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Eleições Legislativas, domingo, 30 de Janeiro de 2022

Eleições Legislativas
na encruzilhada das escolhas

No próximo domingo, dia 30  vai-se concluir o processo
de votação para as Eleições Legislativas em todo o
país.
Estão em sufrágio 20 listas candidatas pelo círculo de
Lisboa, nove das quais com assento parlamentar na
anterios legislatura.
A grande disputa prevê-se que será entre os dois
partidos do Centro Esquerda e do Centro Direita, ou
seja Partido Socialista e Partido Social Democrata.
Tudo indicia que estas poderão não obter  um resultado
que lhe permita governar sozinhos.
Por esse motivo o interesse pelo resultado dos partidos
minoritários que poderão dar ao vencedor uma
capacidade para governar.
Jornal de Sintra divulga a identidade dos residentes ou
naturais do concelho que integram o círculo eleitoral
de Lisboa, numa tentativa de aproximar os eleitores
daqueles que os pretendem representar.
O apelo é Votar, para diminuir a abstenção existente.
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No dia 14 de Janeiro, data do seu 50.º aniversário, um grupo de autarcas, familiares e amigos de Paula Neves
encontrou-se na Rua Aviador Carlos Bleck, em São Pedro de Sintra, num aprazível local onde manifestaram o
desejo de que este seja transformado num espaço intergeracional, a que seria atribuído o nome de Paula Neves.
O espaço é tranquilo, e em forma de triângulo, cujas três vértices poderão representar os amores da vida de Paula
Neves, ou seja: Amor à família, amor à sua terra natal e amor à vida civica.
A proposta deverá merecer o apoio e aprovação da Câmara Municipal de Sintra e poderá ainda ser integrada num
projecto de  Orçamento Participativo, com fortes raízes fortes nesta União de Freguesia.

1972-2017

Singela homenagem a Paula Neves
da União de Freguesias de Sintra
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JORNAL DE SINTRA apoia a criação da iniciativa MADE IN SINTRA – Em defesa da nossa região
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LENDAS E FACTOS LENDÁRIOS DE SINTRA

Miguel Boim

N

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

A Day at Cintra (1825) – Tradução e Notas (2.ª parte)

a primeira parte desta
série de artigos vi-me
forçado a fazer uma intro-
dução longa. O nosso
tempo dista quase 200

tornadas mais portuguesas, ficando
assim mais “limpas”. Exemplos
disso são as formas antigas
“pharmacia” (Latim pharmacia),
“theatro” (Grego théatron), “escri-
pto” (Latim scriptum), “abysmo”
(Latim Medieval abysmus), e outras
regras ortográficas entretanto desa-
parecidas, as quais utilizei também
na série de cartas presentes no livro
Contos de Sintra – Volume I.
Mas qual o motivo para se ter
mudado, sendo que Cintra passou
para Sintra? A explicação é curiosa.
A forma original, a forma como este
nome se vinha desenvolvendo, era
escrita com um “S” (mesmo que em
muitos casos se escrevesse Syntra).
Nos anos de 1500 começaram a ser

divulgados (plural)
os propagados tem-
plos (plural) de Sin-
tra ao Sol e à Lua
(sendo verdadeiro o
do Alto da Vigia, ao
lado da Praia das
Maçãs; houve um
outro que foi toma-
do como um embus-
te, e os demais ape-
nas confusões sur-
gidas entre memó-
rias de viajantes
estrangeiros dos
anos de 1700). Isso
fez com que Sintra
ficasse sob uma
grande influência

dos escritos da época que incidiam
na deusa Cynthia, a qual tinha esse
nome por ter supostamente surgido
no Monte Kynthos, na ilha de De-
los, no Mar Egeu. Na verdade, quem
nasceu no Monte Kynthos e por
isso sendo chamada Cynthia, foi a
deusa grega Artemisa, que os roma-
nos tomaram como Diana, sendo
ambas deusas da caça e também da
Lua. É assim correcto dizer-se que
Artemisa é Cynthia, e que Cynthia
é era – para os gregos – a deusa da
Lua. No entanto, a grega Selene e a
romana Luna – ambas, a personi-
ficação da Lua – também eram por
vezes chamadas Cynthia. Ou seja,
Cynthia era um nome mitológico
inequivocamente ligado à Lua,
tendo os portugueses dos anos de
1500 presumido que Sintra era uma
corrupção do nome Cynthia – assim
os mencionados templos ao Sol e à
Lua atribuindo mais peso a essa
crença – e que por isso deviam apro-
ximar mais o nome da sua origem,
pelo que decidiram que o “C” seria
suficiente para tal – e é assim que
abandonamos Sintra e passamos
para Cintra.
Encontramos essa influência mes-
mo na Elegíada de Luys Pereira. Na
introdução do canto quarto, começa
por se ler: Está el Rei em Sintra,
aparece-lhe o Engano em figura de
tratante… Mais à frente, nesse
mesmo canto, Luys Pereira refere a
origem do nome de Sintra: Deu-lhe

seu próprio nome a bela filha / de
Latona [mãe de Artemisa/Cyn-
thia], por ser já sua morada / vê
bem no cume uma maravilha / que
não cuido que fosse igual contada
(…) ocupa um templo que se invo-

ca / A Senhora da Pena [onde temos
hoje o Palácio da Pena]. Esta foi
uma forma resumidíssima de falar de
um pequeníssimo detalhe que nem
se relaciona com o conteúdo do
conto de 1825, mas apenas com o
seu título. E como puderam ver, até
numa letra – “C” – tanto se esconde

quando essa se relaciona com
Sintra. Mas prossigamos finalmente
agora para a tradução do conto em
si. Tentarei não ser inconveniente
nas minhas anotações.

UM DIA EM SINTRA
Por W. C. Stafford, Esq.

O caminho de Lisboa para Sintra é
um dos mais belos e pitorescos que
se pode imaginar. As margens estão
forradas com o altíssimo aloé ame-
ricano [a planta agave, ou piteira,
podendo o mastro das suas flores e
frutos atingir oito metros de altura],
mas também com os frutos, o florido,
e o doce perfume das plantas do
Sul, que abundam numa rica pro-
fusão. A viagem da capital para Sin-
tra não toma mais do que três ou
quatro horas, e para lá seguiu um
jovem e charmoso oficial inglês,
lentamente seguindo o seu solitário

caminho, para passar um ou dois
dias entre os cenários românticos
[de “Romantismo”, no sentido de
movimento artístico] que compõem
os arredores.
A Vila encontra-se na parte mais
baixa de uma montanha cujas
vertentes são cobertas por um
bosque rico em variedade, no qual
o sobreiro, a oliveira, a laranjeira, a
vinha, doce e alegremente flores-
cem. E, no cume, um mosteiro
esconde-se atrás da frente maciça
que se nos apresenta, ao qual as
incursões são de uma natureza
acidentada e perigosa. Tendo-se
refrescado e procurado um guia na
Vila, o nosso aventureiro, conheci-
do por Capitão Dillon, começou, por
volta do meio-dia, a subir o íngreme
e perigoso caminho [que hoje nos
leva, através da Calçada da Pena,
de São Pedro até ao Palácio da
Pena], embora já avisado que àquela
hora o cansaço que conheceria seria
quase insuportável. Prosseguiu, à
mesma, e com alguma dificuldade
conseguiu chegar ao mosteiro [da
Pena] onde foi recebido de forma
genuinamente calorosa – os
uniformes britânicos eram, nesse
período e em toda a extensão de
Portugal, um passaporte certo para
a hospitalidade.
O conto começa como mais ade-

quado seria. É co-
mum, o mais normal,
o mais frequente, as
pessoas esquece-
rem-se de tudo que
no passado rodeava
ou circundava Sin-
tra. Olharmos para
trás com o foco em
apenas um momento
e um espaço faz com
que esse momento e
espaço percam ful-
gor no potencial
imenso de como
podem ser sentidos.
Quando, por outro

lado, olhamos para o passado, mas
para as muitas coisas que rodeiam
o momento e o espaço que que-
remos focar, a intensidade do nosso
sentir torna-se muito maior. E uma
das coisas que é continuadamente
esquecida é precisamente o ca-
minho Lisboa-Sintra no passado.
Melhor direi: o seu ambiente, a sua
atmosfera, é que são sempre es-
quecidos. Quem os conhecer,
sentirá a Serra de Sintra do passado
de forma muito mais intensa.
Stafford, neste início do conto,
mostra-nos um pouco do que esse
caminho era, através da vegetação,
através do sentir dos cheiros dessa,
mas também através da definição de
pitoresco. Não esqueçamos que era
um caminho muito apertado (ou,
pelo menos, quando aparecia mais
do que uma carruagem), rodeado por
vegetação que fenecia rapidamente
assim que a temperatura ia au-

anos de quando o conto A Day at
Cintra foi escrito em Inglês, e, ape-
sar de muitos pontos ou aspectos
da nossa estrutura humana se
manterem os mesmos – relativa-
mente às emoções que sentimos, a
como reagimos às situações, e aos
hábitos que procuramos ou nos
quais caímos –, muito, em redor des-
sa estrutura humana, mudou. Em
qualquer parte do mundo, claro, mas

para aquilo que nos interessa, em
Sintra também imenso mudou. Onde
temos hoje o Palácio da Pena tínha-
mos então o Mosteiro da Pena; o
Castelo de Sintra estava abando-
nado há séculos; o manto verde que
nos dias de hoje cobre a parte
superior de toda a extensão da Serra
não existia; entre muitas outras
coisas. E, se olharmos a detalhes,
essas entre milhões de outras
coisas.
Por vezes as mudanças ocorrem
propositadamente, forçadas por
algum motivo que levou os homens
a tomarem-nas; outras vezes,
apenas como consequência do
desenvolvimento da dinâmica social
dos homens, que faz ondular tudo
em redor desses, sem que esse
ondular tenha controlo. Entre esses
detalhes, e porque este conto se
chama A Day at Cintra, podemos
desde logo perguntar o porquê de
Sintra se escrever então com um
“C”. E, como vivemos presos à
indignação de se ser pró ou contra
Acordo Ortográfico (AO90), a
primeira coisa a dizer-se em relação
a isso é precisamente que Sintra
deixou de se escrever com “C” após
a implantação da República, na
Reforma Ortográfica de 1911.
Nessa reforma, ou, mais aludindo ao
que hoje vivemos, nesse “Acordo
Ortográfico de 1911”, as formas mais
próximas dos étimos latinos e
gregos foram, por assim dizer,

A Praia das Maçãs, vendo-se ao fundo, no topo
do caminho que sobe imediatamente acima
dos rochedos, o Alto da Vigia, onde nos anos
de 1500 ainda se observavam vestígios de um
templo romano dedicado ao Sol e à Lua. Postal
do início dos anos de 1900.

Uma escultura romana repre-
sentativa de Selene, num clípeo,
em Roma.

O Monte Kynthos (aqui, Cinthus), numa edição
de 1688 do holandês Olfert Dapper.

Uma planta agave, ou piteira,
com o seu alto mastro, num am-
biente que seria muito seme-
lhante à maior parte do caminho
Lisboa-Sintra no século XIX.

mentando, e que subia e descia
montes e colinas, vales e desníveis.
Era um caminho muito maior, mais
comprido, do que a estrada que liga
Lisboa a Sintra nos dias de hoje, e
também ele muito mais sinuoso.
Aliás, o tempo tomado – três ou
quatro horas – é revelador disso
mesmo, assim como de quem
apreciava as belezas do caminho e
as suas paragens. Nas diferenças
para hoje, o vazio populacional que
se podia observar ao longo do
caminho – viam-se somente moi-
nhos nos cumes que da estrada na

distância se vislumbravam –, a
Porcalhota como um dos sítios mais
bonitos do país (assim era tomada
pela grande maioria dos viajantes
estrangeiros, por ser um dos locais
mais floridos de Portugal), a para-
gem obrigatória no Cacém para des-
canso dos cavalos enquanto alguns
saltimbancos tentavam ganhar
moedas a entreter aqueles que ali
se encontravam de passagem, entre
outras coisas.

(continua)
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A bem amada
Digo a palavra Sintra e instala-se
nela harmonia como testemunho
concreto de benéfica bênção em
uma harmonia circular em todo o
meu Ser. É tão intenso que a traduzi
num livro como registo energético.
A concreta terra, o chão, o arvoredo
que preenche, o ar que respiramos
resumem-se nela como em um
corpo vivo sem limite no espaço
que ocupa.
Um instante de sofrimento me per-
passou e obrigou a ver a Serra em
chamas de amarelo e vermelho.
Vindas de Cascais, à noite, eu e
Maria Almira que governava o
“Jornal de Sintra” como outros que
a amavam e acariciavam pelo seu
trabalho no Jornal criavam um bem
emissor de felicidade.
Há bens de corpo no espaço que
não morrem, pois Sintra tem em si
um poder magnificente que nos
liga ao Cosmos.
Basta subi-la e penetrar nela e res-
pirar com o arvoredo e recebe-
remos um bem magnífico.
Lembro-me que chorei vendo cor-
pos vivos em chamas, amarelo-
rubro implacável e chegada a casa
determinei dar vida num livro
àquele bem precioso apelando às
árvores que ainda viviam e que mais
tarde retratei num caderno a lápis
Caran d’Ache suave e vigoroso no
seu desempenho da cor.
O nome científico de cada árvore
foi apresentado por um arquitecto
paisagista em funções na Câmara
de Sintra.
O Dr. Vitor Serrão e o Dr. Cardim
Ribeiro, ambos responsáveis ao
serviço da Biblioteca, manifesta-
mente surpreendidos com o facto,
contribuíram devotamente para a
forma de dar vida ao livro que eu
denominara “Sintra, o grande bos-
que” junto da Câmara de Sintra”.
Também revejo a felicidade das
pessoas da gráfica com que se
dedicaram por sua colaboração ao
mesmo.
Veio a ser apresentado “Sintra, o
grande bosque” na 1.ª Feira do
Livro de Sintra”.
Tenho a esperança, convicção
mesmo de que Sintra não desfa-
lecerá e será sempre amada e
respeitada, pois toda a inspiração
que dela  emanou a artistas e
escritores que a mostraram a
Portugal e ao mundo, lê-se nos
séculos de História real.
Mais uma vez o “Jornal de Sintra”
cumpre o desígnio de a celebrar.

Zulmira Oliva
Olhão, 9 de Janeiro 2022

Zulmira Oliva,
uma memória
de Sintra

Rio Falcão nasce perto de
Odrinhas e desagua, após
percorrer 8,3 km, na praia
de São Julião. O seu troço
final é o limite entre os

Moinhos de Água – Património Esquecido?

As Azenhas no Rio Falcão

O
concelhos de Sintra e de Mafra.
Neste Rio, em tempos, foram cons-
truídas 7 azenhas (moinhos de água).
Atualmente nenhuma destas cumpre
a função para a qual foi criada, quase
todas estão em ruínas, havendo mes-
mo uma que já desapareceu. Nas pri-
meiras Cartas Militares, cujos traba-
lhos de campo foram efetuados nos
anos 30 do século XX, já se iden-
tificavam duas: a Azenha do Lima ou
Azenha da Amoreira (a azenha loca-
lizada mais a montante no troço do
Rio) e a Azenha do Ti António
Joãozico ou Azenha do Casal da Laje.
Esta última era, provavelmente, a mais
antiga das sete, pois foi construída
há cerca de 2 séculos. E era também a
única de duas rodas. Perto desta (e
identificadas na Carta Militar de 1987),
mas um pouco mais para jusante,
houve a Azenha do Ti Américo Matias
e a Azenha do Ti João Azenha (o Ti
Laró). Nesta última os herdeiros estão
com vontade em a reabilitarem, pois é
um espaço que é um autêntico
património da família e também da
Freguesia Rural (e Saloia) de São João
das Lampas. A caminho da foz existia
também a Azenha dos Pimpões (que
foi destruída por enxurrada há muitos
anos), a Azenha do Ti Gualdino e a
Azenha do Ti Salvador Casinhas (a
localizada mais perto da foz). Foi esta
que, recentemente, começou a ser
recuperada pelo atual proprietário, o
ti Manel do Pão do Pobral. O ‘ti Manel’
já procedeu a algumas obras, princi-
palmente na azenha, mas também no
espaço envolvente ao rio (açude e le-
vada), que tornaram esta azenha alvo
do interesse de muitos ‘TURISTAS’.
O testemunho de Elisa Inácio é sin-
tomático da vontade destes ‘turistas’
(muitos são residentes nas redon-
dezas): “Pena não haver mais pessoas
a reabilitar Azenhas, tendo sido elas
um meio de subsistência de muitas
famílias na nossa região. É bom dar a
conhecer aos nossos filhos essa parte
da nossa história. A restauração das
Azenhas valoriza a zona e limpa os
caminhos de acesso a esses locais,
onde por vezes nem se conseguia
fazer caminhadas...”
Curiosamente esta é a única azenha
que está referenciada na mais recente
Carta Militar (de 2008).

Espero que o ‘ti Manel’ consiga ter-
minar o que se propôs concretizar (e
que não tenha nenhum dissabor) e
que assim este possa ser um ‘bom
exemplo’ da preservação do patri-
mónio da Freguesia de São João das
Lampas.
Os moinhos, cujas primeiras cons-
truções remontam ao século I a.C.,
foram durante vários séculos a única
forma de moagem. Os moinhos foram
e são um exemplo de soluções de
aproveitamento energético equi-

librado e respeito pela natureza. Em
Portugal os moinhos de água e vento
foram maioritariamente utilizados para
a moagem de cereais. Adicional-
mente, a sua presença no território
nacional tornaram estas pequenas
construções um forte elo de relações
e tradições para as populações locais.
Com a Revolução Industrial foram
criados no Século XIX os primeiros
sistemas mecânicos de moagem,
levando gradualmente a um aban-
dono e posterior esquecimento dos
moinhos tradicionais. Por vezes, o
abandono deste património é tão
significativo que se perdeu comple-
tamente a identidade cultural, cons-
trutiva e funcional. Inúmeros são os
casos de destruição ou adulteração
destas construções ao longo do país.
Eduardo Azenha, natural da Fregue-
sia de São João das Lampas, e enten-
dido nesta matéria, porque a viven-
ciou, partilhou nas suas memórias um
texto denominado “Moinhos de
água, ou seja, Azenhas”. Neste refere
que as azenhas “Têm características
mais ou menos iguais aos moinhos
de vento. Porém, eram construídos à
beira dos rios, por onde passava a
água. Era uma casa feita de pedra e
cal, de quatro paredes, um telhado
de telha de canudo, com uma ou duas

divisões. Uma era para colocar as
mós, a outra era para a casa do bur-
rito, e por vezes as galinhas. Também
tinha uma lareira para cozinhar
quando era preciso. A divisão prin-
cipal era de soalho e era destinada a
quarto de dormir, com um colchão no
chão. Esse colchão de manhã era
enrolado e atado com um fio e co-
locado a um canto até à noite. Essa
casa, ou seja a azenha, tinha uma
porta virada ao Sol, e uma janela
virada para o rio, para ver a evolução

deste quando chovia, pois por vezes
provocava cheias. Tinha um soalho
de madeira. Em cima dele estavam
colocados os dois casais de mós e
os objetos que eram precisos para o
moleiro trabalhar. Debaixo desse soa-
lho estavam todas as engrenagens.
Esse chagão chamava-se inferno. Da
parte de fora havia duas rodas gran-
des, que eram movidas pela água que
caía em cima com muita força e com
ligação ao carreto movia toda aquela
engrenagem.
A vida do moleiro no Inverno era mais
descansada e mais rentável, porque
os engenhos todo o dia e toda a noite
trabalhavam. Mas a vida do carreteiro
era mais trabalhosa, porque havia
mais farinha para distribuir. Fizesse
chuva ou sol, ele e o seu burrito lá
tinham que ir, por vezes debaixo de
chuva. O burrito com um oleado por
cima, o carreteiro com uma saca pela
cabeça ou um chapéu-de-chuva, por
vezes já roto, com os pés a pisar lama
e água.
Esta era a vida do moleiro e do carre-
teiro, duas pessoas ligadas ao ali-
mento dos outros, como eu e o meu
pai fomos. Eduardo Azenha (maio
1992)

Henrique Martins,
colaborador

fotos: hmAzenhas no Rio Falcão
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Paula Neves,
9 de setembro 2016

União das Freguesias de
Sintra pretende atribuir o
nome da antiga vereadora
Paula Neves (1972-2017)
ao espaço ajardinado e

Proposta de criação
do parque de lazer
Paula Neves

Aspecto da cerimónia

A
de lazer da Rua Aviador Carlos
Bleck, em São Pedro de Sintra.
No dia 14 de janeiro, dia em que
Paula Neves completaria o seu 50.º
aniversário, a Junta de Freguesia

anunciou a sua intenção de
apresentar à Câmara um projeto, de
autoria de José Carlos Domingues,
para concretizar em pleno esta
homenagem e a transformação
daquele espaço num Parque Inter-
geracional.
A cerimónia singela contou com a
presença dos familiares mais
próximos da saudosa autarca.
Paula Neves já tem o seu nome
atribuído a uma rua, por iniciativa
do atual presidente da CMS, em São
João das Lampas, sua terra natal.
São várias as razões que fazem com
que Paula Neves mereça a
atribuição do seu nome num espaço
da sede do concelho de Sintra.
Paula Neves foi vereadora da CMS
(PSD) com pelouros atribuídos no
ciclo autárquico 2013-2017. Foi
também, até ao seu falecimento,
presidente da concelhia de Sintra do
PSD.

Henrique Martins
foto: hm

screver sobre Sintra é
sempre difícil pois espe-
ra-se um quadro de pa-
lacetes cor-de-rosa com
jardins de camélias e se-

“não há planeta b”

foto: ufs

Sintra dos meus encantos e desencantos,
Sintra do meu deslumbramento
e das minhas frustrações

E
quoias, araucárias e cedros anti-
gos. Poderia falar das icónicas
chaminés do Palácio da Vila, bran-
quinhas entre o arvoredo que
passou de uma fugaz nudez para
um despontar de folhagem pre-
coce. Meados de janeiro de um
inverno sem chuva e já se vis-
lumbram os ramos tenros e cin-
tilantes dos freixos lá em baixo
no novo jardim do Vale da Rapo-
sa. Não vejo a hora de poder pas-
sear nos seus novos caminhos,
apreciar a vegetação e agradecer
o facto de grande parte das ár-
vores terem sido poupadas ao
abate. Será uma boa forma de an-
dar por Sintra, apreciando a vista
para o Castelo e para o edifício
da Câmara Municipal de uma
nova perspetiva, evitando o insu-
portável ruído dos tuquetuques,
respirando o oxigénio das árvores
em vez do dióxido de carbono mal

cheiroso desses veículos que ain-
da ninguém me conseguiu expli-
car porque razão continuam a
existir em Sintra, porque não são
todos elétricos e silenciosos co-
mo em Lisboa. Estará para breve
essa transição, espero eu. Essa é
uma das minhas frustrações,
quando tenho de atravessar Sin-
tra atrás de um tuquetuque,
valem-me as máscaras.
E a propósito de máscaras, fe-
licito a Câmara Municipal e o
SMAS pelo novo projeto em par-
ceria com a Universidade do Mi-
nho de recolha e reciclagem de
máscaras cirúrgicas e comunitá-
rias. Fiquei, no entanto, sem en-
tender se irão ser disponibiliza-
dos recipientes específicos para
a recolha destas máscaras, assim
como pinças de recolha aos ci-
dadãos que se queiram volunta-
riar para as recolher nos espaços
públicos, beira-mar, etc, onde as
encontramos com frequência.
Parece-me um bom projeto, mas
com algumas pontas soltas.
Outras pontas soltas que muito
me continuam a afligir são as
pontas de cigarros que continua-
mos a encontrar por todo o lado.
Investiu-se dinheiro em outdoors

e mupis, sensibilizou-se as escolas
com o projeto de pintura de sargetas
com o lema “O Mar Começa Aqui” e
a situação apenas melhorou um
bocadinho. Não podemos cruzar os
braços. Nunca vi nenhum polícia
passar uma multa a quem deita
beatas no chão.
A entrega de beatómetros  por parte
dos SMAS às Juntas de Freguesia,
foi uma medida positiva. Interes-
sante seria saber o que estas fizeram

com este recurso.
Que medidas têm sido desenvol-
vidas para que o beatómetro cedido
pelos SMAS seja utilizado pelos
fregueses?
Eu avisei que escrever sobre Sintra
não era fácil. Não quero vir para aqui
mexer em feridas, mas também não
pretendo com estas crónicas, que
se querem de cariz ambiental, igno-
rar o óbvio e relativamente fácil de
resolver.
Fácil de resolver, parece não ser a
questão dos herbicidas em que apa-
rentemente se fazem conquistas, se
acredita em compromissos de ces-
são de utilização de herbicida na via
pública e depois, quando o assunto
parece estar resolvido, voltam à car-
ga com avisos, sem data, de apli-
cação de herbicida na VIA PÚ-
BLICA. Sim, bem sei que é o Katoun
Gold, alegadamente menos peri-
goso para os seres humanos, mas
que necessidade há de andarem a
envenenar as ervas, as joaninhas,
os pássaros, as borboletas, as abe-
lhas e alguma criança sem noção do
que são 24 horas de circulação com
a devida precaução?! Eu também
não sei muito bem, confesso. Ora
se nem sequer sabemos qual a data
exata da aplicação nos sítios onde

circulamos, como podemos pre-
caver-nos?
Os ditos avisos à população estão
estrategicamente  colocados à volta
do Mercado Municipal na Estefânia,
bem perto da comida que ingerimos,
na rua pedonal cheia de esplanadas
e turistas, em frente ao MUSA, perto
do elétrico, na Portela, junto ao ter-
minal dos autocarros…
Escolheram muito bem os locais,
mais público do que isto só mesmo
dentro das escolas.
As datas de aplicação serão entre o
dia 20 e o dia 31de janeiro. Vá-se lá
saber que dia calha à porta de cada
um.
Fotografei os avisos que, para não
variar, são sempre muito pouco
elucidativos e sem data.
Fotografei as beatas no chão e por
muito que procurasse as ervas que
justificam os avisos, quase não as
vi, não deviam ter mais um ou dois
centímetros. Quem decide estas coi-
sas,  porquê e para quê? Ainda não
perceberam que quando destroem
um fio da teia da vida da qual também
fazemos parte, estão automatica-

mente a destruir toda uma cadeia de
seres vivos fundamentais para o
bom funcionamento da biodiver-
sidade deste frágil planeta?
Sintra dos meus encantos, desculpa
não conseguir palavras mais ro-
mânticas para descrever o que por
ti sinto. Melhores dias virão,
melhores palavras também.

Fernanda Botelho,
Sintra sem Herbicidas, 21 de janeiro  2022

Importância a transferir: ,
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História da planta canábis sativa
A canábis foi uma das primeiras plantas cultivadas pelo
Homem existindo em várias regiões do mundo sendo sobre-
tudo cultivada nas regiões temperadas e tropicais, nomea-
damente na faixa sul da Ásia, costa oriental de Mediterrâneo,
norte de Marrocos, África Central, América do Sul e do Norte.
Foi utilizada há muitos anos atrás como fonte de fibras para
o fabrico de tecidos e cordoaria a partir do seu caule. Na
Índia antiga era utilizada pelos Hindus com intuito  espiritual
e para promover a meditação.
A introdução da canábis na Europa ocorre no século XIX
começando a despertar o interesse da comunidade científica
pelos seus efeitos sedativos e no alívio da dor.  Na década
de 60 houve um aumento do consumo de canábis para fins
recreativos nos Estados Unidos e na Europa particularmente
pelos jovens com efeitos adversos e tóxicos associados
tendo ocorrido um declínio do interesse médico quer pelos
efeitos colaterais associados quer pelo desenvolvimento
de outras medicações consideradas mais eficazes e seguras.

Canábis, canabinoides e marijuana
A palavra canabinoides refere-se aos produtos que derivam
da planta Canábis sativa que contém cerca de 540 subs-
tâncias químicas. Uma dessas substâncias  é o canabidiol
(CBD)e  outra o tetraidrocanabinol (THC) que é responsável
pelos efeitos no estado mental da canábis.
Frequentemente as palavras “marijuana” e “canábis” são
utilizadas como sinónimos mas não significam exactamente
o mesmo uma vez que a marijuana se refere a derivados da
planta canábis sativa que contém quantidades substanciais
de THC.

Canabinoides e fins medicinais
Nos últimos anos tem havido novo interesse crescente sobre
a utilização para fins medicinais dos agentes canabinoides
e seus derivados existindo  evidencia actual na sua utilização
em algumas situações como por exemplo  no alivio da dor
crónica em adultos, como medicação para as náuseas no
tratamento de doença oncológica, na redução da

S A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D E Joana Martinho*

“Utilização de canabinoides
para fins medicinais”

espasticidade por escle-
rose múltipla e  no con-
trolo da ansiedade. A in-
dicação médica depende
sempre da avaliação clí-
nica realizada pelo mé-
dico, face às indicações
terapêuticas aprovadas,
sendo que a dispensa
destes produtos apenas
pode ser realizada na farmácia mediante apresentação de
receita médica.
Actualmente não está autorizada a canábis fumada para
fins médicos em nenhum país europeu. Não existe evidência
da eficácia de canábis ou canabinóides no tratamento de
cancro (excepto no tratamento do glioma, um tipo de tumor
do cérebro)

Canabinoides e segurança
Existem várias questões que suscitam preocupação relati-
vamente a segurança da de canábis e canabinoides  uma
vez que existe associação da sua utilização e risco de  aci-
dentes rodoviários, desenvolvimento de dependência,
esquizofrenia e outras psicoses, agravamento de bronquite
crónica, perturbação bipolar e também diminuição da
aprendizagem, dificuldades de memorização e atenção bem
como sintomas depressivos. Durante a gravidez o consumo
de canábis também se associa a baixo peso neonatal.
Assim, a aceitação dos canabinoides como uso medicinal é
um assunto em constante  estudo pela comunidade científica
particularmente como alternativa à terapêutica farmacológica
convencional em doentes que não a toleram e em situações
especificas. Pelos riscos associados não deve utilizar caná-
bis ou canabinoides sem consultar um profissional de saúde
acerca do seu problema de saúde de modo a tomar uma
decisão partilhada e bem informada.

* (Interna do 4.º ano de MGF USF Cynthia)
Grupo de internos de Medicina Geral e Familiar dos Centros
de Saúde da Várzea, Sintra, Colares e Pêro Pinheiro

O Hospital Fernando Fonseca (HFF) aumentou a atividade
assistencial em 2021 face a 2020, em diversas áreas de pro-
dução, destacando-se as consultas de especialidade e a
atividade cirúrgica, com redução nos tempos de espera.
Em 2021, foram realizadas 334.215 consultas de especialidade,
mais 34.945 do que em 2020, o que representa um acréscimo
de 11,7%. Dessas foram registadas 103.105 primeiras con-
sultas, um acréscimo de 28,9% face ao ano anterior. Importa
referir também que comparando com 2019, período pré-
pandemia, em 2021 foram realizadas mais 7.190 consultas de
especialidade, com uma redução de 20 dias no tempo de espera.
No que respeita à atividade cirúrgica (convencional, de
ambulatório), em 2021 efetuaram-se 15.112 cirurgias, mais 2.246
do que em 2020, registando-se um acréscimo de 35,3% nas
cirurgias convencionais e de 14,6% nas cirurgias de ambulató-
rio. Face ao período pré-pandémico de 2019, em 2021 verificou-
se uma redução de 31,5% no número dos doentes em espera
para cirurgia, representando uma melhoria significativa do
acesso dos utentes.
No ano passado, registaram-se 211.594 atendimentos na Ur-
gência do HFF, um crescimento de 16,4% face ao ano anterior,
o que equivale a mais 29.851 episódios de urgência.
As sessões
de hospital
de dia regis-
taram um
crescimento
de 22%, ten-
do sido reali-
zadas um to-
tal de 23.001
em 2021, mais
4.082 ses-
sões do que
no ano ante-
rior.
Relativamente
a o s  m e i o s
complemen-
tares de diagnóstico, no ano de 2021 foram realizados 239.382
exames, uma média diária de 656 procedimentos; e foram
efetuadas 2.346.347 análises clínicas.
“Apesar da atividade assistencial de 2021 ter sido fortemente
condicionada pela pandemia por SARS-CoV-2, os números
evidenciam o empenho e profissionalismo de todas e de todos
os trabalhadores do HFF, sem os quais não estaríamos a ul-
trapassar este que tem sido o maior desafio das nossas vidas
profissionais. Deixo também uma palavra de apreço às nossas
e aos nossos utentes pela confiança que demonstram diaria-
mente no HFF e nas suas equipas, o que é estímulo para
prestarmos melhores cuidados de saúde”, afirma Marco Fer-
reira, presidente do Conselho de Administração do Hospital
Fernando Fonseca.

Sobre o Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca
O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) cons-
titui-se como hospital de primeira linha para os cerca de 550
mil habitantes dos Concelhos de Amadora e de Sintra. A Ins-
tituição desenvolve atividade assistencial e atividade de
investigação, ensino e formação pré e pós-graduada.
O Hospital tem por missão a prestação de cuidados de saúde
humanizados e diferenciados em todo o ciclo de vida da
pessoa, em articulação com os cuidados de saúde primários e
continuados, bem como com os demais Hospitais integrados
na rede do Serviço Nacional de Saúde. Tem uma lotação de
802 camas, destacando-se a existência de um Bloco Operatório
com 11 salas.
Além dos serviços de urgência existentes no Hospital (Ur-
gência Geral, Urgência de Obstetrícia e de Ginecologia e
Urgência de Pediatria), o HFF também oferece à população
um Serviço de Urgência Básica localizado na Freguesia de
Algueirão-Mem Martins.

Hospital Amadora-Sintra
fez mais de 300 mil consultas
e de 15 mil cirurgias em 2021

PUB. JORNAL DE SINTRA

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

Também serviço de Take Away para que, se assim preferir, possa continuar
a desfrutar dos pratos que mais gosta em sua casa ou no seu local de trabalho

Hospital Amadora-Sintra, novo colaborador da página da saúde
Recebemos do Hospital Fernando Fonseca/Amadora-Sintra
uma oferta de colaboração para a página da Saúde.
A eles já enviamos os nossos sentidos agradecimentos e
disponibilidade, dando-lhes também conhecimento que neste
momento temos uma parceria estabelecida com o Grupo de
internos de Medicina Geral e Familiar dos Centros de Saúde da
Várzea, Sintra, Colares e Pêro Pinheiro, a qual já tem seis anos.
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CERTIFICO

Para efeitos de publicação, que por escritura lavrada hoje neste Cartório a folhas doze e
seguintes do livro quinhentos e treze – A de escrituras diversas, que:
MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS AZEVEDO casado com MARIA VENTURA BATISTA
PEREIRA AZEVEDO, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de Casal de Loivos,
Alijó e residente na Rua do Parque Infantil do Moinho, número 12, 1.º Esq.º em Mira Sintra,
Sintra, NIF 104.659.
FOI DECLARADO QUE: com exclusão de outrem, é dono e legítimo possuidor  da fração
autónoma designada pela letra “D”, ou seja, primeiro andar esquerdo, para habitação, do
prédio urbano sito na Rua do Parque Infantil do Moinho, número 12, e Rua das Acácias
números 11 e 11-A, em Mira Sintra, na freguesia de Agualva e Mira Sintra, concelho de
Sintra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Agualva-Cacém sob o número
DUZENTOS, da freguesia de Mira-Sintra, e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 255.
MAIS CERTIFICO SEGUNDO ALEGADO: Que o referido imóvel entrou na sua posse no
decorrer do ano de mil novecentos e setenta e seis, em data que não consegue precisar, por
lhe ter sido doado verbalmente por Maria Helena Pereira, solteira, maior, tendo aceite a
referida doação.
O referido imóvel encontrava-se na posse da referida Maria Helena Pereira, nos termos de
um contrato em regime de renda resolúvel, celebrado com o Instituto de Gestão e Alienação
do Património Habitacional do Estado, no entanto a referida Maria Helena Pereira veio a
falecer em dezanove de Dezembro de mil novecentos e setenta e sete, no estado de solteira,
maior, sem testamento, nem herdeiros legitimários, pelo que, nos termos do referido contrato,
este imóvel entraria na posse da herança da falecida, por amortização por falecimento,
saindo da posse do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado.
Tendo em conta que a propriedade do imóvel seria transferida para os herdeiros da referida

PUB. JORNALD E SINTRA, 28-1-2022

Maria Helena Pereira, o que não veio a acontecer, e quando na década de noventa o
património do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado, foi
transmitido para o Município de Sintra, este imóvel não ingressou nesse património,
mantendo-se registado em nome do referido Instituto.
Pelas razões expostas, nunca foi possível lavrar titulo definitivo que conferisse a posse ao
declarante. Assim, desde a data em que a dita Maria Helena Pereira lhe doou o dito imóvel,
no ano de mil novecentos e setenta e seis, continuou, como já fazia, a ocupá-lo sem a
menor oposição de quem quer que seja, desde o seu início, suportando os encargos que
lhe são inerentes, praticando todos os atos normais atinentes à qualidade de proprietário
pleno, como, designadamente, os da sua conservação, manutenção e fruição, posse que
foi, sempre, exercida sem interrupção, e ostensivamente, com conhecimento de toda a
gente, sendo por isso uma posse pacífica, contínua, pública, e de total boa-fé.
Que, na verdade, o certo é que possui aquele imóvel há muito mais de vinte anos, sem a
menor oposição de quem quer que seja, desde o seu início, pelo que tal comportamento
conduziu à aquisição do citado direito sobre o dito imóvel, por usucapião.

Lisboa e Cartório Notarial do Notário Lic. Rui Manuel Justino Januário, aos 13 de Janeiro
de 2022.

O Colaborador, autorizado pelo Notário Rui Manuel Justino Januário, publicado em 01/10/
2020, inscrito sob o n.º 51/9.

(a) Domingos Manuel Ramos Condeça

Conta registada sob o n.º PA 114/2022
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Sintra aprova Estratégia Local
de Habitação
A Assembleia Municipal de
Sintra aprovou por unani-
midade, na última quinta-
feira, dia 20, a Estratégia
Local de Habitação de Sintra,
que dará resposta às neces-
sidades dos munícipes em
termos de habitação e que
beneficiará 3.100 famílias,
num investimento de cerca
179 milhões de euros.
A Estratégia Local de Habi-
tação visa garantir condições
de acesso a uma habitação
condigna às pessoas que não
dispõem de capacidade fi-
nanceira para aceder a uma
solução habitacional adequa-
da, devendo o município de-
finir a sua estratégia local em
matéria de habitação e prio-
rizar as soluções habitacio-
nais que pretende ver desen-
volvidas.
Assim, foi elaborado pela
autarquia a estratégia local de
intervenção em matéria de po-
lítica de habitação para o
município de Sintra que pre-
vê um investimento de 179
milhões de euros nos próxi-
mos cinco anos e a reabi-
litação de 1.650 fogos muni-
cipais existentes e um au-
mento de 1.453 novos fogos
pela via da aquisição ou cons-
trução. As intervenções
previstas abrangem cerca de
3.103 fogos.
Para o presidente da autar-Leia, assine e divulgue o Jornal de Sintra

quia, Basílio Horta, “a habi-
tação é um bem essencial à
vida das pessoas. Mais de
que um local de satisfação
das necessidades primárias
de proteção, repouso, higie-
ne, lazer, etc., a habitação é o
local onde o indivíduo e a
família encontram resguardo
para a sua privacidade e
intimidade, como também o
local onde se estabelecem os
laços, a identidade e a coesão
do núcleo familiar”.
“Nós não podemos permitir
que em Sintra haja 1.480
famílias que vivem em situa-
ção pouco digna. São pes-
soas com um rendimento
muito baixo”, sublinhou o
autarca.
A problemática da habitação
é intricada por fatores sociais,
políticos, económicos, físicos
e culturais de uma sociedade
em contínua transformação
que, numa lógica materialista,
nem sempre atende a uma
responsável salvaguarda das
exigências de uma existência
digna, saudável e humana,
deste modo, propõe-se neste
documento a estratégia local
de intervenção em matéria de
política de habitação para o
Município de Sintra, para o
período temporal de 2021 a
2026.
É objetivo deste documento
não só a definição da Es-

tratégia Local de Habitação,
mas também a constituição
do quadro de suporte à ela-
boração de futuras candi-
daturas aos diversos progra-
mas nacionais de habitação,
em especial ao Programa 1.º
Direito – Programa de Apoio
ao Acesso à Habitação e ao
Plano de Recuperação e
Resiliência, identificando-se
para o efeito e no quadro dos
princípios destes programas,
as carências habitacionais do
concelho e os correspon-
dentes projetos e soluções
habitacionais preconizadas,
habilitando assim o município
de uma assertiva abordagem
às suas problemáticas habi-
tacionais, e de um conjunto
de ferramentas e apoios
disponibilizados na Nova
Geração de Políticas de
Habitação.
Dos 179,4 milhões de euros,
a Câmara de Sintra estima que
67,5 milhões sejam assegu-
rados pelo Instituto de
Habitação e Reabilitação
Urbana (IHRU), 70 milhões
financiados no âmbito do
PRR (Plano de Recuperação
e Resiliência) e os restantes
assegurados pela autarquia.

Fonte: CMS

A expropriação destina-se ao “Reperfilamento da Avenida Infante D. Henrique, em Agualva”.

Aquele despacho foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 141, de 22 de Julho de
2020, através da Declaração (extracto) n.º 58/2020.

DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS
14/09/2020

O Subdiretor-Geral,

José Moreira

DGAL | Rua Tenente Espanca, n.º 22 – 1050-223 Lisboa
Tel: 213 133 000 Fax: 213 528 177 www.portalautarquico.gov.pt E-mail: comunicacoes@dgal.gov.pt

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA EFEITOS
DE EXPROPRIAÇÃO, COM CARÁTER DE URGÊNCIA,
DA PARCELA NECESSÁRIA AO “REPERFILAMENTO

DA AVENIDA INFANTE D. HENRIQUE,
EM AGUALVA” – MUNICÍPIO DE SINTRA

EDITAL

Nos termos e para os efeitos previstos na parte final do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 17.º do Código
das Expropriações (Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro), fica notificado o proprietário e demais
interessados de que o Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, por
despacho, de 22 de Junho de 2020, a pedido da Câmara Municipal de Sintra, declarou a
utilidade pública urgente da expropriação da parcela a seguir identificada:

N.º
parcela Proprietário(s)

1 Imobiliária Monserrate, Limitada

Outros
interessados

—

Área
(m2)

225

Matriz da União das Freguesias
de Agualva e Mira Sintra

Rústico Urbano

37
(secção G) 172 e 480

N.º da
descrição
do registo

predial

166
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OPINIÃO

Na tentativa de responder
às preocupações e dúvi-
das da população  sobre
o projecto para o Largo da
Feira de S. Pedro, a União
de Freguesias de Sintra
diligenciou   marcar uma
Assembleia para 17/12/21.
Em representação da Câ-
mara Municipal esteve o
sr. vereador dr. Pedro Ven-
tura e dra. Sofia Silvano.
Ignorando o abaixo-assi-
nado com 400 assinaturas
recolhidas em 2016 e a
carta que o acompanhava,
solicitando alternativa  ao
projecto então apresen-
tado, o sr. vereador “im-
pôs”  o mesmíssimo pro-
jecto, apenas diferindo na
redução de lugares para
estacionamento. De 98 pa-
ra 54+2 para deficientes. 
1) O projecto continua
péssimo  porque destrói a
beleza e história daquele
LUGAR ÚNICO, de uma
harmonia impar. 

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Largo da Feira de São Pedro

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.

2) Com imaginação e trabalho
conseguimos  alternativa pa-
ra a mesma quantidade de
lugares, com forte hipótese de
aumentar

3) Um anfiteatro no lugar dos
fornos do pão é desacon-
selhável e inútil por mil razões,
pelo que essa zona deve con-
tinuar com os fornos e esta-
cionamento, além  de cargas
e descargas

4) Qualquer construção nova
no largo, sobretudo junto ao
muro, se nos afigura  aten-
tado à beleza do local e des-
necessária

5) Ao invés deveriam começar
pelo há muito anunciado par-
que periférico no Ramalhão já
que S. Pedro não tem dimen-
são para o trânsito que o pós
pandemia nos trará de volta

João Diniz,
S. Pedro

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

VEREAÇÃO

PUB. JORNALD E SINTRA, 28-1-2022

ANÚNCIO

HASTA PÚBLICA PARA ARRENDAMENTO DE DOIS ESPAÇOS EM IMÓVEIS MUNICIPAIS
(MERCADOS) PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS – ATM

Maria da Piedade de Matos Pato Mendes, Vereadora da Câmara Municipal de Sintra,
no uso das competências delegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara –
Despacho n.º 112-P/2021, de 9 de dezembro, faz público que no dia 17 de fevereiro de
2022, pelas 10 horas, terá lugar no Palácio de Valenças, na Vila de Sintra, o ato público de
hasta pública para arrendamento de dois espaços em imóveis municipais para instalação de
máquinas automáticas – ATM, nos termos das Condições Gerais do Procedimento aprovado
pela Câmara Municipal na sua reunião de 21 de dezembro de 2021.

A caracterização dos espaços a arrendar, bem como as condições gerais do seu arrendamento
podem ser consultados no sítio da internet https://cm-sintra.pt/invest/hasta-publica,
encontrando-se também para consulta na Divisão de Gestão do Património sita na Rua Dr.
Alfredo Costa, n.º 33, em Sintra, nos dias úteis das 10.00 até às 17.00 horas, desde a data de
publicação do presente anúncio até ao último dia útil anterior ao da realização da praça.

A proposta deve ser apresentada nos termos do Ponto 8 do Programa do Procedimento, pelos
concorrentes ou seus representantes legais, no local acima indicado, contra recibo, em
invólucro opaco, fechado e lacrado, com a identificação do concorrente e a inscrição:
“Arrendamento de espaços em imóveis municipais para instalação de máquinas automáticas
– ATM” até às 17.00 horas do dia 16 de fevereiro de 2022.

Os esclarecimentos sobre as peças devem ser requeridos por correio electrónico
(dgpa.juridico@cm-sintra.pt) ou carta, até ao 10.º (décimo) dia útil a contar da publicação do
presente anúncio, devendo a Comissão responder no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Paços do Concelho de Sintra, 11 de Janeiro de 2022.

João Cachado

D urante a semana passada decorreram os trabalhos
finais de remoçao dos últimos elementos dos
arranjos luminosos que as várias zonas do centro
histórico de Sintra acolheram durante a época
natalícia. E, como todos os anos sucede, não só há

A propósito das decorações natalícias
Acabar com o arraial

quem não tenha qualquer reparo a fazer quanto às opções
inerentes à decoração mas também os que, discretamente, em
conversas de circunstância, dão a entender quanto
discordam.

Desde já evidenciando que me incluo entre os discordantes,
na verdade, nunca como ao longo desta última quadra festiva,
tantas opiniões ouvi mais ou menos coincidentes com a minha.
Assim sendo, considero apropositada a partilha de algumas
impressões acerca do modo como a autarquia considerou
conveniente decorar algumas praças e artérias das áreas em
apreço.

Permitam-me partir da convicção de que, porque me
acompanha há tempo bastante e até conhece as minhas
opções estéticas em vários domínios, a maioria dos leitores
não estranhará que não me aprouve conviver com tão
exagerado modo de assinalar um período que tantas e
excelentes conotações encerra no quadro da nossa cultura
judaico-cristã.

Na realidade, a certeza de que tudo quanto é exagero resulta
em desequilíbrio não carece de qualquer plausível justificação.
No entanto, circunstância que tal não deixa de suscitar a
necessidade da partilha de opiniões sempre com o objectivo
de evitar quadros de decoração urbana que, manifestamente,
terão ultrapassado os limites do suportável.

Por esta altura do ano, o que em Sintra costuma acontecer é a
instalação de autênticos arraiais minhotos – designação que
me permito usar sem a mínima desconsideração pelo respectivo
e genuíno enquadramento nos lugares de origem – que parece
inspirarem estas deslocadas cenas sintrenses que também
poderiam ser consideradas como de feira popular…

Apesar de pertinente, dispenso-me da abordagem da questão
dos custos financeiros da operação que, em linhas gerais,
sabemos ter requerido significativo investimento. Por outro
lado, no que se refere às consequências, mais ou menos
nocivas, para as espécies arbóreas e arbustivas decorrentes
das cargas de vário tipo a que foram sujeitas, lembro a abalizada
opinião de Fernanda Botelho que Integrou o artigo
subordinado ao título “Iluminações natalícias” publicado
na edição de 10 de Dezembro de 2021 do JS*, que passo a
ciar:

“(…)  E pronto, agora estavam já ligadas as luzes de Natal, um
puco exageradas a meu ver (…) Mas as árvores das avenidas
e sobretudo as árvores mais jovens ressentem-se com tanta
electrificação ligada ao seu tronco, existem vários estudos
que o comprovam  (…)”.

Como não estou convencido de que o que temos tido seja
inevitável, i.e., que não haja alternativa susceptível de ser
posta à consideração das empresas da especialidade, parece-
me ser possível equacionar um percurso devidamente
adequado.

É neste contexto que, previsível e futuramente, a decoração
urbana a adoptar durante a quadra natalícia deverá poder
obedecer a fórmulas de expressão plástica, radicadas em
soluções de sugestão que, com contenção e equilíbrio,
resultem em iluminações capazes de satisfazer características
únicas de um espaço tão sofisticado como o das nossas
diferentes zonas do centro histórico.

Felizmente, em Sintra, não falta quem, técnica e devidamente
habilitado, esteja pronto a colaborar para a concretização desta
proposta. Oxalá, assim esteja disposto a actuar quem de
direito.

[João Cachado escreve de acordo

com a antiga ortografia joaocachado@gmail.com]

JORNAL
DE

SINTRA

Ultima edição
disponível

em
www.jornaldesintra.com

LEIA, ASSINE

E DIVULGUE
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fonte: CMS

RESULTADOS (6 OUTUBRO 2019) – ELEIÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 2019

Algueirão- Mem Martins
Casal de Cambra
Colares
Rio de Mouro
UF Agualva e Mira Sintra
UF Alm.Bispo, P. Pinheiro Montelavar
UF Cacém S. Marcos
UF Massama e Monte Abraão
UF Queluz Belas
UF São João Lampas Terrugem
UF Sintra

Totais do Concelho
Percentagem %

55771
10187
6477

40418
35413
14139
31506
42767
44064
13955
24286

318983

PN
R

PD
R

PC
TP
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PS PP
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N
C C
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M
PT IL B
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PU
R

P

L

PC
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V

C
D
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N

R
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R
.

28650
5338
3788

20798
17007
8165

15588
22417
22911
8038

14815

167515
52,52%

678
141
96

465
316
200
345
511
508
239
350

3849
2,30%

474
129
59

355
282
142
280
291
408
147
214

2781
1,66%

174
25
12

164
123
43

126
116
156
50
91

1080
0,64%

40
10
5

33
21
17
31
28
42
20
14

261
0,16%

267
56
24

203
172
86

151
164
196
80
98

1497
0,89%

10974
2290
1214
8046
7574
3346
6405
8694
9123
2981
4971

65618
39,17%

65
7
4

25
24
16
29
34
56
16
23

299
0,18%

83
15
14
60
33
18
39
51
61
24
40

438
0,26%

772
152
65

609
432
182
497
504
541
164
272

4190
2,50%

109
25
12
73
40
23
57
55
60
34
50

538
0,32%

411
45
86

321
185
80

206
385
373
118
436

2646
1,58%

3387
528
350

2532
1859
721

1917
2685
2541
715

1443

18678
11,15%

353
39
56

231
162
55

170
278
291
75

204

1914
1,14%

5370
955

1078
3765
2807
1844
2348
4402
4120
1962
3757

32408
19,35%

42
7
5

22
23
8

32
18
27
7

15

206
0,12%

151
40
17

128
82
56
98
95

106
59
67

899
0,54%

64
12
7

40
39
18
33
46
56
20
19

354
0,21%

473
47
78

319
241
88

225
418
359
121
313

2682
1,60%

2151
349
204

1658
1343
578

1209
1797
1901
448
874

12512
7,47%

1590
280
159

1040
779
342
904

1092
1210
421
733

8550
5,10%

983
183
238
678
447
284
464
721
749
322
821

5890
3,52%

39
3
5

31
23
18
22
32
27
15
10

225
0,13%

48,63%
47,60%
41.52%
48,54%
51,98%
42,25%
50,52%
47,58%
48,01%
42,40%
39,00%

47,48%

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0

Eleições Legislativas, domingo, 30 Janeiro, 2022

Eleições em tempo de pandemia
o dia 30 os portu-
gueses irão às ur-
nas escolher o
próximo Governo
da Nação, o 23.º

Fonte: PORDATA

Idalina Grácio Andrade mil pessoas em isolamento.
Dentro deste cenário a Mi-
nistra da Administração In-
terna Francisca Van Dunem
recomenda se evite uma aglo-
meração de pessoas infecta-
das e não infectadas, pelo
que seria aconselhável que
os infectados optassem por
votar entre as 18 e as 19 horas.
É dentro deste cenário preo-
cupante a que acresce o au-
mento das taxas de abstenção

a nível nacional e residentes
em Portugal e no Estrangeiro,
que se tem vindo a verificar
no País desde 1975 e a crescer
de forma um pouco assus-
tadora.
Na eleição anterior para a
Assembleia da República em
6 de outubro de 2019 a abs-
tenção foi a maior de sempre
nestas eleições gerais, tendo
rondado os 51,4% residentes
em Portugal e 89,2 estran-

geiros.
Sintra nas ditas eleições teve
uma abstenção geral de
47,48% tendo a União de
Freguesias de Sintra regista-
do a menor baixa de absten-
ções, equivalente a 39% e a
União de Freguesias do Ca-
cém e São Marcos, a maior, a
qual rondou os 50,52%.
Todos os actos eleitorais no
concelho têm decorrido de
forma democrática e serena.

N
Constitucional.
Estas eleições terão um cu-
nho muito particular devido
à Pandemia que atravessa e
progride no País e que à data
já atinge cerca de setecentos

PUB.

Taxa de abstenção nas eleições para a Assembleia da República:
total, residentes em Portugal e residentes no estrangeiro
Percentagem de eleitores, a viver no país ou fora do país, que se abstiveram nas eleições legislativas ao longo dos anos,
desde o 25 de Abril.

Total Residentes Residentes
em Portugal no estrangeiro

8,5 8,3 36,8
16,7 16,7 13,2
12,9 12,5 35,1
15,2 14,6 39,5
22,2 21,4 54,6
25,7 24,6 70,0
28,5 27,4 73,5
32,6 31,8 67,4

Anos

1975
1976
1979
1980
1983
1985
1987
1991

33,8 32,9 76,2
39,0 38,2 76,5
38,4 37,7 75,6
35,6 35,0 75,3
40,3 39,5 84,7
41,9 41,1 83,1
44,1 43,0 88,3
51,4 45,5 89,2

1995
1999
2002
2005
2009
2011
2015
2019

Total Residentes Residentes
em Portugal no estrangeiro

Anos



9JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 28 DE JANEIRO DE 2022

SOCIEDADE

Círculo eleitoral de Lisboa

Aproximar os candidatos naturais ou residentes em Sintra aos eleitores
A fim de intensificar a ligação entre os candidatos a deputados e a
população que os elege damos conhecimento aos nossos leitores da
identidade dos candidatos naturais ou residentes no concelho de Sintra
que no dia 30 irão a sufrágio pelo círculo eleitoral de Lisboa.
Não temos conhecimento dos candidatos apresentados pelos partidos
Chega e Socialista, desconhecendo-se portanto se foram integrados
alguns cidadãos de Sintra.

A todos os partidos com assento parlamentar foram solicitados alguns
esclarecimentos pela Associação Portuguesa de Imprensa através do
Jornal de Sintra, no que se refere à imprensa nos seus programas:

PS:
Sobre a criação de um Plano Nacional de Literacia Mediática, o foco será apenas na
população em idade escolar? Não entendem ser aconselhável abranger outros grupos
vulneráveis, designadamente os seniores?
Quanto à revisão do atual sistema de apoio aos órgãos de comunicação social locais e
regionais, e tendo em conta o permanente atraso no sistema de pagamentos, será tomada
alguma medida para solucionar esta questão?
Que alterações concretas pretendem fazer à Lei de Imprensa?

PSD:
A comunicação social é muito mais do que a televisão pública. Há mais de uma década
que a imprensa escrita está em crise. Não têm nenhuma medida para este setor, em todo
o Mundo considerado como um pilar fundamental de qualquer regime democrático?

BE:
O vosso programa prevê a criação de um fundo público de financiamento para a criação
de novos media. Não seria mais prudente “salvar” primeiro os órgãos de comunicação
existentes, principalmente os regionais e locais, que estão a desaparecer a cada dia que
passa?

IL:
A comunicação social é muito mais do que a televisão pública. Há mais de uma década
que a imprensa escrita está em crise. Não têm nenhuma medida para este setor, em todo
o Mundo considerado como um pilar fundamental de qualquer regime democrático?

Livre:
A promoção da literacia prevê apenas a população em idade escolar? Não entendem ser
aconselhável abranger outros grupos vulneráveis, designadamente os seniores?
As bolsas de apoio não podem ser extensíveis a outros meios de comunicação,
nomeadamente os locais e regionais, que estão neste momento a  lutar por sobreviver? 

CDS, CDU, PAN e Chega:
O vosso Programa Eleitoral não prevê nenhuma medida para o setor da Imprensa -
designadamente os jornais regionais e locais que estão a enfrentar a maior crise de
sempre e a desaparecer a cada dia que passa. Quais as razões dessa lacuna? Estão
dispostos a promover ou a apoiar, na Assembleia da República, medidas de apoio a este
sector?

Fonte: API

Iniciativa Liberal (Núcleo de Sintra)
Em relação ao tema levantado dos apoios à Comunicação Social, cumpre esclarecer:
– A Iniciativa Liberal defende a privatização da RTP, SA, que é atualmente financiada
quase em exclusivo pela existência da Contribuição Audiovisual – 82% do total das
receitas em 2020 e em 2019. Isto representa uma fonte de financiamento gritantemente
desigual face à concorrência.
– A tendência é para abolir a Taxa de Contribução Audiovisual. Trata-se de uma taxa de
cobrança obrigatória, com um valor mensal unitário de 3 euros mensais (2,85 + IVA), ou
seja, 36 euros anuais, associados à conta da eletricidade, independente da utilização de
serviços de televisão, rádio ou internet.
– Sem menosprezar o importante papel da comunicação social como pilar da democracia,
a imprensa deve ser livre. A imprensa só é um pilar da democracia se for livre. A imprensa
de qualidade tem audiência e fontes de receita próprias. Ainda assim temos medidas de
apoio às empresas, como a redução do IRC para 15% e a eliminação da derrama estadual.

PAN
Este partido informou o Jornal de Sintra que vai expor a temática da Imprensa Regional à
sua direcção partidária.

• Livre (L)
Não indicou qualquer candidato como natural
ou residente no concelho de Sintra

• Bloco de Esquerda (B.E.)
– Bruno Góis
– Tânia Russo
– Hugo Parreira

• CDU – Coligação Democrática Unitária
(PCP-PEV)
– Cristina Cruzeiro, Cacém
– Gonçalo Paixão, Algueirão Mem-Martins
– Inês Fernandes, Belas
– David Luna de Carvalho, Algueirão Mem-
Martins
– Silvandira Costa, Rio de Mouro
– Suplente, Filipe Borregana, Belas

• Partido Social Democrata (PPD/PSD)
– Filipa Guimarães, São João das Lampas e
Terrugem 
– Andreia Bernardo, Agualva-Mira Sintra
– Ana Sofia Bettencourt, Algueirão-Mem
Martins

– Ana Isabel Valente, Sintra

• Partido Socialista (PS)
Não recebemos as informações pedidas.

• PESSOAS - ANIMAIS - NATUREZA (PAN)
– Camilo Vasco Santos Ferro Soveral, Mem
Martins

• Iniciativa liberal (IL)
– Gualdim Ramos
– Miguel Martins, Rinchoa
– Nuno Cavalheiro, Montelavar
– Cláudia Nunes, Queluz
– Mafalda Almeida

• CDS - Partido Popular (CDS-PP)
– Maurício Verissimo Rodrigues
– Maria da Conceição Brito Oliveira de
Almeida Cerqueira
– Paulo Jorge Marques Gaspar
– Luís Miguel Crissóstomo Sardinha

• CHEGA (CH)
Não recebemos as informações pedidas.

Candidatos:

Apelo ao voto do presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio Horta

No próximo domingo, dia 30, os portugueses são, uma vez mais, chamados a exercerem o seu
direito democrático de votarem para escolher o governo que conduzirá os destinos do país
nos próximos quatro anos.
No momento em que vivemos, a nível social, económico e sanitário, importa apelar ao sentido
cívico de todos os sintrenses para que se desloquem às mesas de voto respetivas e exerçam
o seu direito. Votar é o mais nobre ato político do cidadão em liberdade. É o garante da nossa
democracia plena e participativa.
Contudo, os tempos pandémicos que vivemos, alertam-nos para que o façamos em segurança,
não apenas a nossa, mas também a dos outros. Por isso, vote com todas as precauções e em
consciência. O futuro de Portugal assim o exige.

Basílio Horta
Presidente da Câmara Municipal de Sintra

Jornal de Sintra apela a todos os leitores o cumprimento
do seu dever cívico. Por Portugal, pela Democracia
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Campeonato Nacional de Futsal da 3.ª Divisão – 2.ª Fase; Manutenção/Descida

MTBA soma e segue. Terceira vitória e líder da Série 6

ão foi uma conquista fácil
para os comandados de
Pedro Cascarrinho. Aos 2
minutos de jogo, o seu
adversário inaugurou o

o pavilhão desportivo da
Escola Secundária Pedro
Alexandrino, em Póvoa
de Santo Adrião, a JOMA
derrotou a equipa de Odi-

Três jogos, e o máximo de pontos; 9. Na ronda de sábado, dia 22, o Grupo União MTBA recebeu na condição de visitado, os ribatejanos da Casa Benfica
na Golegã, e ganhou por 6-4, recuperando por duas vezes da desvantagem no marcador. Com a vitória, a equipa das 4 Aldeias, segue invicta na
liderança da Série 6, começando a desenhar-se o número de candidatos aos dois lugares que garantem a manutenção no terceiro escalão do futsal
nacional.

marcador, respondendo de imediato,
com a obtenção do golo do empate.
O MTBA cresceu no jogo ofensivo,
e aos 7 minutos ficou por cima (2-1),
com um tento de Dino, uma vanta-
gem que se manteria até ao inter-
valo.
No reatamento, a Casa Benfica na
Golegã, entrou da mesma forma que
no início do jogo, e empatou a
partida (2-2). E só aos 27 minutos,
houve nova mexida no marcador,
numa infelicidade do guardião Vítor
Cartaxo que fez auto golo. Aos 32
minutos, e num só golpe, o conjunto

do Ribatejo virou o resultado (3-4),
mas viria a sofre novo golpe, com a
expulsão do Ala, Diogo Moura. O
MTBA, acaba por virar o resultado,
também num só golpe, aos 36’, por
Rafa Azenha, e antes do apito final,
Nando Mendes, sentencia o resul-
tado, com o golo para os 6-4.
Com arbitragem da dupla dos Aço-
res, Orlando Freitas, e Nuno Estrela,
as equipas alinharam:
MTBA: Sandro Azenha; Dino, Dio-
go Alves, Nando Mendes, e Gonça-
lo Martins (5 inicial); Rafa Azenha,
Heidir Tavares, Emanuel Silva, Rui
Monteiro, Mauro Rodrigues, e
Diogo Assunção (gr).
Treinador: Pedro Cascarrinho
CB Golegã: Vítor Cartaxo; António
Mendes, Luís Nunes, Diogo Moura,

e Daniel Batáguas (5 inicial); Fábio
Pereira, Rodrigo Ferreira, Luís
Menino, João Policarpo, Francisco
Maximiano, e Gonçalo Lopes (gr).
Ao intervalo: 2-1. Final: 6-4.
Marcadores: Rafa Azenha (2), Dino,
Gonçalo Martins, Nando Mendes,
e Cartaxo (ag), pelo MTBA. Luís
Nunes (2), Diogo Moura, e Daniel
Batáguas (CBG).

Classificação (Série 6): 1.º MTBA,
9 pontos; 2.º Gaeirense, 6, 3.º Vila-
verdense, 4 (-1j), 4.º NS Pombal, 3 (-
1j), 5.º Casa Benfica Golegã, 1, 6.º
Ribeira do Fário, 0.

Próxima jornada (dia 29): MTBA-
Vilaverdense; Gaeirense-NS Pom-
bal; NS Pombal- Ribeira do Fárrio.

Rui Monteiro – com um “hat-trick” na passada
terça-feira frente ao Gaeirense, ficou em branco
no jogo frente aos encarnados da Golegã

Campeonato Distrital de Futsal da 1.ª Divisão da AFL- 18.ª Jornada

Pleno de vitórias para os clubes concelhios

foto: ventura saraiva

Ventura Saraiva

JOMA (fora), Vila Verde, e Novos Talentos (casa), venceram os seus adversários na jornada 18, realizada no sábado, dia 22.
Uma ronda ainda marcada pela derrota do Rangel na Tapadinha frente ao líder, Atlético, o que garante ao Sporting de Vila Verde ascender ao 2.º lugar,
com a vantagem de 2 pontos sobre a turma da Venda Nova.

N
velas, o CD Jardim da Amoreira por
concludentes, 1-6, respondendo à
desvantagem inicial de 0-1 (golo de
Luís Desidério aos 16’), e perante
uma equipa de forte potencial, e a
precisar de pontos para subir na
classificação.
No segundo tempo, a JOMA con-
seguiu fazer o empate, com apenas
3 minutos de jogo, por Rúben Pe-

reira, e o mesmo jogador a bisar aos
32’, para virar o resultado (1-2). A
partir dessa vantagem, a equipa de
Queluz Ocidental entrou em fase de
pontaria afinada, e foi dilatando o
resultado; Fábio Oliveira (33’),
Rúben Pereira (34’), Aluísio Pereira
(36’), e Fábio Salvador (39’).

João Nogueira, a bisar
no pavilhão António
Mateus, em Vila Verde
O Sporting Clube Vila Verde recebeu

o Futsal Oeiras, lanterna-vermelha
da classificação, e cumpriu a sua
obrigação de favorito, ao vencer por
5-3. João Nogueira, abriu o fechou
o placard, com golos aos 5’, e 32
minutos. Bruno Mendes, Tiago
Pinto, e Ricardo Teixeira, dividiram
entre si os restantes 3 golos. Odair
Moreira (2), e João Rocha, marcaram
para o emblema de Oeiras.
Já no pavilhão da Escola Matias Ai-
res, em Agualva, o GSC Novos Ta-
lentos recebeu a turma ribatejana do
CAD-Clube Académico Desportos,
e goleou por 7-3. Foi a sétima vitória

da formação orientada por “Ma-
cuca” que assim consolida um dos
lugares do meio da tabela clas-
sificativa. Numa distribuição de
golos, apenas Fábio Cunha, bisou.
Miguel Correia, Fernando Cunha,
Nuno Caseiro, João Santos, e Wil-
son Silva, marcaram na baliza da
turma da Póvoa de Santa Iria.
Classificação actual: 1.º Atlético
CP, 45 pontos; 2.º SC Vila Verde, 40,
3.º DO Rangel, 35 (-1j), 4.º Salesianos
do Estoril, 29, 5.º Fonsecas e Calça-
da, 28, 6.º GD Vialonga, 26, 7.º Pre-
gança do Mar, 26 (-1j), 8.º GSC No-

vos Talentos, 26, 9.º SR Manjoeira,
25, 10.º Académico Ciências, 24, 11.º
CAD, 19 (-1j), 12.º SC Torres, 19, 13.º
JOMA, 18, 14.º Jardim Amoreira, 15
(-1j), 15.º Olival Basto, 11 (-2j), 16.º
Futsal Oeiras, 10.
Próxima jornada (dia 29): JOMA-
Manjoeira; Olival Basto- Vila Verde;
CAD-Vialonga; SC Torres-Acadé-
mico Ciências; Salesianos do Estoril-
Jardim Amoreira; Rangel-Fonsecas
e Calçada; Pregança do Mar-Atlé-
tico CP.
Dia 30: Futsal Oeiras-Novos Talen-
tos (19h00).

Foi a segunda derrota do USC Mira
Sintra na prova. No pavilhão n.º 1,
da Académica da Amadora (Rebo-
leira), saiu derrotado por 3-2, com o
Damaia Ginásio Clube, mas mantém-
se confortável na liderança da Série
2, com 4 pontos de vantagem sobre
“Os Vinhais”-B que derrotou por 5-
2, o Luz FC.
Na ronda de amanhã, dia 29 o desta-
que da jornada 15, é precisamente o

Estão de regresso ao concelho de Sintra, as competições de hóquei em
patins, depois do adiamento de vários jogos devido a casos positivos
detectados em vários clubes, e de mais uma ronda para a Taça de Portugal
na semana passada.
Amanhã, dia 29, o Hockey Club de Sintra/Planta Livre joga em Valado de
Frades, e defronta a B.I.R. (18h00), a contar para a 14.ª Jornada-2.ª Divisão-
Zona Sul. Já a equipa B, joga no Barreiro com o Fabril (3.ª Divisão-Sul B).
Por cá, o Astro Stuart HC Massamá recebe às 16h00, o CENAP para a
Prova 2-Grupo 2, do Nacional feminino
No domingo, dia 29, a UDC Nafarros recebe às 17h00, o FC Oliveira do
Hospital (3.ª Divisão-Sul A).                                                                         VS

Hóquei em Patins – 2.ª/3.ª Divisão, e Femininos
Competição de regresso dias 29 e 30

Campeonato Distrital de Futsal da 2.ª Divisão da AFL – Série 2
Mira Sintra perde na Damaia (3-2) mas não perde liderança

jogo que opõe as duas equipas com
início marcado para as 19h00, no
pavilhão desportivo da Escola Se-
cundária Matias Aires, em Agualva.
A turma de Mira Sintra tem a melhor
defesa (23 golos), e a de São Do-
mingos de Rana, o melhor ataque
(63). Um jogo que não é decisivo
quanto à classificação, mas pode
servir de aferição quanto ao
potencial das duas equipas para

passar à fase seguinte de apura-
mento do campeão, lá para o mês de
Abril se a pandemia não alterar o
quadro da competição. Neste
objectivo está na corrida o Damaia
Ginásio Clube, 3.º classificado, a 6
pontos do 1.º lugar, mas com um
jogo a menos que os rivais.

Ventura Saraiva
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Futebol Distrital – Faze Zonal da Taça das Regiões

Ivan Dias (SC Lourel) na selecção da AFL

uma das referências do
clube, filial n.º 108, do
Sporting Clube de Portu-
gal, somando mais duma
centena de jogos, enquan-

Para o próximo domingo, dia 30, está
marcada a ronda 17, do distrital da
2.ª Divisão da AFL. Na Série 2, o
Mem Martins SC recebe a equipa
da Encarnação e Olivais (ADCEO),
ambas com a mesma pontuação (16
pontos), e a querer fugir dos lugares
de despromoção. Registe-se que a
equipa de Fernando Rodrigues
somou duas derrotas nas rondas
anteriores.
Em São Pedro de Sintra, o 1.º De-
zembro-B recebe o Águias da
Musgueira, e o Real SC-B, desloca-
se ao campo do GIM Abóboda.
Na Série 1, também “Os Monte-
lavarenses”, penúltimo classificado,
recebe no campo do Vimal, a AD
Bocal, procurando somar os 3
pontos de forma a subir na tabela
classificativa.
Nota ainda para o encontro entre o
Ericeirense (1.º), e o SC San-
joanense.                                        VS

A equipa insular do CD Rabo de
Peixe, lanterna-vermelha da Série
E, protagonizou a surpresa da 13.ª
Jornada, disputada no domingo, dia
23, ao derrotar no campo Pardal
Monteiro, o líder da classificação, o
Clube Atlético de Pêro Pinheiro. O
golo aconteceu aos 10 minutos, por
João Aragão.
No parque de jogos da Portela, o
Sintrense recebeu o Coruchense,
uma das equipas que precisa de
pontos para sair do fundo da tabela,
e não fez melhor que amealhar um
ponto. O conjunto ribatejano adian-
tou-se aos 20 minutos, por Apo-
linário, com os de Sintra a empatarem
depois dos 70’, por Dagmar Pinto.
Ainda assim, a jornada não foi tão
negativa, já que os perseguidores,
Loures, e “Os Belenenses” em-
pataram entre si (2-2), o que garante
ao Pêro Pinheiro manter a liderança,
com 21 pontos, e um jogo a menos
que a concorrência. O Sintrense, é
3.º, com 20.
Na jornada de amanhã sábado
(antecipada devido às eleições le-
gislativas), o Pêro Pinheiro desloca-
se ao campo do Loures, e o
Sintrense, ao do Sacavenense.

Ventura Saraiva

No acerto do quadro competitivo,
realizou-se no domingo, dia 23, a 15.ª
Jornada, do Campeonato Distrital da
1.ª Divisão da AFL, com os clube
concelhios (quase) a fazer o pleno
de vitórias. Apenas a SRD Negrais
não venceu, e continua a acumular
derrotas. Perdeu em casa com a
Associação Desportiva de Oeiras (0-
3).
No campo Joaquim Vieira, o Atlético
do Cacém, soma e segue na con-
quista de vitórias, e já se encostou

Marco Guerreiro, seleccionador do futebol sénior da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), divulgou o lote dos 20
convocados para a equipa da AFL que vai participar na Taça das Regiões. Ivan Dias, guarda-redes do Sporting Clube de
Lourel, é um dos escolhidos, premiando assim uma carreira que começou em 2007/2008, no escalão de Iniciados do
clube leonino, onde se mantém, com apenas uma curta passagem pelo Clube Atlético de Pêro Pinheiro, na temporada
de 2017/18.

to sénior. Ivan Lima Almeida Dias,
nasceu em Sintra e aos 27 anos de
idade, será, porventura, o único
sintrense a envergar a camisola da
selecção da AFL na Taça das Re-
giões – Fase Zonal, edição de 2022,
uma competição que arranca já esta
sexta-feira, dia 28, em Setúbal, ter-
minando no domingo, dia 30.
Foi um longo caminho, o plano de
preparação dos que foram sendo
convocados (quatro dezenas), de-
vido aos casos positivos da Covid
19 que foram aparecendo, obrigando
a cancelar jogos e treinos de prepa-
ração. Com todos os convocados
disponíveis, os últimos aprontos
realizaram-se nos dias 25 (parque de
jogos Tenente Valdez), e 26 (Piche-
leira – campo de jogos do Vitória
Clube de Lisboa).
A equipa lisboeta entra em acção

esta tarde (15h00), defrontando a da
AF Madeira, no campo Leonel Mar-
tins. No sábado, à mesma hora, joga
com os açorianos da AF Horta, e no
domingo, dia 29, no jogo de encer-
ramento, defronta a equipa de
Setúbal, no campo municipal Vítor
Batista.
De destacar ainda na convocatória,
dois jogadores do 1.º Dezembro,
Lisandro Menezes, e Samuel Santos.
A lista dos convocados é a seguinte:
Ivan Dias (SC Lourel); Francisco
Pardana, Luís Lucas, Deritson
Lopes, e Fábio Cruz (Oriental de
Lisboa); Ivo Palma e Rodrigo Pinto
(Atlético CP); Diogo Silva, e João
Antunes (Alverca-B; Lizandro
Menezes, e Samuel Santos (1.º De-
zembro); David Cardoso, e Miguel
Barros (SC Linda-a-Velha); Cláudio
Carvalho, Henrique Oliveira, e
Renato Martins (SC Lourinha-
nense); David Inácio, Ivo Dias, e
Leandro Mofreita (Atlético Po-
voense); André Oliveira (AC
Malveira).

Ivan Dias, o guarda-redes que defende as cores do SC Lourel,
um dos escolhidos para a Selecção da AFL na Taça Regiões

foto: ventura saraiva

Campeonato de Portugal
– Série E (13.ª Jornada)
Pêro Pinheiro
perde (0-1) com
Rabo de Peixe.
Sintrense empata

Campeonato da 2.ª Divisão
da AFL – Série 1 e 2
Mem Martins SC
recebe ADCEO à
procura de pontos

Jogo no complexo desportivo do
Real (campo 1):
Ao intervalo: 0-1. Marcadores:
Mateus (4´), Tiago Morgado (85´) e
Vilmar (89´).

Real SC: João Godinho; Paulinho,
Romário Carvalho, Rodrigo Moitas
(Clayton, 60´) e Fábio Pala (Marcos
Barbeiro, 88´); Hugo Ventosa

1.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa – 15.ª Jornada
Cacém vence a Coutada em casa (1-0), e já se encostou aos primeiros

aos primeiros, com os três pontos
ganhos à AD Coutada.
Um golo de Jhonatan Dias à beira
do intervalo, prevaleceu até final, e
garantiu a 9.ª Vitória dos coman-
dados por Carlos Alves que vão no
quinto jogo sem perder.
Também o Sporting de Lourel entrou
em ciclo positivo depois de longas
jornadas sem vencer. Completou o
sexto jogo sem perder, ao ganhar (0-
1), no terreno do CD Olivais e
Moscavide.

No campo do Bonjardim, em Frielas,
o 1.º Dezembro venceu por 2-3 (1-2,
ao intervalo), e mantém-se na
perseguição ao Atlético CP (1.º), e
Oriental de Lisboa (2.º). Luisinho,
Lisandro Menezes, e Bruno Sousa,
marcaram para a equipa de São
Pedro de Sintra. Carlos Gaspar, e
João Santo, apontaram os golos da
UD Ponte Frielas.
Esta ronda, ficou com um jogo por
realizar, o CF Santa Iria-Alverca-B,
adiado para o dia 2 de Março.

No próximo domingo, dia 30, dis-
puta-se a 17.ª Jornada, com o
seguinte calendário:
Negrais-Oriental de Lisboa; Cas-
cém-Alverca-B; AC Malveira- SC
Lourel; Olivais e Moscavide-Atlé-
tico CP; Santa Iria-Oeiras; Coutada-
Linda-a-Velha; SC Lourinhanense-
1.º Dezembro; UD Alta de Lisboa-
Ponte Frielas.

Ventura Saraiva

Liga Portugal 3 – Zona Sul; Real SC, 1 SCU Torreense, 2
Forasteiros vencem em Monte Abraão

(Rúben Freire,60´), Amadu Baldé,
Tiago Morgado e Ballack(Mika
Borges, 60´); Gustavo Souza e
Wilson Silva. 
Treinador: Luís Loureiro.

SCU Torreense: Carlos Henriques;
Pedro Machado, Simão Rocha, João
Pereira e Rui Silva; João Cardoso
(João Lameira, 75´), UlissesOliveira

(Guilherme Morais, 75´), Cicero
Alves (Mário Mendonça, 88´) e
Midana Sambú(Vilmar, 60´); Mateus 
e Alex Freitas (João Vítor, 88´).
Treinador: Nuno Manta Santos.

Resultados: FC Oliveira Hospital, 1
FC Alverca, 2; Real SC, 1 SCU
Torreense, 2; UD Leiria, 3 Amora FC,
0; Sporting B, 2 CD Cova Piedade,

1; União Santarém,4 Vitória Setúbal,
1.
O encontro entre o Caldas SC vs
Oriental Dragon FC, foi adiado para
o dia 23 de Fevereiro. Entretanto a
formação do Real SC, jogou na
quarta-feira com o Oriental Dragon
FC, para acerto de calendário
(jornada 14).

António José
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O Seu café junto
ao apeadeiro da Portela de Sintra

CAFÉ
PASTELARIA

PIZZARIA

Aberto
 todos

os d
ias

HORÁRIO: Das 07H00 às 24H00

R. Dr. António José Soares, 12 – 2710 SINTRA
Telef. 21 923 14 59

PUBLICIDADE

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

Ventura Saraiva*

N

Atletismo – Fase de Apuramento Nacional de Clubes em Pista Coberta

JOMA na 1.ª Divisão feminina.
Clube Atletismo de Sintra
longe no masculino

o final da segunda
jornada (domingo,
23), ficaram defini-
das a primeira e se-
gunda divisão, e

As pistas de Braga, e Expocentro, em Pombal, foram o palco durante o
fim-de-semana (22 e 23), da fase de apuramento aos Campeonatos
Nacionais em Pista Coberta, mantendo a FPA o distanciamento de clubes
e atletas nesta fase de pandemia.
Feitas as contas, o Sporting Clube de Portugal, em femininos, e o Sport
Lisboa e Benfica, em masculinos, venceram os apuramentos, com 372, e
569 pontos, respectivamente, garantindo a presença na 1.ª Divisão. De
relevar o apuramento da Juventude Operária de Monte Abraão (JOMA), à
divisão principal, no sector feminino, voltando a competir ao mais alto
nível, decorridos 14 anos da última presença.
Já o Clube de Atletismo de Sintra falhou o apuramento, terminando no
30.º lugar com 171,5 pontos. Ainda assim, uma classificação meritória entre
os 45 clubes nacionais.

que no próximo mês de Fe-
vereiro, em Pombal (dias 19 e
20), discutem as posições no
pódio, assim como os títulos
de campeão.
Do lado feminino, competem
na primeira divisão, por ordem
de apuramento: o Sporting
Clube de Portugal, Juventude
Vidigalense, o Sporting Clube
de Braga, JOMA (subiu da II
para a I divisão), a Associação
Jardim da Serra (Madeira), o
Maia AC (subiu da II para a I
divisão), o GRECAS e a
ADRAP.
Do lado masculino, além do
Benfica, competem: Sporting

Clube Portugal, AJS, Centro
de Atletismo de Seia, Juven-
tude Vidigalense, GRECAS e
o Atlético Clube da Póvoa de
Varzim (sobe da II para a I
divisão).

A segunda divisão terá em
competição, do lado femini-
no, o Grupo Recreativo Ei-
rense (desce da I divisão), o
CFOD, o ACPV, o Grupo de
Atletismo de Fátima (desce

da I divisão), a Fundação Sa-
lesianos, a CBF, o Clube Pe-
dro Pessoa e a União de
Tomar.
Em masculinos irão competir:
a Casa do Benfica de Faro
(desce da I para a II divisão),
o Maia, a ADRAP (desceu da
I para a II divisão), a Asso-
ciação Cultural e Recreativa
Nossa Senhora do Desterro
(ACRNSD), o Clube de Fute-
bol “Os Belenenses” (CFB),
o Sobral de Ceira (CPTSC), a
União de Tomar, o Clube de
Campismo de São João da
Madeira (CCSJM) e o Grupo
Recreativo Eirense.

Carina Vanessa vence
os 400 m. Tamiris De
Liz, 2.ª nos 60 metros
Individualmente, e na pres-
tação dos atletas sintrenses,
registe-se a vitória de Carina
Vanessa, com a camisola do
Sporting Clube de Braga. A
atleta que fez a formação com
o prof. Paulo Barrigana, na

Atletas e “staff” da Juventude Operária de Monte Abraão, em Pombal. 14 anos
depois, o clube de Queluz Ocidental volta a integrar a 1.ª Divisão Feminina

foto: cortesia joma

Escola Mestre Domingos
Saraiva, no Algueirão, e pas-
sou pelo Benfica, continua no
topo da disciplina dos 400
metros planos. Fez a marca de
55,91’’.
Já a brasileira Tamiris De Liz
que trocou o Benfica pela
JOMA, foi 2.ª classificada
nos 60 metros planos, com a
veterana Lorene Bazolo
(Sporting) a vencer, man-
tendo uma condição física
invejável à beira de completar
39 anos de idade!
Na Estafeta 4x400 metros, a
JOMA classificou-se no 6.º
lugar, com as atletas, Catarina
Gomes, Carmo Juiz, Raquel
Capitão, e Carla Gama, obten-
do melhor pontuação que a
sua rival ao lugares de apu-
ramento, ACD Jardim da Serra
que fechou o “top 10” da
corrida.
Em termos gerais, destaque
para Ana Oliveira, do GAF,
que saltou no domingo, 13,17
metros, no triplo salto, ficando
à frente da primeira classi-
ficada na jornada de sábado,

Shaina Mags (12,47 metros),
da ADRAP; para depois
saltar 1,69 metros em altura e
posicionar-se à frente da pri-
meira classificada na jornada
anterior, Thais Beranger (1,67
metros), do CFOD.
Nota ainda para Tomás Silva
(1m52,26), do GRECAS, que
venceu os 800 metros na
segunda jornada, com melhor
tempo do que o conseguido
ontem por João Alves Lopes
(1m54,09s) do SCB, tal como
João Pereira, do JV, o segundo
classificado na jornada de
hoje (1m52,54s). Do lado
feminino, também Rita Fi-
gueiredo, do SCP, que foi a
mais rápida na distância na 1.ª
jornada, com o tempo de
2m13,08s, mas acabaria ul-
trapassada pela primeira e se-
gunda classificadas na jorna-
da de domingo, respectiva-
mente, Beatriz Cruz (2m12,
21s), do GAF, e Beatriz Pereira
(2m12,59s), do MAC.

*Com FPA Comunicação

Clube de Atletismo de Sintra com estreia positiva em
pista coberta; 30.º lugar entre os 45 clubes nacionais

foto: cortesia casintra
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DESPORTO

NUCASE/EMPRESA
PUB.

Regime complementar de diferimento de obrigações
fiscais a cumprir no 1.º Semestre de 2022

CALENDÁRIO FISCAL
FEVEREIRO 2022

DATA
LIMITE OBRIGAÇÃO FISCAL

Até o dia
10

Até o dia
14

Até o dia
15

Até o dia
20

Até o dia
28

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

Comunicação dos elementos das faturas
e dos documentos de conferência de entrega
de mercadorias ou da prestação de serviços,
bem como dos recibos emitidos no regime de
IVA de caixa

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto
Nacional de Estatística
IRS – Comunicação do contrato de arrendamento
de habitação duradoura
IRS – Comunicação da composição do agregado
familiar no portal das finanças
IRS – Comunicação da existência de residência
alternada e da percentagem que lhes corres-
ponde na partilha de despesas relacionadas com
dependentes
AIMI/IMI – Entrega da “Declaração de bens
comuns”, quando a matriz do prédio não esteja
atualizada
IVA – Pagamento do IVA da DMGIVA
IVA – Opção pelo pagamento do IVA das impor-
tações através da declaração periódica do IVA
Modelo 11 – Notários e entidades que desem-
penhem funções notariais
SEG. SOCIAL – Independentes (Cat.B) - Alte-
ração da declaração entregue em janeiro, se
necessário, referente ao último trimestre de 2021
CES – Pagamento da contribuição extraordinária
de solidariedade

IUC – Pagamento do Imposto Único de Circulação
Modelo 25 – Pelas entidades beneficiárias de
donativos fiscais
Modelo 30 – Pelas entidades que paguem
rendimentos a não residentes
Modelo 35 – Pelas entidades que paguem juros
a entidades não residentes
Modelo 36 – Pelas entidades que paguem juros
a singulares
Modelo 39 – Pelas entidades devedoras de
rendimentos sujeitos a taxas liberatórias
IVA – Balcão Único – IOSS – Declaração mensal
IVA – Pedido de restituição IVA suportado noutro
Estado Membro ou país terceiro
IVA – Pedido de restituição IVA pelas IPSS
IRC – Opção pelo Regime Simplificado ou a
renúncia ao mesmo
IMPIC,IP – Comunicação Semestral das
Transações Imobiliárias Efetuadas

Banco de Portugal – COPE
Comunicação a CGA, IP dos montantes pagos
de pensões
Segurança Social – Pagamento das contri-
buições
Pequenos Retalhistas – Pagamento do IVA,
ou a entrega da declaração Modelo 1074
IVA – Envio da declaração periódica mensal
(prorrogado despacho n.º 351/2021-XXII, de
10.11)
IVA – Envio da declaração periódica trimestral
(prorrogado despacho n.º 351/2021-XXII, de
10.11)
IVA – Envio da Declaração Recapitulativa
IRS/IRC – Entrega das quantias retidas
Declaração Mensal do Imposto do Selo – Entrega
do imposto

FCT e FGCT – Entregas do mês anterior

Até o dia
21

Até o dia
25

Modelo 10 – Pagamentos e retenções efetua-
das a entidades residentes (prorrogado des-
pacho n.º 351/2021-XXII, de 10.11)
IVA – Pagamento do IVA mensal (prorrogado
despacho n.º 351/2021-XXII, de 10.11)
IVA – Pagamento do IVA Trimestral (prorrogado
despacho n.º 351/2021-XXII, de 10.11)
Comunicação/atualização à AT no E-fatura,
pelos adquirentes, das faturas emitidas durante
2021, em que constem como consumidores
finais para obtenção de deduções no IRS

Obrigações JAN FEV MAR ABR MAI JUN

IRS – Entrega das retenções
na fonte do mês anterior

IRC – Entrega das retenções
na fonte do mês anterior

Pagamento do IVA Mensal

Pagamento do IVA Trimestral

20 21 21 20 20 20

20 21 21 20 20 20

25 25 25 26 25 27

25 25

O artigo 16.º do DL n.º 125/2021, de 30 de dezembro, vem
estabelecer o regime complementar de diferimento de
obrigações fiscais a cumprir no primeiro semestre de
2022, referentes as entregas das retenções na fonte de
IRS, IRC e IVA.

Durante o 1.º semestre de 2022, às entregas das
retenções na fonte em sede de IRS ou IRC, assim como
às entregas do IVA do regime mensal e trimestral, podem
ser cumpridas:
a) Até ao termo do prazo de pagamento voluntário; ou
b) Em três ou seis prestações mensais, de valor igual ou
superior a  25,00, sem juros ou penalidades. Assim, o
valor total a pagar da divida terá de ser pelo menos 75
ou 150 , consoante opte pelo fracionamento em 3 ou 6
prestações.

As prestações mensais relativas aos planos pres-
tacionais referidos anteriormente, devem ser apresen-
tados por via eletrónica até ao termo do prazo de cada
pagamento voluntário, e vencem-se da seguinte forma:
a) A primeira prestação na data de cumprimento da
obrigação de pagamento em causa;
b) As restantes prestações mensais na mesma data dos
meses subsequentes.

Como o presente regime produz efeitos a 01 de janeiro
de 2022, o termo dos prazos voluntários das obrigações
abrangidas são:

Os pagamentos em prestações abrangidos pelo presente
regime não dependem da prestação de quaisquer
garantias, no entanto os sujeitos passivos devem ter a sua
situação tributária e contributiva regularizada.

Recomenda-se a adesão do débito direto a ser efetuada
através do portal das finanças. Para aceder pode fazê-lo
através do campo da pesquisa, escrevendo “Débito Direto”
e depois pressionar em Débito Direto Aceder.

Atenção: As condições abaixo não se aplicam aos sujeitos
passivos no regime trimestral do IVA.

Condições de acesso ao regime para as entregas das
retenções na fonte do IRS, do IRC, assim como do IVA
mensal:
a) Tenham obtido em 2020 um volume de negócios até ao
limite máximo da classificação como micro, pequena e
média empresa (não exceda 50 Milhões de Euros), nos
termos do disposto no art.º 2.º do anexo ao DL n.º 372/
2007, na sua redação atual; ou
b) Tenham atividade principal enquadrada na classificação
de atividade económica de alojamento, restauração e
similares, ou da cultura; ou
c) Tenham iniciado ou reiniciado a atividade em ou após 1
de janeiro de 2021;

Atenção: A exigência da quebra da faturação constante do
artigo 16.º do DL n.º 125/2021 foi desconsiderada, conforme
o despacho n.º 10/2022-XXII do SEAAF, de 7 de janeiro.

Maria Manuela Vieira Reinolds de Melo
Mestre em Gestão de Empresas

e Contabilista Certificada
Departamento de Assessoria Técnica da NUCASE

– Contabilidade e Fiscalidade, SA

Carcavelos, 12 de janeiro de 2022
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CULTURA

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

CINEMA
Cinema City Beloura
Telef. 21 924 7643

27 Janeiro a 2 Fevereiro

“Pica e o Cristal Mágico”, VP,
na sala 1, às 11.30h, 13.30h,
15.40h, 17.35h.
“6 Minutos para a Meia
Noite”, na sala 1, às 19.25h.
“West Side Story”, na sala 1,
às 21.25h.
“Homem-Aranha: Sem Volta
a casa”, na sala 2, às 11.20h,
15.20h, 18.20h, 21.20h.
“The 355”, na sala 3, às 13.10h,
15.45h, 18.40h, 21.35h.
“Cantar! 2” VP, na sala 4, às
11.25h.
“Gritos 5”, na sala 4, às 15.35h.
“Licorice Pizza”, na sala 4, às
17.50h, 21.40h.
“Cães do Artico - Uma
Aventura no Gelo”, na sala 7,
11.10h, 17.30h.
“O meu Querido Monstro”
VP, na sala 7, às 13.15h, 15.25h.
“A Vida Extraordinária de
Louis Wain”, na sala 7, às
17.30h, 19.40h, 21.50h.
“Nightmare Alley - Beco das
Almas Perdidas”, na sala 8, às
11.40h, 15.30h, 18.30h, 21.30h.

Sintra – “CONSTRUÇÃO
(A)PARENTE” de Dorindo de
Carvalho
Quando: 21 janeiro a 6 março
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – Exposição de Pintura
de André Camaleão
Quando: 28 janeiro a 5 de março
Onde: Galeria Municipal na Casa
Mantero

Mira Sintra – Exposição
“Ecclesia in Africa”
Quando: De 22 de janeiro a 20
fevereiro
Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais

Montelavar – “E Tudo o Morto
Levou”, uma comédia de Marina
Mota Produções
Quando: 12 Fevereiro, 21h30
Onde: Sociedade Filarmónica
Boa União Montelavarense
Reservas: 963250750.

TEATRO

Sintra – “A Semente – Ai! a
Dança & Convidados”
Quando: 22 janeiro, 15h
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

DANÇA
Sintra – Banda de rock Trotil e
a Orquestra OSOPEJO
Quando: 29 janeiro, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

MÚSICA

epois de iniciar
2022 com o aco-
lhimento da estreia
de “O Gabinete de
Vidros Duplos”,

Cacém / AMAS – Auditório Municipal António Silva em fevereiro
Sara Barros Leitão, Teatrão e O FIM DO TEATRO

foto: carlos gomes

nhos desenham uma celebra-
ção inesperada. Num tempo
em que diferentes linhas de
possibilidades se cruzam, em
realidades paralelas, e que,
acima de tudo, duas ideo-
logias se desafiam continua-
mente, nada, mas mesmo
nada, os fará parar de lutar.
Lá fora, os sons das máqui-
nas e dos violinos começam
a ouvir-se. A encenação é de
Pedro Saavedra, com inter-
pretação de Alice Ruiz, Gon-
çalo Botelho, Ivone Fernan-
des-Jesus, Pedro Saavedra,
Pedro Baptista e Rogério
Jacques. Para além de poder
ser visto na sala do teatro-
mosca, em Agualva-Cacém, o
espetáculo também será
transmitido online em direto,

no Ticketline Live Stage, no
dia 5 de fevereiro.
Segue-se o espetáculo para
o público infantojuvenil,
“Ilse, a Menina Andarilha”,
pela companhia de Coimbra,
Teatrão. Sempre a percorrer
caminhos, entre a aldeia e a
cidade, a montanha e a pla-
nície, a memória da infância e
o desejo de futuro, vão-se en-
contrando várias persona-
gens. Caminha-se entre car-
valhos, plátanos ou tílias, res-
pirando os tempos da terra.
São caminhos de memória,
que ajudam a nunca esquecer
como voltar a casa e a fazer
nascer a vontade de conti-
nuar a andar. “Ilse, a Menina
Andarilha”, com direção de
Isabel Craveiro, estará no

D
espetáculo teatral coproduzi-
do pela Capítulo Reversível e
pela Corvus Produções, e
após o sucesso do concerto
“ENTRE-LUGAR”, de Ma-
nuel de Oliveira, no dia 29 de
janeiro, o teatromosca recebe
agora dois espetáculos de
teatro para o público geral e
um outro para o público
infantojuvenil, no AMAS –
Auditório Municipal António
Silva.
Assim, a programação do
mês de fevereiro inicia-se
com o espetáculo “A Repú-
blica Alexandrina”, por O
FIM DO TEATRO, de 3 a 12
de fevereiro, às quintas,
sextas e sábados, às 21h. O
espetáculo parte de uma
reprodução de “A Família de
Dario Diante de Alexandre”,
de Paolo Veronese, que está
no salão nobre da Sociedade
Recreativa República Alexan-
drina, há mais de cem anos.
No tempo em que a causa pú-
blica fazia sentido, este salão
foi palco de discursos, comí-
cios, festas e debates sobre a
vida da cidade. No dia em que
celebra o seu centenário, e
sob o perigo de ter a sua sede
vendida, convidados estra-

AMAS – Auditório Muni-
cipal António Silva, nos dias
19 e 20 de fevereiro, às 16h.
O mês de fevereiro terminará
com “Monólogo de Uma Mu-
lher Chamada Maria Com a
Sua Patroa”, por Cassandra,
com criação, texto e inter-
pretação de Sara Barros
Leitão, no dia 26 de fevereiro,
às 21h. O título do espetáculo
é roubado clandestinamente
a um texto do livro “Novas
Cartas Portuguesas” e parte
da criação do primeiro Sin-
dicato do Serviço Doméstico
em Portugal para contar a
história, ainda pouco conhe-
cida, pouco contada, pouco
reconhecida, pouco valori-
zada, do trabalho das mu-
lheres, do seu poder de orga-
nização, reivindicação e mu-
dança. É a história das mu-
lheres que limpam o mundo,
das mulheres que cuidam do
mundo, das mulheres que
produzem, educam e prepa-
ram a força de trabalho. É a
história do trabalho invisível
que põe o mundo a mexer.
Já é possível comprar bilhetes
para todos estes espetáculos
imperdíveis, na Ticketline,
Ticketline Live Stage (para os
espetáculos transmitidos
online) e locais habituais,
com valores que variam entre
5 • e 7 •.

Fonte: teatromosca

“Ilse, a Menina Andarilha”

PUB. JORNAL DE SINTRA

“Espero
por ti
no Politeama”
e “A Pequena
Sereia”,
espetáculos
de Filipe la Féria
Caro Assinante,
No prosseguimento da
parceria que o Jornal de
Sintra estabeleceu com o
prestigiado Teatro Poli-
teama, de Filipe La Féria
informamos que dispo-
mos de bilhetes para ofer-
tar aos nossos assinantes
com quotas em dia.
Os bilhetes serão entre-
gues na nossa loja, por
Cristina Amaral, devendo
para o efeito contactá-la
para o telef. 219106830
para reserva. Os espe-
ctáculos são de grande
qualidade, uma presença
sua a não perder.
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ALMANAQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO

PUB.

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA

TELEVISÃO

RUI FERNANDES
Comércio e reparação de motos

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

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

A

F

A
Bernardo

de Brito e Cunha

Sexta-feira, 7 de Janeiro de 2022 – Ângela
Teresa Antunes Sequeira, da Praia das Maçãs,
Joaquina Bráz França Jácomo, de Vila Verde,
Maria Luísa de Jesus Casulo, de Lisboa, Felícia
Joaquina Quirino, de Cortegaça, Idalina Mar-
tins da Silva, de Galamares,  Maria de Lurdes
Barroso dos Santos, de Mem Martins; Carlos
Alberto Antunes Pinheiro, Augusto Guilherme
Nunes, de Tomar, Serafim Amaral, de Mem
Martins, Joaquim Francisco de Almeida, de
Nafarros, Fernando Ventura, José Mora de
Oliveira, das Lameiras,Tony Andrade Fajardo,
de Londres.

Sábado, 8 – Joaquina Maria Vistas, de More-
lena, Carolina da Piedade Costa, Angela Souto
Neves, da Rinchoa, Maria de Lurdes Rosário
da Silva, Maria Adelaide Simões, de Pero
Pinheiro, Margarida Maria dos Santos Vie-
gas, da Várzea de Sintra, Marília Duarte Alves,
de Pero Pinheiro, Maria Carlota Cristóvão Lo-
pes, de Fação, Maria de Fátima Laranjeira
Santos, de Paço de Arcos, Elsa Miguel Vistas
Tomásio Lopes, de Morelena; António Lopes
Alves, Fernando Manuel Marques da Cunha e
Marco Paulo da Silva Norton de Sousa, do
Lourel, Pedro Manuel Leitão Ferreira, das
Lameiras.

Domingo, 9 – Lucinda da Silva Moreira, Fer-
nanda Almira Vitoriano Medina, Maria Isabel
Ferraz de Moura, Jesuína Domingas Antunes,
de Cortegaça, Maria Celíssia da Silva Santos,
do Lourel, Ana Cristina Sousa Meneses e
Vasconcelos, Marcolina Costa Duarte; Avelino
Batista, Serafim Amaral, do Algueirão, Jaime
de Sousa Amaral, Armando da Costa Baptista,
de Belas, Florindo Luís Angelo, de Bolembre,
Vasco Manuel da Cunha Azenha, da Assafora.

Segunda-feira, 10 – Susana Isabel Silvestre
Gomes, de Armés, Lameiras, Constança da
Silva, Maria da Luz Nunes Sequeira, do Mucifal,
Maria Idalino do Nascimento da Silva Marques,
Ana Catarina da Luz Silva, Diana Corredoura
Martins; Luís Carlos Sebastião, de Albogas,
eng.º António Guilherme Trindade Lourenço
Pinheiro, eng.º Nuno Guilherme Trindade Lou-
renço Pinheiro, Manuel Simões Marques, de
Pero Pinheiro, Henrique Manuel Baeta Fer-
reira, da Várzea de Sintra, José Ribeiro, de
Massamá, José Duarte dos Santos,Vítor Ma-
nuel Casulo Fonseca, de Colares, Nando Rosa,
Jeremy Manuel Silvestre e Renato Filipe
Morgado Figueiredo, do Carrascal.

Terça-feira, 11 – Marília da Conceição Gomes,
de Sintra, Maria Edite Marques Maldonado
Cordeiro, do Cacém, Maria Graciete Alípio
Sobral, do Algueirão, Ermelinda de Castro
Martins, de Nafarros, Susana Cristina das
Neves Carvalho, Queluz de Baixo; Júlio Se-
queira Cosme, do Mucifal, Eduardo Miguel
Romaneiro Costa Santos, Ricardo Manuel
Jacob Bulário, Tomás Pereira da Silva  Palavras
Gabriel, da Amadora.

Quarta-feira, 12 – Manuela de Freitas, de
Lisboa, Maria Manuela de Brito Luís Gonzaga,
de Vale de Lobos, Maria Leonilde de Tomás
Lavrador, do Mucifal, Maria Ermelinda da En-
carnação Jorge de Oliveira, Maria Celeste da
Conceição Baptista Silvério, de Morelena, Ma-
ria da Luz Rosalindo Duarte, de Cortegaça,
Luisa Maria Sequeira Barbosa Teixeira, do
Mucifal, Albertina Lima dos Santos, do Lavradio,
Maria da Luz Heitor M. de Oliveira, Emília
Candeias Gonçalves Filipe, de Vila Verde,
Emílio David Urmal.

Quinta-feira, 13 – Ruth Maria Almeida Plácido,
Adelina de Jesus Gomes, Maria Madalena da
Mota Ferreira Luís, da Codiceira, Anabela Lo-
pes, de Vila Verde, Ana Sofia Patrício Amorim,
de Paiões; Jaime de Gouveia Sarmento,
Francisco Domingos Correia, António Duarte
Jerónimo, João José Luís, da Pernigem.

Sexta-feira, 14 – Maria Rosa Caetano da
Fonseca, de Gouveia, Maria Albertina Costa
Fernandes, da Ribeira de Sintra, Maria Helena
dos Anjos Mesquita, de Mem Martins, Maria
da Conceição Agostinho da Luz Silva, Maria
Odete Ribeiro da Cândida, de Pexiligais; António
Jorge Pimenta da Silva, Pedro Manuel Pereira
Figueiredo, José do Nascimento Júnior, António
João Branco de Sousa, Guilherme Joaquim
Rocha da Fonseca, de Vila Verde, Diogo Ramos
Fonseca de Deus Caeiros, do Magoito,
Guilherme Fonseca, de Vila Verde.

Sábado, 15 – Beatriz Jacinto Pechilgo Pereira,
da Baleia, Emília Vieira Ricardo, Florinda Car-
valho Feliciano, de Albogas, Maria do Rosário
Dias Botelho Pedro, de Lisboa, Maria Suzete
Pereira de Carvalho, Maria Fernanda Couto
Costa Rodrigues, de Galamares, Maria do
Carmo Peres Valentim, do Linhó, Leonor Emília
Andrade, de Londres; António Amaro Neves, da
Tojeira, José Domingos Simões Pedrosa, de
Lisboa, Domingos Manuel Miguel Rodrigues,
Jorge Freitas, Vicente Moreira Rato, de Casal
de Santo Amaro e André Raio Ferreira, de
Morelinho, Steve Potts e Josie Potts.

Domingo, 16 – Maria Clementina Bastos
Martins, Rosa Maria Antunes da Silva Vistas,
de Morelena, Isabel Alves Natário Varela,
Arlinda Damião Bento Neves, de Sintra, Ana
Beatriz de Bettencourt Barcelos Ferreira Jor-
dão de Noronha Krug, de Queluz,  Maria de
Fátima  B. Viegas, Maria Felismina Caetana
Cortegaça, da Terrugem, Maria de Lurdes
Campos Mendes, Noa Macedo, de  S. Pedro de
Sintra; Joaquim Paulo Correia, do Mucifal,
Augusto Gomes, Joaquim Sequeira Correia,
do Mucifal, Francisco Simões, de Sta. Eulália,
Manuel Coelho da Palma,  de Alte, Fernando
Nunes Louro, do Mucifal, Cristofe Batista.

Segunda-feira, 17 – Ilda Valentim dos Santos,
da Abrunheira, Regina Maria Duarte Rocha,
do Ral, Maria Amélia de Matos,  Maria Teresa
Santos Duarte, de Cabra Figa, Maria Augusta
Lavado, Mónica Rosa; José Manuel Cardoso
Veríssimo, de Pero Pinheiro e Domingos
Simões, de Almoçageme.

Terça-feira, 18 – Palmira de Almeida, de
Massamá, Ermelinda Almeida Félix, Jesuína
Mosca, Maria Adelaide de Jesus Silva
Rodrigues, de Queluz, Ana Cristina Campos
Alcobia, de Mem Martins, Ana Sofia Chagas

Vicente; Arnaldo Valentim Lourenço, do Sabugo,
Joaquim Franco Ribeiro Lobo de Miranda, de
Lagos, Luis Miguel de Cavaleiro Semedo
Santos Capote, Carlos Alberto Monteiro Fer-
reira, de Albogas, Domingos João Veiga Pinto
Faria, Alexandre Martins.

Quarta-feira, 19 – Katie Batista, Eva Duarte
Martins, de S. João das Lampas, Maria Otília
da Conceição Figueiredo, Maria Rosa Carreira
Raio da Silva, da Várzea de Sintra, Maria da
Conceição Conde Sebastião, de Odrinhas;
Octávio Cipriano Soares, da Várzea de Sintra,
Paulo Taful, Martinho Leal, do Mucifal.

Quinta-feira, 20 – Amélia Arsénio Tavares
Dias, Maria de Lurdes Vida Larga, de
Alpolentim, Maria Teresa Marques  de Sousa
Leite, de Mem Martins, Maria Luisa Baptista
Silvério, de Morelena, Maria Manuela Pereira
da Costa Alvelos; srs. Pedro António Mendes
Broeiro, João Baptista da Silva Mota, António
Manuel José, de Pero Pinheiro, João da Silva
Jordão, Alberto Tojeira Pires, de Vila Verde,
Paulo de Tarso Carvalho, de Cabra Figa,
Joaquim Calhau, de Lourel, Mário Maximiano
Duarte da Silva, de Fação, José Paulo Oliveira,
António Fernandes Gomes, José Paulo Duarte
da Silva Talento, de Cabriz, Manuel Martinho,
Miguel Ângelo de Minhava e Nunes, do Mucifal,
Pedro Jácomo Simões.

Sexta-feira,  21 de Janeiro de 2022 – Maria
Madalena Brancanas, Maria de Lurdes Pirão
Coelho, da Suiça, Maria Odete Cipriano Soares
André, de  Sintra; António Américo Prista Ro-
drigues, de Mem Martins, João Ventura de
Oliveira, António Fernando Costa Rodrigues,
de Galamares, Manuel António Gonçalves dos
Santos, de Nafarros, Martim Calças Santos,
da Amoreira.

Sábado, 22 – Clara Marcelino dos Santos
Marques, do Banzão, Graciete Perpétua Jorge,
Casal de Urmal, Florinda Pinto de Almeida
Ribeiro Nunes, de Lisboa, Maria Leonor Maga-
lhães, da Várzea de Sintra, Maria Cremilde
Fernandes Moreira, do Linhó, Maria José
Franco Baltazar Neves dos Santos, Ana Cristina
Gomes Falcão da Silva, do Algueirão, Leopoldina
Andrade Fajardo, de Londres, Virgínia Gon-
çalves Martins, de Queluz; Armindo Vicente
Quirino Duarte Polido, da Terrugem, Celestino
Monteiro Garcia, de Almoçageme, Miguel Vi-
cente Moreira, João Luís Santos de Carvalho,
do Algueirão, Lúcio Miranda Neves, da Assa-
fora, Filipe da Luz Romão, de Cortegaça, Nuno
Miguel da Silva Patriarca, de Almoçageme.

Domingo, 23  –  Maria Arlete Marques de
Oliveira, de Pero Pinheiro, Luisa Barroca  Ja-
neiro, de  Queluz, Joaquina Maria Costa Bar-
ra, de Ribeira de Sintra, Maria Teresa  dos
Santos Duarte, de Cabra Figa, Maria Manuela
Raposo Martins, de Albogas, Cristina Maria
Damil de Vasconcelos Viseu, Carlos José
Amaral Monteiro, Luís Filipe Moreira Dias
Pinheiro, de Várzea de Colares, Januário Hen-
riques Pais, de Sintra, Alcino Rodrigues de
Sousa, de Cortegaça, Manuel Esteves Henri-
ques, Bartolomeu  Machado Sebastião, de Odrin-
has, Joaquim José Maria, do Linhó, Arnaldo
Falcão da Silva, do Algueirão.

Segunda-feira,  24  –  Ana Filipa da Costa
Zina, do Magoito, Lea Baptista, Maria Augusta
Silva Lima dos Santos,Maria Aline Rovisco de
Andrade, Isabel Gonzalez Pinheiro de Carrera,
Carmen Alvarez Sarmento, Anabela Henri-
ques, de Lisboa, Maria Carlota da Conceição
Prudêncio, Narcisa Duarte Rocha, do Ral,
Clarisse Eugénia Duarte Vicente, de Alpolen-
tim,  Rosa Pinto da Costa Santos, Sónia Rita
Miranda dos Santos Soares, Maria Baptista da
Luz dos Reis, da Cruz da Baleia, Ana Bela
Durão Bravo Henriques Casquilho, de Lisboa,
Maria Celeste dos Santos Portas Valentim
Lourenço,do Sabugo; Salustiano Vicente da
Silva, de Lourel, Henrique Duarte Costa, de
Manique de Cima, Gonçalo Pedro Miranda
dos Santos Soares, Luís Filipe Mesquita Mata,
de Vila Verde, Victor Manuel Cardoso de Al-
meida,  José João Costa Pedroso, do Banzão,
Tiago Francisco Guimarães Ferreira dos Reis
Costa, do Banzão.

Terça-feira, 25 – Paula Rosa Simões, de Aruil
de Baixo, Alice Glória Ramalho Duarte da Paula,
do Cacém, Maria Leonor Correia Regalo, de
Mem Martins, Maria Isabel da Conceição Jorge
Lopes, de Cascais, Alda Aleixo Marques de
Liz, Odete Nazaré França Jácomo Simões,
Maria da Conceição Cabeças Jacinto, da
Terrugem; Vicente Inácio Quirino, de Corte-
gaça, Celestino Henrique Antunes, do Ral,
Joaquim Figueiras Lobo de Miranda, de Lagos,
Manuel A. Tavares Lima, de Casais de Mem
Martins.

Quarta-feira, 26 – Maria da Conceição
Marques, Olívia da Costa Henriques, Dannielle
Daupias Alcochete Marques da Silva, do Rio
de Janeiro, Bárbara de Jesus Nunes, Ana de
Sousa Vistas Móra de Oliveira, de Lameiras,
Maria José Nobre dos Reis Barreto Borges de
Carvalho, Maria do Carmo Galhardo Jarego
de Melo, Maria Celeste Caldeira Pires, do
Linhó, Maria Olívia Miranda da Fonseca, de
Pero Pinheiro, Ana Teresa Machado Duarte,
das Lameiras, Maria da Conceição Filipe dos
Santos Correia, de Ribeira de Sintra, Maria
Fernanda Galhardo de Melo, Paula Cristina
Pedroso Micaelo; Vítor Manuel da Cruz, Ber-
nardino Dias, de Massamá, Liberto de Castro
Fonseca, João Manuel da Costa Alves da Cunha,
Paulo Jorge Antunes da Silva, Jorge Manuel
Figueiras Pardal, de Pero Pinheiro, José Manuel
Guimarães Mota Ferreira, Carlos Humberto
Batista, Ricardo Jorge Faria, de Rio de Mouro.

Quinta-feira, 27 – Vanessa Elizabete Dias
Soares P. Fachadas, de Sintra, Sara Isabel
Malhão Matias, de Sintra, D. Edite Ribeiro
Raio, Susana Carla Brandão da Silva, de Sintra,
Maria do Rosário Ferreira Luís, da Codiceira,
Joaquim dos Santos Valentim, Eduíno Oliveira
e Cruz, de Vandée (França), Carlos Alberto
Lopes da Costa, de Pero Pinheiro, António
Francisco Clemente, do Arneiro dos Marin-
heiros, Henrique Macedo Montoya, de Queluz,
eng.º Rui Hipólito Rodrigues da Silva, das
Termas da Maceira, Carlos Alberto Lundörff,
de Abelheira, Carlos Alberto Lopes da Costa.

Sexta-feira, 28 de Janeiro – Dumas
Brousse, Mem Martins (214374144);  Simões Lopes,
Queluz (214350123).

Sábado, 29  – Do Magoito, Magoito
(219610376); Mira Sintra, Mira Sintra
(219138290).

Domingo, 30  – Viva, Rio de Mouro
(219177979); Pinto Leal, Shopping Center de
Massamá (214387580).

Segunda-feira, 31 – Rio de Mouro, Rinchoa
(219169200); Ascensão Nunes, Agualva
(214323020).

Terça-feira, 1 – Crespo, Várzea de Sintra
(219245320); Vasconcelos, Monte Abraão
(214372649).

Quarta-feira, 2 – Dumas Brousse, Mem
Martins (214374144);  Silva Duarte, Cacém
(219148120).

Quinta-feira, 3 – Almargem, Cavaleira,
Algueirão (219622835); De Belas, Belas
(214310031).

Sexta-feira, 4 – Do Sabugo, Sabugo
(219624076); São Francisco Xavier, S. Marcos
(214260615).

Sábado, 5 – Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Quinta das Flores, Massamá
(214302063).

Domingo, 6 – Do Lourel, Lourel (214350043);
Rico, Agualva (214312833).

Segunda-feira, 7 – Da Beloura, Quinta da
Beloura (219245763); Gil, Queluz (214350117).

Terça-feira, 8 – Confiança, Pero Pinheiro
(219270045); Central, Cacém (219140034).

Quarta-feira, 9 – Silveira, Mem Martins
(219229164); Idanha, Idanha (214328317/8).

Quinta-feira, 10 – Da Terrugem, Terrugem
(219619049); Clotilde Dias, S. Marcos
(214262576).

série portuguesa Causa Própria traz-nos mais um
retrato de um Portugal recente, dividida em sete
episódios produzida pela Arquipélago Filmes para a RTP.
Dos bastidores dos tribunais para o ecrã de televisão,
Causa Própria é uma narrativa original, situada numa

Séries da RTP1 a não perder

« Segundo o gabinete de Comunicação do Palácio de Buckingham, a rainha Isabel II de
Inglaterra não recebe um aumento salarial desde 1991 e a atual remuneração de 7,9
milhões de libras anuais (9,2 milhões de euros) não é suficiente para pagar despesas das
residências reais e despesas relacionadas com as suas funções enquanto monarca. Se
continuar a gastar o dinheiro ao mesmo nível dos últimos 12 meses, Isabel II esgotará a
fortuna real já em 2012. E também ela pediu um “aumento”: mas os britânicos, que
contribuem cada um com 80 cêntimos para o ordenado da monarca, estão pouco dispostos
a isso…»

uilherme de Baskerville, que está entre os franciscanos, envolve-se nas duas
frentes: enquanto investiga os crimes, ainda se revela um agudo crítico da estrutura
eclesiástica, dos seus métodos e, até mesmo, de alguns de seus dogmas. Todo o
charme do personagem está nessa espécie de estranheza criado pela figura de um
irónico céptico no meio de um ambiente de fé opressiva. A sua personalidade tão

G
deslocada em relação ao contexto de época por vezes deixa-nos perto da sensação de
inverosimilhança, daí a importância de actores do calibre de Sean Connery, espectacular na
versão cinematográfica e John Turturro, não menos competente, e um pouco mais contido
do que o seu predecessor, nesta nova versão. Às segundas, na RTP1.

m O Nome da Rosa, que agora estreou em série, William de Baskerville (John
Turturro), um monge franciscano, começa a investigar uma série de assassinatos,
que, para muitos, são obras do demónio. Enquanto ele tenta desvendar esses
mistérios, o inquisidor Bernardo Gui (Rupert Everett) faz questão de punir qualquer
suspeito de heresia, e William de Baskerville está no topo da sua lista. A mini-série

E
é uma co-produção ítalo-alemã e está dividida em oito capítulos, cada um deles com
aproximadamente 50 minutos. O enredo básico acompanha, em linhas gerais, a estrutura do
livro de Umberto Eco, a não ser pela ampliação do papel das mulheres na trama, coisa que
não se dá nem no livro nem no filme. Os eventos são narrados pelo personagem Adso de
Melk, que relembra, já na velhice, o seu tempo de noviço, como dilecto aprendiz do pensador
(e detetive avant la lettre) Guilherme de Baskerville, verdadeiro protagonista da história.

alo-vos do primeiro episódio da série, em que o corpo de um jovem é encontrado
no jardim central, perturbando a vida da pequena cidade, por duas razões. Por um
lado, porque ainda há diversos episódios para ver e, por outro, porque esta série
me fez descobrir que o anúncio que a RTP faz antes da exibição de cada episódio
(“Esta série é transmitida com legendas no teletexto da plataforma TDT ou do Dual

Áudio da TV Cabo”) é uma falsidade, mas inteiramente por culpa alheia. A minha progressiva
dureza de ouvido (forma simpática de vos dizer que ouço cada vez pior, maleitas da idade)
fez com que o tentasse descobrir, mas sem o conseguir. Já desesperado, liguei para a minha
operadora de TV Cabo – a NOS, na circunstância – através da qual uma assistente me
informou que a minha box não fornecia tal serviço; mais ainda, que o problema não era da
box: fosse ela mais antiga ou mais avançada, era o mesmo: nenhuma delas me forneceria
esse canal de áudio (daí o dual) que é transformado para transportar as legendas. Ignoro se
as restantes operadoras de TV cabo fornecem este serviço: esse será o meu próximo passo.

na (Margarida Vila-Nova) é juíza numa pequena cidade,
onde julga os mais diversos casos – dos mais dramáticos
aos mais divertidos. Um dia, um jovem aparece morto no jardim central e um grupo
de estudantes é apontado como possível culpado. O processo complica-se quando,
inesperadamente, a família de Ana é envolvida no processo. Ana terá então de

tomar uma decisão: acreditar no amor filial ou na força da lei ou, melhor dizendo, decidir
para onde vai pender o seu critério de juíza ou o seu amor maternal. A par da juíza Margarida
Vila-Nova e do agente da polícia judiciária Nuno Lopes nos papéis principais, destaca-se
um elenco com nomes como Ivo Canelas, Maria Rueff, Catarina Wallenstein, Adriano
Carvalho, Gonçalo Waddington e António Fonseca, entre um leque de jovens talentos
como Afonso Laginha e Sílvia Chiola. A realização esteve a cargo de João Nuno Pinto,
realizador do multipremiado Mosquito.

cidade fictícia portuguesa, da equipa responsável da série Sul,
Edgar Medina e Rui Cardoso Martins.
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Câmara Munici-
pal de Sintra apre-
sentou no dia 20,
os três primeiros
produtos certifi-

Viegas Simão (AESintra), Vicente Paulo (Adega Regional de Colares),
Basílio Horta (presidente da CMS), Bruno Cunha (Casa Piriquita), Tiago
Cordeiro, (Azulcer) e Paulo Veríssimo (MADE IN SINTRA/AESintra

foto: AESintra

A
cados MADE IN SINTRA,
numa iniciativa levada a cabo
em parceria a Associação
Empresarial (AE) de Sintra.
MADE IN SINTRA resulta de
um protocolo de cooperação,
entre a autarquia e a asso-
ciação empresarial de Sintra,
para a criação e dinamização
de uma marca distinta que se
propõe a impulsionar tudo o
que é produzido no concelho,
produtos e ideias únicos no
país e no mundo, bem como
os respetivos produtores.
Nesta apresentação foram
certificados a Azulcer, a Casa
Piriquita e os vinhos produ-
zidos pela Adega Regional de
Colares.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, Basílio
Horta, sublinha que “é um

privilegio para a autarquia
apoiar estas iniciativas que

apoiam e levam o concelho
além das suas fronteiras,

projetos que refletem quem
investe e divulga o melhor

Foi criado em Sintra um novo projecto denominado MADE IN SINTRA, uma iniciativa conjunta da AESintra e da Câmara Municipal de Sintra
resultante de um protocolo de cooperação entre ambas.
À frente do projecto e em representação da AESintra está o dinâmico empresário Paulo Veríssimo que assumiu o projecto com entusiasmo. Em
declarações ao Jornal de Sintra confirmou o seu empenho no alcance de um caminho impulsionador dos produtores e dos produtos que no
passado e no presente representam a região e são delas uma verdadeira marca.
No dia 20 de Janeiro já foram certificados três produtores, a saber: Azulcer, Casa Piriquita e os vinhos produzidos pela Adega Regional de Colares.

que se faz no nosso território.
Este momento marca o pon-
tapé de saída deste impor-
tante projeto, com a certifi-
cação da Azulcer da Casa
Piriquita e a Adega Regional
de Colares.” O autarca de
Sintra frisou ainda “apoiamos
a qualidade dos nossos
produtos, apostamos na ino-
vação da nossa produção.
Faremos tudo o que estiver
ao nosso alcance para que os
nossos produtos tenham a
promoção que lhes é devida.”
MADE IN SINTRA é a nova
aposta da autarquia para
valorizar os produtos e pro-
dutores locais, após um ano
de dificuldades económicas
devido à pandemia de Covid-
19, promovendo dinâmicas
empresariais entre os vários
setores de atividades, forta-
lecendo a sua qualidade e
credibilidade, visando a no-
toriedade das atividades no
concelho de Sintra.

Paulo Veríssimo, da Associa-
ção Empresarial do Concelho
de Sintra, afirmou que “este é
o arranque deste ambicioso
projeto, que parte dos vinhos,
mas que está agora a abrir-se
a outra áreas, com uma es-
treita ligação entre produtos
e produtores, e no nosso
concelho há muitos produtos
de qualidade. Este projeto tem
o como eixo unir, desenvolver
e ajudar a promover os pro-
dutos da região, não só pelos
tempos que estamos a viver,
mas para valorizar e ajudar as
empresas do concelho.”
MADE IN SINTRA está
aberto a todos os projetos,
produtores e empresários de
Sintra que pretendam ins-
crever-se através da platafor-
ma www.madeinsintra.pt ou
do email
geral@madeinsintra.pt

Fonte: CMS

Certificar produtos da região, uma iniciativa em marcha
para o desenvolvimento local

O Jornal de Sintra apoia a iniciativa MADE IN SINTRA
Um projecto integrado no desenvolvimento local e regional
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