdo, com
a bola a sobrar para Tiago Pinto que num remate cruzado,
adiantava a equipa leonina
no marcador. Em desvantagem no resultado, o Novos
Talentos cresceu na intensidade, e teve duas oportunidades de marcar, uma delas
tão evidente, que só mesmo
por azar, a bola não seguiu o
caminho das redes. A três
minutos do final do primeiro
tempo, e um pouco contra a
corrente do jogo, Ricardo
Teixeira dilatava para 2-0, um
parcial que foi para intervalo.

Ivan Rocha marca
no reatamento
e dá esperança
à equipa de Agualva
Um minuto após o apito do
árbitro Luís Loureiro, para o
recomeço, Ivan Rocha reduz
o marcador para 2-1, dando
esperança à equipa e aos
adeptos presentes nas bancadas, em virar o resultado,
até porque a equipa batia-se
igual com o seu adversário.

“Os Montelavarenses”
recebe Bobadelense

Taça Associação de Futebol de Lisboa
– 1.ª Eliminatória

Mucifalense eliminado
nos penalties

Pressão defensiva da equipa de Vila Verde sobre Fábio Cunha
Todavia, do lado leonino, o
treinador Luís Almeida rodava as unidades do banco, e
Ruben Nunes fazia o 3-1,
descansando as dezenas de
seguidores do Vila, que nas
bancadas iam apoiando a
equipa, embora, por vezes,
sem grande entusiasmo. O
jogo entraria numa fase disciplinar mais controversa, e
foi necessário recorrer por
duas vezes às cartolinas amarelas para penalizar quatro
jogadores, dois para cada
lado. O jogo acalmou, e a quatro minutos para o final,
Tiago Pinto, marca o 4-1, não
deixando muita margem para
o adversário recuperar, o que
viria a acontecer.
Vitória justa, do Vila Verde,
embora o Novos alentos,
merecesse mais um, a dois
golos, dadas as ocasiões que
teve ao longo dos 40 minutos.
Individualmente, há a destacar a excelente exibição de
Gonçalo Rodrigues, na baliza
dos leões, e de Ivan Rocha,
do lado visitante.
Boa arbitragem da dupla, Luís
Loureiro, e Miguel Gama, do
CA da Associação de Futebol

foto: ventura saraiva

de Lisboa.
Ficha do jogo
Pavilhão António Mateus
Árbitros: Luís Loureiro e
Miguel Gama (CA Lisboa)
Cronometrista: Diogo Manteigas
Ao intervalo: 2-0. Final: 4-1
Marcadores: Tiago Pinto (2),
Ricardo Teixeira, e Rúben
Nunes (SCVV); Ivan Rocha
(GSC NT).
SC Vila Verde: Gonçalo Rodrigues; Bruno Mendes,
Tiago Pinto, e Fábio Fernandes (5 inicial); Tiago Paias,
Rafael Moreno, Gonçalo
Rolis, Ricardo André, Tiago
Almeida, Rúben Nunes, e
Ruben Batista (gr).
Treinador: Luís Almeida
GCC Novos Talentos: João
Sousa; Miguel Correia, Fernando Cunha, Osagayefo Sano, e Fábio Cunha (5 inicial);
Ivan Rocha, João Coelho,
Alexandre Amaral, João Leite,
Guilherme Azevedo, Wilson
Silva, e João Dias (gr).
Treinador: Augusto Rodrigues (“Macuca”).

Resultados da 5.ª Jornada:
Sporting de Torres, 3- jardim
da Amoreira, 3; Pregança do
Mar, 1- Fonsecas e Calçada,
2; DO Rangel, 8- Académico
Ciências, 2; Futsal Oeiras, 1GD Vialonga, 5; Salesianos
Estoril, 6- Manjoeira, 5; CAD,
2- Atlético CP, 3; SC Vila Verde, 4- Novos Talentos, 1.
Classificação:
1.º Atlético, 15 pontos; 2.º
Rangel, 12, 3.º SC Vila Verde,
9 (-1 jogo), 4.º SC Torres, 7,
5.º Manjoeira, 7, 6.º Académico Ciências, 7, 7.º Vialonga,
7, 8.º Fonsecas e Calçada, 7,
9.º JOMA, 5, 10.º GROB, 5,
11.º Novos Talentos, 5 (…),
16.º Pregança do Mar, 2.
Próxima jornada (dia 16):
Novos Talentos-Olival Basto; JOMA- Salesianos do Estoril; Vialonga- SC Vila Verde;
Fonsecas e Calçada- Académico Desportos; ManjoeiraSporting Torres; Jardim Amoreira- DO Rangel; Atlético CPFutsal Oeiras; Académico
Ciências- Pregança do Mar.

Sobreviventes na Pré-Eliminatória, destinada às equipas da
3.ª Divisão, União Mucifalense, e Rio de Mouro, Rinchoa e
Mercês (RRM), encontraram-se no feriado nacional do dia 5
(terça-feira), na 1.ª Eliminatória da Taça AFL, com o concelho
de Sintra, a ficar com apenas uma equipa do escalão terciário
regional na competição lisboeta. Com o empate sem golos, a
manter-se até final do prolongamento, houve a necessidade
de recorrer ao desempate através da marca dos 11 metros. Foi
mais eficaz a equipa de Rio de Mouro, orientada por João
Amaro que acabou por ganhar por 5-6, seguindo para a fase
seguinte da prova.
Equipas apuradas para a 2.ª Eliminatória:
Associação Murteirense; Dramático de Cascais; UD Santa
Maria; Operário de Lisboa; UR Tires, Associação
Bobadelense; Jeromelo; Fontainhas de Cascais; SL Olivais;
Interoeste; AF Torre; Nova SBE.
Ventura Saraiva

Futsal – 2.ª Divisão da AFL (Série 2)

Mira Sintra empata (1-1)
em casa

Na 3.ª Jornada do distrital da 2.ª Divisão da AFL (Série 2), que
se realizou no sábado, dia 9, a equipa do USC Mira Sintra
recebeu no pavilhão da Escola Matias Aires, em Agualva, o
Damaia Ginásio Clube, tendo empatado a uma bola.
Rui Favinha, abriu o activo para os visitantes, com Ricardo
Gonçalves, a empatar para os da casa, já no segundo tempo.
A formação de Mira Sintra segue assim invicta na prova,
totalizando 7 pontos, a dois do líder Vinhais-B, que soma 9.
Na próxima jornada, estas duas equipas encontram-se no
concelho de Cascais, jogo no domingo, 17, às 18h30.
VS

Futsal – Juniores A da 2.ª Divisão da AFL

Campeonato começa amanhã,
dia 16
Tem início este fim-de-semana, a 1.ª Fase do Campeonato
Distrital de Juniores A da 2.ª Divisão da AFL. Os três emblemas
concelhios na prova, jogam todos fora de casa. O Grupo União
MTBA desloca-se à Linha de Cascais para defrontar a
Academia Johnson, jogo amanhã, sábado, dia 16, às 19h00. O
GSC Novos Talentos, defronta em Odivelas, o Atlético das
Patameiras.
Já o Sporting Vila Verde viaja no domingo, dia 17, até à Póvoa
de Santo Adrião, para defrontar às 19h00, o CD Jardim da
Amoreira.
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Sport União Sintrense celebra 110.º Aniversário

Agraciados os sócios com 25 e 50 anos de filiação

O

s Órgãos Sociais
do Sport União Sintrense assinalaram
no passado dia 8, o
110.º Aniversário
do clube, com uma Sessão
Solene nas instalações da
Portela de Sintra, momento
aproveitado para agraciar os
associados que completaram
25 e 50 anos de filiação.
O programa começou logo
pela manhã, com o Hastear
das bandeiras, e uma romagem aos cemitérios de São
Marçal, e Alto do Chão Frio,
numa homenagem aos já

José Manuel Patrão dos Santos, e Victor Cardoso de Almeida, dois sócios galardoados
entre os que marcaram presença

Campeonato de Portugal de Karting- Braga 2021

Lourenço Antunes, título de “vice” na Iniciação
Lourenço Antunes terminou ao melhor nível a sua época de estreia no Campeonato Portugal de
Karting, ao conquistar o vice-campeonato na categoria Iniciação. Um título alcançado nos dias 2 e
3, em Braga, quinta ronda da competição.

N

o derradeiro evento
do calendário, o piloto voltou a mostrar uma rápida
adaptação ao traçado. No sábado concluiu a
Corrida 1, no 2.º lugar, atrás
de Martim Gomes, e no domingo terminou a sua participação nesta exigente jornada com chave de ouro, ao
vencer a Corrida 2. Uma prestação decisiva para a conquista do vice-campeonato,
na sua primeira temporada na
modalidade.
Este foi o corolário de uma
época recheada de sucessos
para o jovem piloto, com nove
pódios em 10 corridas, entre
os quais três vitórias e cinco
segundos lugares. “Estou
muito feliz. Foi um ano difícil,
com muito para aprender.
Consegui ser rápido, vencer
corridas e terminar a temporada numa boa posição. EsPUBLICIDADE

Lourenço Antunes brilha na categoria de Iniciação
pero voltar para o ano”, salientou Lourenço Antunes,
que militou no CPK ao volante de um kart com chassis
Birel.
Uma satisfação partilhada
pelo pai e também piloto Gil
Antunes: “O Lourenço está
de parabéns. Foi um ano de
enorme exigência e aprendi-

zagem a todos os níveis, dentro de pista e fora dela. Ser
rápido, saber gerir a pressão,
reagir aos imprevistos, lutar
com os dias menos bons e
festejar quando tudo se alinha são capítulos muito importantes no crescimento de
todos nós e estou muito orgulhoso do empenho, traba-

lho, dedicação e paixão com
que o Lourenço encarou cada
desafio ao longo da época.”
Com o cair do pano sobre o
Campeonato Portugal de Karting, segue-se a festa da disciplina, com a Taça de Portugal de Karting, dias 6 e 7 de
novembro, derradeiro evento
da modalidade em 2021. Um
desafio onde o piloto quer estar novamente na máxima força. “O foco é ser rápido e tentar vencer. Acredito que tenho todas as condições para
isso e vou trabalhar para atingir esse objetivo. Obrigado à
minha família, em particular ao
meu pai, e à minha equipa por
toda a ajuda e apoio para eu
poder aprender e evoluir cada
vez mais. Estou muito feliz
com o percurso realizado até
aqui”, finalizou Lourenço
Antunes.
VS, com FPAK e Gil
Antunes Comunicação

Fotos: cortesia SUS e Paulo Parracho-fb

falecidos.
Na cerimónia que encerrou a
celebração, e contou com a
presença dos presidentes da
Mesa da Assembleia Geral,
Conselho Fiscal, e Direcção,
aos quais de juntaram autarcas do Poder Local, e António José da Silva, em representação da Associação de
Futebol de Lisboa (AFL),
foram cantados os tradicionais “parabéns e você”, com
o número 110, a destacar-se
no topo do bolo, tal qual a
cereja que se pretende na
melhor celebração.

Motociclismo – Campeonato do Mundo
“World SBK SSP 300”

Sintrense Dinis Borges
em estreia mundial

O jovem piloto da Praia das Maçãs, Dinis Borges, a representar
a equipa Speed Master, estreou-se no fim-de-semana (dias 2
e 3) na prova realizada no Autódromo Internacional do
Algarve, campeonato do mundo de motociclismo na categoria
“World SBK SSP 300”.
A corrida contou com a participação de 42 pilotos, e nesta
sua estreia internacional, Dinis Borges terminou a corrida
realizada no domingo, dia 3, no 31.º lugar.
Segundo o piloto “ O balanço é bastante positivo, foi o realizar
de um sonho poder participar numa prova do campeonato do
mundo e estar a competir entre os melhores jovens pilotos, a
classe SSP300 é uma das mais competitivas que existem a
nível mundial e uma importante montra para o acesso futuro a
categoria do Moto GP, agradeço a Federação Portuguesa de
Motociclismo, a minha equipa e aos meus patrocinadores, a
oportunidade que me proporcionaram” sublinhou.
VS/PB
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PUB.

NUCASE/EMPRESA
Arbitragem Tributária - IRC,
tributações autónomas,
despesas não documentadas
na conta 11 caixa
Venho dar-vos a conhecer um resumo do processo n.º 412/
2020-T do CAAD. Em ação inspetiva, a AT, constatou um elevado
saldo devedor na rubrica Caixa da sociedade. Atendendo à
natureza da conta e ao seu elevado saldo, foi efetuada uma
contagem física dos valores em 18-12-2018, tendo-se apurado a
existência de 192,15. Depois de reconciliado o saldo da conta
Caixa a 31-12-2018, através da análise dos movimentos e
documentos contabilísticos dessa conta, apurou-se uma
diferença de 130.867,60 relativamente ao saldo contabilizado.
A AT enquadrou os meios líquidos em falta em despesas não
documentadas, com a consequente tributação autónoma nos
termos do n.º 1 do art.º 88º do CIRC, à taxa de 50%, perfazendo
o valor de 65.433,80.
A questão prende-se, essencialmente, com a legalidade da tributação autónoma de despesas não documentadas nem contabilizadas, evidenciadas no momento da contagem física do
dinheiro.
Não tendo contabilizado as saídas de caixa, a verificação do
facto gerador da tributação autónoma, que são as despesas não
documentadas, fica evidenciada na data da contagem física, só
podendo o mesmo ser imputado ao exercício de 2018. Na ausência
de contabilização, só é possível apurar que elas existem quando
se faz a contagem de caixa. A ausência na caixa dos meios
financeiros que a conta 11-Caixa evidencia, conjugada precisamente com a não contabilização de qualquer saída, configura,
para os efeitos da lei, a despesa não documentada.
À luz do objeto e do fim da norma do artigo 88.º n.º 1 CIRC, não
existe qualquer fundamento hermenêuticamente válido, do ponto
de vista das regras interpretação das leis fiscais, para se limitar

a respetiva aplicação aos casos de contabilização da despesa
como gasto ou/e ser necessário afetar o resultado líquido do período
de tributação. Pelo contrário, devem ser incluídas na tributação
autónoma em causa não apenas as despesas não documentadas,
contabilizadas como gastos, mas também aquelas com as mesmas
características, que, devendo ter sido reconhecidas na contabilidade, como gastos, embora fiscalmente não dedutíveis, não o foram
e, portanto, não afetaram o resultado líquido do período. Dificilmente
se poderia entender de outro modo, considerando estar em causa
evitar que, através dessas despesas, as empresas procedam à
distribuição oculta de lucros ou atribuam rendimentos que poderão
não ser tributados na esfera dos respetivos beneficiários,
favorecendo a erosão da base tributária e a transferência indevida
de lucros.

CALENDÁRIO FISCAL
DATA
LIMITE

NOVEMBRO

OBRIGAÇÃO FISCAL
SEGURANÇA SOCIAL – Envio da Declaração
Mensal de Remunerações

Até o dia
10

IRS – DMR – Envio da Declaração Mensal de
Remunerações - AT
IVA – Declaração Mensal Global (DMGIVA) Importação de Bens

Até o dia
12

Comunicação das faturas, dos documentos de
conferência de entrega de mercadorias ou da
prestação de serviços e dos recibos emitidos
pelo regime de IVA de caixa
SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto
Nacional de Estatística
IPSS – Revisões orçamentais do próprio ano
CES – Pagamento da contribuição
extraordinária de solidariedade

Até o dia
15

SEG. SOCIAL – Independentes (Cat.B) Alteração da declaração entregue em outubro
IVA – Pagamento do IVA da DMGIVA

Ainda que os documentos disponíveis possam ser insuficientes, o
contribuinte sempre terá acesso a outras evidências indiretas
dessas transações. No caso, nada foi trazido aos autos pela
Requerente.
Por conseguinte, acordaram neste Tribunal Arbitral que, não há
lugar para a declaração da ilegalidade da liquidação de tributação
autónoma apurada pela AT, devendo considerar-se totalmente
improcedente o pedido de pronúncia arbitral.

IVA – Opção no portal das finanças pelo
pagamento do IVA das importações através da
declaração periódica do IVA
Modelo 11 – Notários e entidades que
desempenhem funções notariais
Até o dia
20

IVA – Envio da declaração periódica do mês de
setembro

Maria Manuela Vieira Reinolds de Melo
Mestre em Gestão de Empresas
e Contabilista Certificada
Departamento de Assessoria Técnica da NUCASE – Contabilidade
e Fiscalidade, SA
Carcavelos, 04 de outubro de 2021

FCT e FGCT – Entregas do mês anterior

IVA – Envio da declaração periódica do 3.º
trimestre
IVA – Pequenos retalhistas – Declaração
modelo P2 ou declaração modelo 1074
Até o dia
22

IVA – Envio da Declaração Recapitulativa
Comunicação à CGA, IP dos montantes pagos
nesse mês referentes a pensões
SEGURANÇA SOCIAL – Pagamento das
contribuições
IRS/IRC – Entrega das quantias retidas
DMIS – Entrega da declaração e do imposto do
selo
Banco de Portugal – COPE

Até o dia
25

IVA – Pagamento do IVA referente ao mês de
setembro.
IVA – Pagamento do IVA referente ao 3.º
trimestre
IMI – Pagamento da 3ª prestação se o valor
total for superior a • 500,00.
IUC – Pagamento do Imposto Único de
Circulação
Modelo 30 – Entrega da declaração

Até o dia
30

IVA – Balcão Único – IOSS – Declaração mensal
IVA – Pedido de restituição de IVA suportado
noutro Estado Membro ou país terceiro
IVA – Pedido de restituição IVA pelas IPSS, por
transmissão eletrónica de dados
IVA – Inscrição no regime de reembolso mensal
de IVA
SEG. SOCIAL – Independentes (Cat.B) – Opção
pela Declaração Trimestral
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CULTURA

Salvador Sobral encantou o Olga Cadaval

N

a passada sextafeira 8 de outubro,
Salvador Sobral
atuou no Centro
Cultural Olga Cadaval. Sala muito bem composta, publico ávido de assistir a concertos, desta feita
com a possibilidade de ficar
lado a lado com outros espetadores, desanuviadas que
estão as regras “covideiras”.
Para apresentar bpm (batidas
por minuto) o seu mais recente disco, fez deslocar a
Sintra o seu quinteto na máxima força. Max Agnas no piano, André Santos na guitarra,
Bruno Pedroso na bateria e
André Rosinha no contrabaixo.
Em português, inglês, francês
ou espanhol, isto sem falar de
português do Brasil, Salvador mostrou-se à vontade
com qualquer dos idiomas.
Exímio cantor, que a cada
momento revela os dotes do
seu instrumento vocal e em
cada momento surpreende o
auditório. Percebe-se que ele
e a sua banda se divertem

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”

muitíssimo em palco, fazendo
das mesmas canções, músicas diferentes, seja em espetáculos distintos é possível
escutar-se o mesmo tema com
roupagens diferentes. Escutado há meses largos atrás
numa entrevista, Salvador
disse que por vezes os seus
músicos o surpreendem com
uma nova abordagem de
determinada música.
É essa a vantagem e o virtuosismo do jazz: a capacidade
de improvisação que cada
dos instrumentistas empresta
à composição e ao coletivo,

enriquecendo a música com
solos bem pensados, bem estruturados e sobretudo bem
cuidados.
Foi o que se assistiu no Olga
Cadaval. Cerca de duas horas
de espetáculo intenso e vibrante. Ainda que as rádios
nacionais não promovam e
raramente divulguem as composições do único cantor que
conseguiu para Portugal o
titulo da Eurovisão e que “lá
fora” esgota salas, o público
mostrou-se atento e conhecedor daquele que poderá ser
o próximo disco, galardoado

com o prémio do Grammy Latino, na categoria da melhor
engenharia de som, com destaque para Nelson Carvalho
(som), Leo Aldrey e Rafael
Giner (misturas) e Tiago
Sousa (masterização.
Gravado no início do ano no
sudeste francês (Le Manoir
de León), bpm foi o primeiro
disco pensado inteiramente
por Sobral, em parceria com o
seu grande amigo e parceiro
musical, o venezuelano Leo
Aldrey.

A digressão 2021 dos artistas começa por Lisboa, em única apresentação no dia 15 de outubro, às
19 horas, na quinta Camélia Gardens, em Sintra

L

Esta não será a primeira vez
que estes dois grandes artistas brasileiros se juntam para
um memorável encontro em
palcos lisboetas. Em 2019, o
violoncelista Jacques Morelenbaum esteve por aqui para três apresentações ao lado
do cantor, compositor e

violonista Fred Martins. Naquela altura, além do Camélia
Gardens, eles também se
apresentaram no Palacete do
Príncipe Real, na Rua das Pretas (veja aqui a performande
dos dois em Coração Vagabundo neste dia), e Jaques
ainda participou da gravação

Sintra – “Um Olhar Arquitetónico”, exposição de
pintura de Sílvia Correia
Quando: Até 12 novembro
Onde: Galeria Municipal Casa Mantero
Sintra – “Ictiofauna Nativa
da Região Oeste”
Quando: até 24 de outubro
Onde: MHNS - Museu de
História Natural de Sintra
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

Fred Martins e Jacques Morelenbaum
fazem concerto em Sintra
isboa foi a capital
europeia escolhida
por Fred Martins e
Jacques Morelenbaum para dar início à digressão internacional
que ambos irão realizar em
conjunto este ano. Os artistas
estarão juntos novamente no
palco da Quinta Camélia
Gardens, em Sintra, dois anos
após o primeiro concerto, para
uma única apresentação no
dia 15 de outubro (sextafeira), às 19 horas. As reservas devem ser feitas pelo
email shownopalacio@gmail.com.
Em seguida, a dupla segue
para a Itália, com concertos
em Roma, Perugia, Padova e
Latina, com encerramento na
cidade da Praia, em Cabo
Verde.

ROTEIRO

da canção Doceamargo,
parceria de Fred Martins e
Marcelo Diniz inspirada nos
afro-sambas de Baden Powell
e Vinicius de Moraes, que faz
parte de Ultramarino, novo
álbum de Fred Martins, lançado em maio deste ano.
O alinhamento do concerto minimalista reúne clássicos do samba e da bossa nova em homenagem a compositores como Tom Jobim,
Vinicius de Moraes, Chico
Buarque, Carlos Lyra e Nelson Cavaquinho. O duo irá
apresentar também músicas
autorais como A Filha da
Porta Bandeira e Zona Sul,
ambas de autoria de Fred
Martins, além da já citada Doceamargo.

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 – As Cadeiras com
Maíra Santos, André Fausto
e Jozé Sabugo
Quando: 6 Novembro, 21h.
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural
Olga Cadaval

MÚSICA
Sintra – “UDJAT Ensemble”
Quamdo: 9 outubro, 21h.
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural
Olga Cadaval
Sintra – “Ciclo de Óperas –
Tributo a Pavarotti”
Quando: 10 outubro, 18h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

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

Leia, assine e divulgue

Sintra – “La Vida Secreta”
Quando: 26 outubro, 21h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – “Pólo Norte 25
anos”
Quando: 29 outubro, às 21h.
Onde: Auditório Jorge
Sampaio, Centro Cultural
Olga Cadaval
Sintra – “Joana Alegre Centro”
Quando: 30 de outubro, 21h.
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural
Olga Cadaval
Sintra – Ciclo Óperas
Filomúsica: Gala Lírica”
Quando: 31 outubro, 18h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval
Sintra – “Eu Sou Fábia Rebordão”
Quando: 5 novembro, 21h.
Onde: Auditório Jorge
Sampaio, Centro Cultural
Olga Cadaval
Sintra – “Aurea Tour 2020”
Quando: 26 novemnro, 21h
Onde: Auditório Jorge Sampaio, Centro Cultural Olga
Cadaval
Sintra – “Kumpanhia Algazarra”
Quando: 27 novembro, 21h.
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural
Olga Cadaval

CINEMA
Cinema City Beloura
Telef. 21 924 7643
14 a 20 Outubro
“Venom: Tempo de
Carnificina”, na sala 3,
às11.30h, 13.30h, 15.25h.
“Venom: Tempo de
Carnificina”, na sala 8, às
17.40h, 21.30h.
“Ron Dá Erro”, VP, na sala 8,
às 11.15h, 13.25h, 15.35h.
“Ron Dá Erro”, VP, na sala 3,
às 17.25h.
“Sombra”, na sala 4, às
13.35h, 22.05h.
“Sombra”, na sala 3, às
19.35h.
“007: Sem Tempo para
Morrer”, na sala 2, às 17.35h,
21.25h.
“007: Sem Tempo para
Morrer”, na sala 7, às 18.20h.
“007: Sem Tempo para
Morrer”, na sala 4, às 15.50h,
19h.
“Flag Day – Dias Perdidos”,
na sala 7, às 21.35h.
“Rifkin’s Festival”, na sala
8, às 19.40h.
“Fátima” VO, na sala 3, às
21.55h.
“Patrulha Pata: O Filme” VP,
na sala 7, às 11.50h, 13.40h.
“Boss Baby: Negócio de
família”, VP, na sala 7, às
15.55h.
“Dartacão e os 3 Moscãoteiros” VP, na sala 4, às 11.40h.
“Bigfoot em Família” VP, na
sala 2, às 11.45h, 13.45h,
15.45h.
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TELEVISÃO

ALMANAQUE
TELEF. URGÊNCIAS

As pedras falam no Alentejo.
Algumas

“V

emos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar (…)”
escreveu Sophia de Mello Breyner Andresen e cantou
Francisco Fanhais. Quantas vezes, a caminho de Évora
ou arredores, vi e li desvios para o recinto megalítico
dos Almendres? Vezes quase sem conta. E, quando nos
aventurámos mais longe – 50 km mais longe – como foi que não
liguei aos dísticos que apontavam o caminho para o menir da
Herdade do Barrocal? Outras tantas…, e sempre a ignorá-los.

15

Bernardo
de Brito e Cunha

E

foi preciso ter ido, quase por acaso, ver o programa de Paula Moura Pinheiro,
“Visita Guiada”, que nos levou exactamente a Almendres e ao Barrocal, onde
tivemos a visita guiada do arqueólogo Manuel Calado que, não obstante o apelido,
se revelou um conversador com duas qualidades que para mim são fundamentais:
a clareza simples com que falou daquilo tudo, daquelas pedras perdidas no Alentejo, e o
humor com que, aqui e ali, polvilhou a sua narrativa. Um exemplo desta última qualidade
deu-o quando falou das estruturas que se encontram nos arredores de Évora, que têm sete
mil anos de idade. E quando Paula Moura Pinheiro lhe perguntou por Stonehenge, Manuel
Calado disfarçou um sorriso e disse “Stonehenge é um jovem menino quando comparado
com os menires alentejanos… Tem menos dois mil anos…”

S

egundo Manuel Calado, o cromeleque, a estrutura mais importante, tem uma planta
circular irregular e foi descoberto pelo investigador Henrique Leonor Pina, em
1964, quando procedia ao levantamento da Carta Geológica de Portugal e, ainda
no século 19, por Gabriel Pereira, por indicação de habitantes locais que lhe
chamaram a atenção para “umas pedras”... Em algumas das rochas podem encontrar-se
gravações mostrando símbolos e outras decorações.

O

cromeleque, em cujas imediações foram também encontrados os vestígios de
povoados, é o mais relevante conjunto monumental pré-histórico da Península
Ibérica e um dos mais importantes da Europa, reunindo cerca de 100 menires
(alguns tombados), em dois recintos – duas ferraduras invertidas – que foram
construídos em períodos diferentes e que, pela sua forma, tão parecida a um parlamento,
seria o local onde se discutiam as questões importantes para aquela gente que ali se
instalara. Mas, pareceu-me, o menir é a menina dos olhos de Manuel Calado – até porque
foi ele quem descobriu de onde veio aquela pedra, a uns escassos 150 metros... Com os
seus 5,5 metros acima do solo, para onde aponta aquele monólito? Quem estiver ao pé dele
e olhar o horizonte, verá o povoado de Reguengos de Monsaraz. Melhor ainda: para onde
aponta aquela pedra burilada até ter a forma de uma quilha? Manuel Calado não tem
dúvidas: os habitantes de então tinham noção de que, no dia mais longo do ano o Sol
surgia ao sul no horizonte; e que no dia mais pequeno, o Sol surgia mais ao norte. E não é
que aquela quilha de pedra aponta exactamente para o meio desses pontos? Está disponível
na RTP Play.

N

inguém aguenta já os noticiários de uma hora e meia dos canais abertos, cheios de
fait-divers e coisas sem importância – e sem interesse. Para não falar de publicidade.
A RTP1 já resolveu em parte esse problema, não indo além de uma hora. Mas o
paradigma do breve, curto, lacónico, preciso e sucinto está um pouco mais ao
lado, na RTP2, no seu Jornal2 e pela mão e voz de Sandra Sousa. Para mais, deve ser o único
noticiário onde se fala (sempre, a fechar) de cultura, de música, de cinema, de teatro... Bemhaja, Sandra e RTP.

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA
«O ministro das Finanças Vítor Gaspar foi ao norte e deu uma conferência em que disse:
“Parece claro que o mercado de capitais português tem margem para crescer. O
financiamento através da bolsa constitui uma fonte de recursos adicional para as
empresas, que acresce às outras opções existentes, nomeadamente ao recurso ao crédito
bancário e a uma base mais limitada de accionistas. Como referi no início da minha
apresentação, a diversificação das fontes de financiamento dos agentes económicos
portugueses é um caminho que devemos percorrer. A venda de acções através da Bolsa
dá acesso a uma base muito alargada e diversificada de investidores individuais e
institucionais.”»
(Esta crónica, por desejo expresso do seu autor, não respeita o novo Acordo Ortográfico.)
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

ANIVERSÁRIOS

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

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.

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

Sábado, 16 – Sónia Margarida S. Guilherme, Marília Franco de
Azevedo, Maria Guilhermina Sequeira Nunes, do Mucifal, Maria da
Conceição Almeida Duarte Martins, de São João das Lampas;
Francisco Pedro Dionísio, João Rodrigues Bento, Domingos Marcelino
dos Santos, Ventura Luís Sebastião, de Albogas, Paulo Américo Dias
de Matos, Tiago Miguel Madeira, de Lyon, Dinis José Viegas dos
Santos.

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, 15 Outubro – Silva Duarte,
Cacém (219148120); Químia, Mem Martins
(219210012).
Sábado, 16 – Da Linha, Mem Martins
(219214103); De Belas, Belas (214310031).
Domingo, 17 – Simões Lopes, Queluz
(214350123); São Francisco Xavier, S. Marcos
(214260615).
Segunda-feira, 18 – Cargaleiro Lourenço,
Rinchoa (219162006); Quinta das Flores, Massamá
(214302063).
Terça-feira, 19 – Rico, Agualva (214312833);
Fidalgo, Casal S. José - Mem Martins (219200876).
Quarta-feira, 20 – Gil, Queluz (214350117);
Claro Russo, Mercês (219228540).
Quinta-feira, 21 – Tereza Garcia, Portela
Sintra (219106700); Central, Cacém (219140034).
Sexta-feira, 22 – Silveira - Alegro Sintra,
Rio de Mouro (219154510); Idanha, Idanha
(214328317/8).
Sábado, 23 – Vitória, Algueirão (219266280);
Clotilde Dias, S. Marcos (214262576).
Domingo, 24 – Tapada das Mercês, Mercês
(219169907); Zeller, Queluz (214350045).
Segunda-feira, 25 – Domus Massamá,
Massamá (219259323); Dumas Brousse, Mem
Martins (214374144).
Terça-feira, 26 – Neves, Massamá Norte
(214389010); Viva, Rio de Mouro (219177979).
Quarta-feira, 27 – Riomouro, Rinchoa
(219169200); Garcia, Cacém (219142181).
Quinta-feira, 28 – Portela, Monte Abraão
(214377619); Crespo, Várzea de Sintra
(219245320).

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

Sexta-feira, 15 de Outubro – Sandra Cristina Santos Soares; Manuel
Fernandes Barros, José Ferreira Ribeiro, de Massamá,José Penicheiro,
da Figueira da Foz, José António Móra Duarte, das Lameiras, eng.
agr. Miguel Eugénio Galvão de Melo e Mota, de Paiões, Carlos
Manuel da Mota Luis, da Codiceira.

Domingo, 17 – Joana Alexandra dos Santos Clemente, do Arneiro
dos Marinheiros, Margarida Maria Fragoso, Maria Angelina da Costa
Ferreira, Alda Barata Amaral da Silva, do Cacém, Ermelinda da
Natividade Faria, João Eduardo Reis da Conceição, João Roneberg,
Salvador Taborda Ferreira, Henrique António R. Cosme, Francisco da
Costa Duarte, de Cortegaça, António José Simões Pinheiro, Carlos
José Oliveira da Silva Simões Peralta, de Lourel, David Alexandre
Godinho dos Santos, Diogo Luiz Simões, de Almargem do Bispo,
Miguel da Silva Martins.
Segunda-feira, 18 – Maria Isabel Rilhas Tomás, do Mucifal, Soledade
Ferreira da Costa, de Montelavar, Mariete Assunção Nunes Sequeira,
do Mucifal, Maria Cecília Ramos Farias Marques, do Linhó, Odete
Maria Sousa, da Cabrela; Joaquim Vicente Carrapeiro, de Morelena,
João Pereira e Sousa, de Lisboa, José Alfredo Vieira Paulo, do Mucifal,
Mário José de Oliveira Santos, Manuel António Lopes Velez de Lima,
de Mem Martins. Luís Domingos Duarte, da Cabrela, Américo Ferreira
dos Santos, da Rinchoa.
Terça-feira, 19 – Maria Cecília Fernandes Rodrigues, das Azenhas do
Mar, Ilda dos Santos Pereira de Oliveira, Maria Patrocínio B. da Silva
Gomes, Judite S. Mota Pedrosa da Silva, de Mem Martins, Maria
Helena Ferreira, da Suíça; Jorge Manuel Vieitas Ferreira, José Artur
de Oliveira Bernardes, da Terrugem, António Prudêncio Ferreira, da
Várzea de Sintra, José Ferreira da Silva, da Terrugem, Carlos Alberto
Fernando Nicolau Machado.
Quarta-feira, 20 – Mariana Jacinto Pechilgo Pereira, da Baleia; Ana
Sofia Viseu Vitorino, Maria Luisa Duarte, Maria Manuela Antunes
Pinheiro, Ana Maria Lopes de Araújo, Trindade da Luz Caneira, dos
Negrais, Clarisse Maria Carvalho Estevão Guerra, de Mem Martins,
Sara Susana Amaral Brito dos Santos e Silva, do Algueirão; Humberto
Parracho Penaforte, Vítor Batista, de França, Miguel António Pedroso,
de Sintra, Eyden Teixeira Batista, da Suissa.
Quinta-feira, 21 – Rute Isabel Cordeiro Machado, da Portela, Carla
Maria Damil de Vasconcelos Viseu, Maria José Lopes Regueira, Emília
Galrão, de Pero Pinheiro, Orízia Frutuoso Lopes Amaral, de Vila
Nova de Gaia, Maria Teresa Martins da Silva, de Galamares, Rosa
Maria Pinto Gonçalves de Queirós, de Mem Martins, Julieta de Jesus
Catarino Gomes, Maria Clara Gomes Ferreira, Ana Maria da Silva
Costa, do Linhó; Domingos da Silva Pardal, de Pero Pinheiro, Rui
José da Cruz Inácio, da Amadora, José Alexandre Pais Correia, do
Mucifal.
Sexta-feira, 22 – Odete Frade Cardoso, de Vila Verde, Ana Paula
Inácio Moreira, de Sintra, Paula Cristina Inácio Moreira, de Sintra,
Maria Filomena Peres Valentim, do Linhó, Maria de Lurdes Guerreiro
de Carvalho, de Mem Martins, Maria Clara Pereira Marques, de
Fontanelas, Isabel Cristina de Albuquerque Ribeiro, de Telheiras;
Waldemar Salvador Burmester de Sá Nogueira, Rogério Fernandes
do Nascimento, João Miguel Freire de Almeida Carneiro, do Funchal,
Nuno Gonçalo Mesquita Duarte, de Mem Martins.
Sábado, 23 – Maria Irene Ferreira Simões, Várzea de Sintra; Júlio
Manuel Patriarca Coelho, Francisco Alves Carrasqueira, de Massamá,
Rui Carlos Sousa Meneses, Vasconcelos, do Estoril, Hugo Janota.
Domingo, 24 – Carla Sofia Lourenço Rodrigues, de Lisboa, Maria
Teresa de Almeida Branco, Maria Filomena Rodrigues Barreira Franco,
de Lisboa, Susete Ferreira Gimenez Leitão, de Lisboa, João Miguel
Duarte de Sá, de Sintra, Francisco José Bernardes dos Santos, da
Ericeira.
Segunda-feira, 25 – Maria de Fátima Godinho Duarte Ribeiro, de
Mem Martins, Gisela Lourenço Joaquim Martins, da Praia das Maçãs,
Ivone do Paço Lourenço Rodrigues, de Lisboa, Laurinda Antunes
Caetano, do Algueirão, Ana Maria Vieira Marta; Carlos José Garcia
da Costa, de Mem Martins, Carlos Manuel Barra Falcão, de Sintra,
Mário Neves, de Sintra, Armindo Rodrigues de Almeida, Miguel
Alexandre Maximiano Cardeal de Brito, das Lameiras, Henrique Parra,
de Galamares.
Terça-feira, 26 – Maria Amélia Ventura Nunes, da Ribeira de Sintra,
Maria Graciete de Azevedo Faria, de Rio de Mouro, Sandra Maria
Dias Soares, de Sintra; André Pedroso Ferreira, dos Negrais, Augusto
Dias, de Fontanelas, Dário Simões Ribeiro Vicente, Marco Alexandre
Pinto Jacinto, da Terrugem, Rodrigo Macedo, de S. Pedro de Sintra.
Quarta-feira, 27 – Maria Adelaide Cosme da Silva, de Colares, Olivia
Duarte Urmal da Silva Sousa, de Pero Pinheiro, Joaquina Luisa de
Jesus, da Pernigem; Armando Manuel Simões Silva, Gonçalo Duarte
Adrião, de Montelavar, António José Ferreira Soares, de Vila Verde,
António Moreno Correia.
Quinta-feira, 28 – Alexandra Domingues Rodrigues, Rita Isabel Dias
Botelho Alves Pedro, de Lisboa, Maria João Magalhães Carvalho, de
Cabra Figa, Isabel Maria Agostinho da Luz, do Sabugo; Luis António
Duarte Alves, de Pero Pinheiro, Luis Gonzaga, José Alexandre dos
Santos Joaquim, de Almargem do Bispo.
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Paróquia de S. José, no núcleo do Algueirão

Jovens celebram 50.º aniversário do grupo Sempre Mais Alto

A

Paróquia de e São
José AlgueirãoMem Martins Mercês tem desenrolado ao longo
dos anos um trabalho profíquo com jovens cristãos.
Integrados na paróquia está
o grupo de jovens Sempre
Mais Alto, que este ano vai
celebrar o 50.º Aniversário, no
dia 1 de novembro. O SMA
pretende oferecer aos seus
jovens um apoio na sua caminhada de fé em comunidade
e tem como compromisso
“Juntos, somos uma Missão
nesta Terra e, para isso, estamos neste mundo”.
Atualmente, contam com
cerca de 70 membros entre os
13 e os 23 anos. Contudo, ao
longo destas décadas, já cerca de 3500 jovens passaram
pelo SMA; posto isto, o
grupo está presentemente a
tentar contactar o máximo de
ex-membros possível, para
que possam participar na
comemoração.

Um pouco de história
O SEMPRE MAIS ALTO é um
grupo de jovens inserido na
Paróquia de S. José, no núcleo do Algueirão. Foi fundado a 1 de Novembro de

envolve outros grupos da
vigararia. Por vezes, são
também desafiados pelo
Centro Social Paroquial a
fazer diversos tipos de
voluntariado.
Este grupo de jovens aprende

a lidar com os problemas,
sempre bem pertinho de
Jesus!
O grupo Sempre Mais Alto
(SMA) apela aos jovens para
a eles aderirem na prespectiva
de um munto mais fraterno.

foto: facebook

1971 pelo Pe. Suzano (pároco
da Comunidade na altura), o
SMA tem como objetivo o
acompanhamento dos jovens
na caminhada da vida cristã,
de maneira a que possam
fortalecer os laços com Deus
para que, todos juntos, se
caminhe sempre mais alto.
Atualmente, o grupo dividese em dois subgrupos: a Raiz,
para os mais novos, dos 13

aos 16 anos, e os Arbor, que
integra jovens a partir dos 16
anos. A raiz divide-se então
em equipas, enquanto que os
mais velhos, em tribos, com
objetivos diferentes dentro
do grupo.
As reuniões são semanais, ao
domingo, têm início, por
norma, às 17h. Começam
sempre com um momento de
oração, onde se reflete sobre

um tema e se pensa na
semana que passou. Reflectese ainda sobre o que se pode
mudar de modo a melhorar. O
dia termina com a missa das
19h.
Ao longo do ano tem também
outro tipo de atividades,
como viagens e retiros em
grupo ou, à parte disso,
atividades maiores como o
dia/festival vicarial que
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Há 87 anos a divulgar
a actividade comercial
e industrial do Concelho de Sintra
ANUNCIE E DIVULGUE
A SUA EMPRESA
SIGA-NOS TAMBÉM EM
WWW.JORNALDESINTRA.COM
E NA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK
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