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Eleições Legislativas 2022-2026

Portugal
num “mar de rosas”

Sintra mantém o colorido de 2019

Portugal votou e escolher uma maioria no Partido Socialista. No concelho de Sintra, à
semelhança da eleição anterior acertou também o passo com a escolha nacional.
Aumentaram a sua votação, no concelho, o PSD o CHEGA, o Iniciativa Liberal e o Livre.
De realçar que o Livre solidificou a sua anterior votação e se comprometeu  que irá de
forma  serena influenciar o decorrer normal de uma Legislatura que se pretende dialogante
e construtiva.
Quanto à abstenção a zona Norte do concelho reduziu-a e deu uma lição de democracia e
responsabilidade. A zona urbana, por seu lado, embora também se verificasse uma redução
na abstenção, não acompanhou a caminhada descendente da zona Norte.
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HISTÓRIA LOCAL

O Apogeu de Queluz
Nuno Miguel Jesus*

(Continuação)

urante a regência, primeiro, e
pouco depois a governação de D.
João VI,  o Palácio de Queluz é
frequentemente eleito para
residência da corte e as estadiasD

prolongam-se . Por esses dias era possível
ver pelos corredores do palácio, além de toda
a família real, o camareiro-mor, damas, aios e
ais de companhia dos infantes e infantas; o
capelão mor e vários confessores. O mordo-
mo-mor, o estribeiro-mor e os gentis homens
do rei e da rainha, que acompanhavam sempre
o rei, nunca faltavam. Outros personagens
eram os oficiais da casa real, o alferes mor, o
meirinho mor, corregedor da casa do crime e
da corte. O chefe da guarda, responsável pela
segurança do palácio, também estava sempre
por perto. Diversos correios e secretários
acompanhavam sempre a corte, expedindo
qualquer documento ou ofício que fosse
urgente assinar.
Datam desta altura variados progressos fei-
tos, enquanto outros foram meramente
tentados. Entre os realizados contam-se o
melhoramento das estradas e caminhos que
ligavam Queluz à Ajuda, Sintra e Belas, todos
em muito mau estado e que são transformados
em caminhos mais modernos à época. Do
mesmo modo, considerando o soberano que
a sua prolongada estadia por Queluz afetava
os estudos dos filhos dos fidalgos e de alguns
criados do paço, e sendo grande a distância
de Queluz a Benfica ou a Belas, onde ficavam
estabelecimentos de ensino, decide-se criar
ali uma escola de primeiras letras e uma de
latinidade. São definidos os termos da sua
constituição e nomeados como professores,
2 mestres competentes na sua área de ensino,
devidamente remunerados. Com o tempo, e a
pedido de um deles, alegando que o Paço de
Queluz era muito digno e a vida por aqueles
lados um pouco cara, são decretados
aumentos nos seus vencimentos.
A estadia prolongada de D. João VI ganhar-
lhe-ia o epíteto de “O Saloio” pelos locais,
pois Queluz continuava a ser um lugar rural
por excelência. Tal não significava que o rei
não deixasse de administrar os assuntos do
reino, antes pelo contrário. Vários elementos
encontrados mostram que, mesmo retirado por
aqui, o soberano continuava a acompanhar
os assuntos de estado com atenção.
Trabalhando na Sala do Despacho, assinava
decretos e lia a correspondência trocada com
alguns dos seus secretários. Por mais do que
uma vez reunirá na mesma sala em reuniões
durante o ano de 1801. Numa dessas ocasiões
mandará mesmo carta a um dos secretários,
Luís Pinto de Sousa, dos Estrangeiros, orde-

nando a sua comparência em Queluz, mais
precisamente numa Quinta-feira, dia da
semana em que recebia os secretários a fim
de melhor acompanhar melhor o estado do
reino. Também do reinado de D. Maria I
existem vários documentos assinados no
Paço de Queluz, prova de que não de deixava
de acompanhar a vida do país.
Data igualmente desta altura, mais precisa-
mente de 1802, a intenção de elevar Queluz
ao estatuto de vila. O lugar era aprazível e o
monarca entendia ser importante dignificar
aquela povoação. Para o efeito manda vir de
Lisboa vários engenheiros a fim de estudar
os terrenos à volta do Paço. Projeta-se a
construção de uma Igreja Matriz bem como
de uma Câmara Municipal. A entrada na vila
seria feita pela zona dos arcos reais e  quartéis
da guarda, e a saída seria junto à Ponte de
Carenque.
São delineados planos para um vasto projeto
de urbanização, a fim de acomodar nobres,
fidalgos e o povo comum. São pensadas várias
formas de evitar que cheias súbitas e  enxur-
radas destruíssem tudo uma vez feitos os
trabalhos de levantamento das estruturas e
seus acabamentos. Assim determinou-se que
a praça principal seria construída num local
elevado para evitar cheias, e ainda que a sua
construção fosse feita em semi-círculo. Estes
edifícios seriam de resto os mais nobres e
finos da vila, albergando os fidalgos e gente
da mais alta nobreza. Em redor desta praça
cruzar-se-iam as principais ruas, situadas
muitíssimo perto do Paço e da residência real.
Uma segunda linha de residências seria
construída, embora em tudo inferior à primeira,
para a restante nobreza e alta fidalguia. Por
último, casas ordinárias seriam levantadas
para o povo comum. Em redor planeavam-se
ainda belos jardins e outros melhoramentos
para que todos desfrutassem do espaço em
redor.
Para facilitar a construção e o aproveitamento
de espaços quer para jardins quer para hortas
ou quintas particulares decidiu-se que as
terras em redor seriam alvo de novos
contratos de aforamento para que todos
pudessem escolher livremente onde ter a sua
residência.
Pensara-se mesmo já no nome da localidade:
Vila do Príncipe da Beira, um dos títulos de D.
João VI. A fuga apressada da família real para
o Brasil para fugir aos franceses tudo veio a
interromper, e o que já estava construído foi
deitado abaixo antes da chegada dos exércitos
napoleónicos.
Com efeito, por esses dias, enquanto em
Queluz se vivia tranquilamente, os exércitos
napoleónicos levavam por diante a conquista
da Europa. Contudo, após a derrota naval de
Trafalgar, a Inglaterra permanecia como a
única força a opor-se aos intentos napo-

leónicos. Não podendo ser conquistada ou
derrotada nos mares, decide-se estrangulá-la
economicamente, forçando-a deste modoà
rendição. Um bloqueio continental é decre-
tado, ao qual Portugal, cuja aliança com a Grã-
Bretanha era antiquíssima, se recusará a
obedecer, resultando na invasão do país pe-
los exércitos franceses. Estava por esses dias
a corte a pensar nuns dias de descanso por
Mafra, quando recebe notícias de que o
exército francês, chefiado por Junot, se
encontrava já perto de Abrantes. Mudam-se
rapidamente os planos e em vez de Mafra
prefere-se ir para Queluz, donde seria mais
fácil fugir em caso de necessidade. Fazem-se
planos, decide-se o que se há de dizer e fazer.
Tudo o que havia de mais precioso e rico é
embalado e seguirá de barco com a família
real para o Brasil. No dia da partida ainda
ficarão vários caixotes no cais que o almoxarife
do palácio de Queluz tratará de fazer chegar
ao seu destino.
Chegados a toda a pressa, Junot e os seus
homens espantam-se de não encontrarem já
a família real. Desconheciam de facto que esta
fugira apressadamente. Á espera encontram
junto aos portões do palácio o almoxarife João
Crisóstomo que, de mau grado, os recebe.
Além dele haviam ficado para trás alguns
moços e serventes do paço e os clérigos
responsáveis pela capela. Depressa começa
para todos um longo e penoso calvário .
Chamado à presença de Junot, este obriga-o
a dar alojamento a toda a tropa nas
residências em frente ao palácio, ocupadas
por moradores e trabalhadores locais. O
almoxarife contra-argumenta que nada pode
fazer a esse respeito, pois essas construções
estavam sujeitas a forro e terem residentes
no seu interior. Furioso com esta resposta,
Junot ordena a prisão de João Crisóstomo, o
que acontecerá por mais do que uma vez.
Ao mesmo tempo, os franceses tudo
saqueiam. Apanhando trigo, cevada, azeite e
vinho deixado para trás,de tudo se apropriam
com enorme voracidade, procedendo do
mesmo modo um pouco por todo o palácio.
Sala a sala saqueiam tudo o que há de maior
valor, destruindo ao mesmo tempo vidros,
janelas, louças e deixando atrás de si um rasto
de destruição. Dias depois, diráo almoxarife
que Queluz ficara num estado tal que parecia
que o exército francês havia por ali passadoa
galope.
Acompanhando de perto esta operação de
saque encontra-se Gueoffrey de Saint-Hilaire,
naturalista ao serviço de Bonaparte, com
ordem para levar tudo o que encontrasse de
valor nos palácios de Lisboa e arredores;
missão que cumprirá com zelo extremo. João
Crisóstomo dirá mais tarde que só não foram
levadas mais coisas porque ele não quis, não
porque não pudesse. Muitas caixas contendo

acessórios e mobiliário destinado ao Brasil, e
que deveriam ter sido despachadas pelo
almoxarife, nunca chegarão ao seu destino.
Junot também supervisiona pessoalmente o
transporte de todas estas caixas e caixotes
para carroças, que as levarão até França.
A capela real é igualmente assaltada, não
restando senão aos clérigos fugir esbaforidos
perante a fúria da soldadesca. Mais tarde,
pedirão ao almoxarife para que o horário da
capela seja alterado para evitar mais
perturbações ao culto.
Usando da força das armas os franceses
ocupam o palacete da arcada, todos os
edifícios em redor e numerosas salas do
palácio. Na Sala do Lanternim, por ser muito
escura, não hesitam sequer: destroem parte
do telhado para assim entrar claridade. Do
mesmo modo procedem por onde quer que
passam.
Trata-se sem dúvida do episódio mais triste
da história de Queluz.
Por mais do que uma vez João Crisóstomo
será detido a mando de Junot, enquanto via
com tristeza tudo o que tinha a seu cargo ser
despedaçado e pilhado sem dó nem piedade.
Numa ocasião é ameaçado de que, senão
abrisse os portões do palácio por ordem de
Junot, seria fuzilado. Contragosto, obedecerá.
Não seria o único vexame por que passaria.
Junto dava constantes ordens e contra-
ordens, com o intuito de baralhar o pobre
homem. Agastado com tudo aquilo, ameaçará
deixar o palácio e rumar ao exílio, mas por mais
do que uma vez recuará nesta intenção.
O domínio francês durará pouco, mas deixará
marcas duradouras. Expulsas as tropas
francesas por um conjunto de unidades
anglo-lusas, que também por aqui passarão e
deixarão um rasto de destruição, Queluz
procura, pouco a pouco retomar a
normalidade.
Contabilizam-se os estragos e tudo o que fora
levado. João Crisóstomo, auxiliado por todos
quantos haviam ficado para trás-10 criados
de primeira categoria, 19 de segunda classe,
além dos moços e serventes do paço, em
número de quatro e treze respetivamente,
iniciam essa tarefa. Dias depois de começada
e perante a dificuldade em levar por diante a
tarefa, lamentar-se-á de serem tão poucas as
mãos a ajudar por aqueles dias.

1Vila Principe da Beira, in PIRES; António
Caldeira, História do Palácio Nacional de
Queluz, volume I, Coimbra, 1924, pp.1-8

*Licenciado em História e Mestre em
Espaço Lusófono pela Universidade

Lusófona; Investigador

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934 nos acontecimentos que fazem história
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A Câmara Municipal de
Sintra informa que têm iní-
cio os trabalhos de reabi-
litação da Praça D. Fernando
II, em São Pedro de Sintra,
inserida na Área de Rea-
bilitação Urbana do Centro
Histórico de Sintra, num
investimento de cerca de 680
mil euros.
Esta intervenção da Câmara
Municipal de Sintra tem co-
mo principal objetivo de-
volver às pessoas um espaço
público qualificado.
Os trabalhos de requali-
ficação contemplam a criação
de novas instalações sani-
tárias públicas, redefinição da
circulação automóvel, dos
transportes públicos e suas
paragens, reorganização dos
lugares de parqueamento,
uniformização do mobiliário
urbano, reabilitação de pa-

Requalificação da Praça
D. Fernando II | Sintra

PUB. JORNAL DE SINTRA, 4-2-2022

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do art.º 23 dos Estatutos da Sociedade Recreativa,
Desportiva e Familiar de S. João das Lampas CONVOCO todos
os sócios para a Assembleia-Geral Ordinária, a realizar na
Sede da Colectividade, no dia 12 de Fevereiro de 2022 pelas
17:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Informações
2. Apresentação de Contas
3. Eleição de Novos Corpos Sociais

Se à hora referida não houver quórum, de acordo com os
Estatutos, a reunião iniciar-se-á uma hora depois, ou seja às
18:00 horas, com qualquer número de sócios.

S. João das Lampas, 19 de Janeiro de 2022.

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,
(a) José Francisco Alegre

vimentos, modernização de
infraestruturas, nomeada-
mente, a nível da rede de
abastecimento de água, sa-
neamento, remoção de
traçados aéreos das linhas de
distribuição de energia
elétrica e de telecomunica-
ções, execução da pré ins-
talação da rede de distri-
buição de gás natural,
uniformização do sistema de
recolha de lixo (ecopontos),

preservação do coberto
arbóreo e criação de novos
espaços de estadia e lazer.
Prevê-se que os trabalhos
durem aproximadamente 9
meses, dependendo das
condições meteorológicas
que possam ocorrer.
A Câmara Municipal de Sintra
agradece a compreensão e
colaboração de todos.

Fonte: CMS

A Patrulha Júni-
or regressa a
Sintra para a 2ª
edição da Cam-
panha de Pre-
venção Rodo-
viária, que aco-
ntece no dia 4
de fevereiro no
Centro Cultural Olga Cadaval.
A Campanha de Prevenção Rodoviária – Patrulha Júnior
dirige-se às crianças do 1º ciclo e consiste na exibição de
uma peça de teatro desenvolvida de forma simples e direta
que pretende capacitar as crianças dos perigos causados
pela distração do condutor no uso indevido do telemóvel.
Esta peça de teatro conta a participação especial de equipas
da GNR, da PSP e de bombeiros voluntários do concelho.
No final, cada uma das crianças participantes será recrutada
como agente da Patrulha Júnior à qual será atribuído um
distintivo desta patrulha e entregue o Manual do Bom
Agente.
Estarão presentes na atividade as Escolas Básicas do
concelho, num total de 565 alunos e 52 professores e
auxiliares.
Esta iniciativa resulta de uma parceria da Ascendi com a
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR
(Guarda Nacional Republicana), a PSP (Polícia de Segurança
Pública) e a Liga dos Bombeiros Portugueses, com o apoio
da Câmara Municipal de Sintra. 

Importância a transferir: ,
NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

PAGAMENTOS: Loja do Jornal de Sintra
/ Cheque / Transferência bancária
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ASSINE | DIVULGUE

PREÇO NORMAL
NACIONAL
• Anual – 15,10

PREÇO DE APOIO
– 20,00 / 30,00

PREÇO NORMAL
ESTRANGEIRO
• Anual –  20,00

PREÇO APOIO
– 25,00 / 35,00

Sintra recebe Campanha
de Prevenção Rodoviária
para os mais novos

Em defesa de um dos setores
economicamente mais sacri-
ficados, nesta que é, pro-
vavelmente, a maior crise de
sempre para a hotelaria, co-
mércio e restauração do país,
fizemos chegar, no início do
ano, um pedido de grande
importância ao sr. Presidente
da Câmara Municipal de
Sintra, dr. Basílio Horta cujo
objetivo principal abaixo
referimos:
Representar junto da autar-
quia os interesses do setor,
pugnando por mais um sinal
importante de apoio e de

AESintra
Taxas Municipais – Pedido de manutenção
de isenção

esperança aos empresários,
comerciantes e agentes eco-
nómicos do concelho de Sin-
tra, estendendo até ao final
do corrente ano, a isenção de
pagamento das taxas muni-
cipais que impendem sobre as
empresas, conferindo, assim,
uma importante margem de
manobra e de conforto aní-
mico numa altura em que as
incertezas são ainda muitas.
Como reforço à nossa mis-
siva, lembrámos ainda que a
medida foi bem acolhida no
seio do ecossistema comer-
cial e empresarial do conce-

lho e a isenção foi parti-
cularmente importante para as
pequenas empresas consti-
tuídas em nome individual,
expressivamente representa-
das no município, sem capital
financeiro e humano em
reserva para fazer face a uma
das maiores crises económi-
cas mundiais de sempre.
Aguardamos reação do
Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Sintra.
Com os melhores cumpri-
mentos.

Joaquim Viegas Simão
Presidente da AESintra
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Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

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

A Câmara Municipal de Sintra aprovou a adjudicação da
Empreitada de Beneficiação e Requalificação de Logradouros
em escolas do concelho, no valor de 180 mil euros.
A deliberação, aprovada em reunião de executivo esta terça-
feira, é referente às escolas EB1 e JI – Fase V – V2 – JI de
Faião, EB1 Massamá 2 e EB1 Meleças, de Sintra.
Com prazo de execução de 4 meses, este investimento visa
melhorar as condições de salubridade, segurança e usufruto
dos logradouros, assim como, se aplicável, dotá-los de
condições para atividades como a prática de desporto escolar.
O presidente da autarquia de Sintra, Basílio Horta, referiu que
“a qualidade dos estabelecimentos de ensino continua a ser
uma das prioridades deste executivo”, acrescentando que
“tudo faremos para dar seguimento à melhoria, modernização
e valorização das nossas escolas, e devolver dignidade a
quem aprende e a quem ensina”.
Os logradouros das escolas, como espaços comuns que são,
devem ser espaços valorizados e modernizados, no sentido
de inverter a trajetória de décadas sem conservação, de forma
a garantir boas condições de funcionamento e de conforto
dos mesmos.
O foco será sempre a melhoria da qualidade dos
estabelecimentos de ensino para toda a comunidade escolar,
garantindo as boas condições de funcionamento das escolas.
Desta forma, a Câmara Municipal de Sintra dá seguimento
aos investimentos já realizados nas escolas do concelho,
melhorando as condições dos estabelecimentos de ensino,
tornando estes espaços num exemplo de modernização,
beneficiando toda a comunidade escolar.
O Plano de Investimentos nas Escolas de Sintra permitiu
requalificar até ao momento mais de 120 estabelecimentos de
ensino, compreendendo mais de 30 mil alunos, num
investimento superior a 41 milhões de euros.

Fonte: CMS

Sintra mantém investimento
na requalificação de escolas

O Sintra Vegan Market está
de regresso ao Mercado da
Estefânia no próximo dia 6 de
fevereiro, das 10h00 às
16h00. O evento conta com o
apoio da Câmara Municipal
de Sintra.
Esta iniciativa será realizada
todos os primeiros domingos
de cada mês, no exterior do
mercado, lugar onde se pre-
tende sensibilizar os consu-
midores para o aumento de
consumo de alimentos mais

Mercado da Estefânia
recebe Sintra Vegan Market

saudáveis e para a susten-
tabilidade.
O Sintra Vegan Market pre-
tende ser a porta de entrada
para atingir a missão de trans-

formar Sintra num concelho
pioneiro na luta pela justiça
social.
O mercado promete trazer o
diálogo da sustentabilidade

ambiental, dos direitos dos
animais e apoiar negócios
100% vegetais, cruelty free e
preocupados com o ambiente.
Ao mesmo tempo, dará a co-
nhecer os produtos diversi-
ficados que os mercados
municipais podem oferecer.
O Mercado Municipal da
Estefânia, com a sua centra-
lidade e proximidade é o
espaço ideal para receber um
evento como este, aberto a
toda a comunidade. 

A Câmara Municipal de Sin-
tra aprovou, em reunião do
executivo, o apoio financeiro
de cerca de 2 milhões de eu-
ros para as nove Associações
Humanitárias de Bombeiros
Voluntários do Município
para o ano 2022.
A verba agora aprovada res-
peita ao apoio aos Grupos de
Intervenção Permanente
(GIPE), bem como à celebra-

Sintra reforça apoios a Associações
de Bombeiros do concelho

ção de protocolos com as 9
corporações de bombeiros
voluntários do município de
Sintra, permitindo a promo-
ção e salvaguarda dos inte-
resses das populações.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, “este é um investimen-
to que se justifica a si mesmo
pela elevada importância dos
serviços que os bombeiros

prestam à comunidade”.
Sublinhando que em Sintra
“temos um grande respeito
pelo trabalho prestado e
temos consciência que mui-
tos se sacrificam em prol de
todos nós”.
A celebração destes protoco-
los irá permitir às associações
de bombeiros fazer face a
despesas como a ampliação
e manutenção de instalações

e infraestruturas, a gestão
corrente, logística e admi-
nistrativa da corporação, a
reparação de veículos de
prevenção, socorro, combate
a incêndios e salvamentos, de
outro equipamento opera-
cional e de proteção indivi-
dual, bem como a ações de
informação e formação.

A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade
operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações,
em todo o território nacional, entre os dias 21 e 27 de janeiro,
que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade
e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de
diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-
se os seguintes dados operacionais provisórios:
1. Detenções: 297 detidos em flagrante delito, destacando-
se:
• 121 por condução sob o efeito do álcool;
• 77 por condução sem habilitação legal;
• 18 por tráfico de estupefacientes;
• 12 por furto e roubo;
• Três por incêndio florestal.
2. Apreensões:
• 16 armas de fogo;
• 11 armas brancas ou proibidas;
• 20 veículos.
3. Trânsito:
Fiscalização: 8 385 infrações detetadas, destacando-se:
• 1 972 excessos de velocidade;
• 600  por falta de inspeção periódica obrigatória;

GNR – Atividade operacional semanal

foto: gnr
•  389 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 368 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação
e sinalização;
• 291 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei;
• 286 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;
• 211 relacionadas com tacógrafos;
• 205 por falta de seguro de responsabilidade civil.
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O Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca acaba de
criar o Centro de Respon-
sabilidade Integrado de
Oftalmologia (OFTACRI)
para potenciar a prestação de
cuidados de saúde de qua-
lidade, relacionados com a
prevenção, diagnóstico, ava-
liação, terapêutica e inves-
tigação das doenças no
âmbito da Oftalmologia, com
uma resposta atempada e
completa, aos utentes resi-
dentes nos Concelhos de
Amadora e Sintra. 
“A experiência desenvolvida
pelo Serviço de Oftalmologia
do HFF, tem permitido a
diferenciação da sua ativi-
dade clínica, conseguindo
estar na vanguarda de di-
versas áreas de especializa-

HFF cria Centro de Responsabilidade Integrado de Oftalmologia

ção, nomeadamente a retino-
patia da prematuridade, a

cirurgia do segmento anterior,
o glaucoma, entre outros”,

enaltece Alexandra Ferreira,
vogal executiva do Conselho
de Administração do HFF. E
acrescenta: “Até 2024 pre-
vemos um acréscimo signi-
ficativo de atividade, com um
aumento de 6,4% nas con-
sultas totais e 23,3% nas
primeiras consultas o que irá
permitir uma melhoria da
acessibilidade dos doentes
com necessidade de cuida-
dos de saúde de oftalmologia

em particular cuidados mais
diferenciados”.  
Dirigido pela assistente gra-
duada sénior de oftalmologia
Isabel Prieto, o OFTACRI é
composto por uma equipa
multidisciplinar de 53 pro-
fissionais do HFF, de dife-
rentes grupos profissionais,
especialidades e competên-
cias. 
“A visão do OFTACRI é
tentar assumir-se como uma
referência nacional da área
oftalmológica, promovendo a
inovação e o ensino, numa
ótica de melhoria contínua da
atividade assistencial, assen-
te na humanização e na pro-
ximidade com o doente”,
explica Isabel Prieto. 
Os serviços prestados pelo
OFTACRI, passam pelas
consultas de oftalmologia
geral e das subespecialidades
de contactologia; córnea e
cirurgia implanto-refractiva;
estrabismo e oftalmologia
pediátrica e neonatologia;
inflamação ocular; glaucoma;
retina médica e cirúrgica;
retinopatia diabética; serviço
de urgência em funciona-
mento das 8h às 20h, nos dias

úteis; meios complementares
de diagnóstico e de terapêu-
tica; atividade cirúrgica em
regime ambulatório e conven-
cional. 
A criação do OFTACRI dará
continuidade também às
atividades desenvolvidas
atualmente pelo Serviço de
Oftalmologia do HFF, tais
como o tratamento da reti-
nopatia da prematuridade ou
técnicas inovadoras na re-
construção do segmento
anterior. 
O Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca abrange
uma comunidade de 550 mil
habitantes dos Concelhos de
Amadora e de Sintra, onde se
tem verificado um aumento da
procura de cuidados urgentes
ao nível da oftalmologia, tan-
to nas crianças como nos
adultos, devido a doenças
como os erros refrativos, a
catarata, o glaucoma e as
doenças como a degene-
rescência macular relaciona-
da com a idade. Com o
OFTACRI pretende-se
responder às necessidades
de saúde visual da população
de abrangência do HFF.  

A obtenção de uma maioria
absoluta pelo PS nas eleições
legislativas de 30 de Janeiro
não ilude a necessidade de
um forte empenho dos refor-
mados, pensionistas e idosos
e do seu movimento asso-
ciativo na luta para dar res-
posta aos seus problemas,
que ganharam novas dimen-
sões no quadro da pandemia.
É pela luta, em defesa das
reivindicações constantes no
Caderno Reivindicativo do
MURPI para 2022 que iremos
continuar mobilizando os
reformados, pensionistas e
idosos, mulheres e homens,
para que tomem nas suas
mãos a defesa dos seus
direitos:
No imediato, a exigência de
aumento extraordinário de 10
euros para todas as pensões,
não deixando de fora muitos
dos que tiveram longas car-
reiras contributivas a quem
tem sido imposto o conge-
lamento dos seus montantes,

Os Reformados e Pensionistas
reclamam soluções para os seus problemas

o investimento que urge no
Serviço Nacional de Saúde
para que esteja em condições
de assegurar o acompanha-
mento da sua saúde, cujas
patologias não se resumem ao
COVID 19 e um sério combate
ao agravamento do custo de
vida, com o que ele repre-
senta de agravamento da
situação dos que se encon-
tram na pobreza, mas igual-
mente nos riscos de pobreza
de novos segmentos de re-
formados, pondo em causa o
direito a uma alimentação
adequada e às condições
para satisfazer o pagamento
de todas as suas despesas
como habitação, eletricidade,
entre outras.
As eleições e os seus resul-
tados reforçam a exigência
dos dirigentes das Asso-
ciações de Reformados,
Pensionistas e Idosos em
continuarem a reivindicar do
Governo, apoios logísticos e
financeiros que permitam a

retoma da normalidade das
suas atividades social, lúdica
e cultural.
Recordamos o papel do
MURPI e da luta dos refor-
mados, pensionistas e idosos
que foi determinante para a
implementação de medidas
positivas nestes anos, ainda
que aquém do que seria justo
e necessário.
O MURPI está fortemente
empenhado na realização do
seu X Congresso Nacional a
realizar em 2022 e apela ao
reforço da sua organização
com ampla participação das
Federações, das Associações
e dos reformados, pensio-
nistas e idosos.

O Secretariado da Direção
da Confederação Nacional

de Reformados,
Pensionistas e Idosos

MURPI

Lisboa, 31 de janeiro de
2022.
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Ainda o taxmenow
 Em Junho de 2021 eram 36, agora são 50, mas não é isso
que me levou a escrever este breve post.
Ontem, num órgão de comunicação social da Alemanha,
dei com uma entrevista a um milionário alemão, intitulada
Nós os super-ricos devíamos pagar mais impostos.
Como vimos no post que aqui publiquei em 14 de Junho
de 2021, com o título Boa surpresa:taxmenow, eram 36
bilionários da Alemanha e da Áustria que o diziam e
apresentavam propostas para alteração de políticas de
impostos com vista a “uma tributação mais alta de
fortunas” “independentemente de sermos ricos através
do trabalho, herança, empreendedorismo e investimento
de capital”.
Ora, é precisamente um herdeiro que recentemente herdou
uma grande fortuna que diz a frase título da entrevista.
Antonis Schwarz herdou um grupo farmacêutico alemão
que há 3 anos passou a pertencer a um grupo farmacêutico
belga. A. Schwarz além de filantropia, investe em
empresas, organizações e fundos que tenham objectivos
mensuráveis sociais e ecológicos. Parece ser apoiante
dos Verdes   (Die Grüne). E começa logo a entrevista a
denunciar que “na Alemanha como também
internacionalmente vigora a regra: quanto maior é a riqueza
menos impostos paga” e “isso tem que ser invertido”.
Aproveito para citar mais umas frases significativas:
– “Quem possui milhões ou biliões é taxado do mesmo
modo que quem construiu um pé-de-meia”;
– “Quem trabalha paga até uns 40 por cento ou mais de
impostos. Mas as coisas são completamente diferentes
quanto aos ganhos de capital. Aí há um mundo paralelo-
sombra, em parte ligado a lugares de Offshore”.

Cláudio Teixeira, in Areia dos Dias

SOCIEDADE

Os ricos querem pagar
mais impostos

Considerado por David Atten-
borough como um dos filmes
mais importantes da nossa
era, Um Oceano de Plástico
documenta as consequências
do nosso estilo de vida, ba-
seado em plástico descartá-
vel, e testemunha a destruição
que estamos a causar às aves
marinhas, tartarugas, mamí-
feros marinhos e peixes. O
filme apresenta também
algumas tecnologias exequí-
veis e soluções inovadoras
que todos – dos governos
aos indivíduos – podem co-
locar em prática para voltar-
mos a ter um oceano limpo e
mais sustentável.
O documentário introduz a
problemática da imensa
quantidade de plástico que
existe actualmente nos ocea-
nos e mares do planeta. Per-
cebemos o que está na
origem do problema, quais as
consequências para a vida no
mar e também as consequên-
cias que daí resultam para o
ser humano. Finalmente, são-
nos apresentadas algumas

soluções viáveis e, principal-
mente, quais as alterações
necessárias, do nosso com-
portamento, para reduzir o
consumo de plástico.
Durante o mês de Fevereiro,
os espetadores poderão ver
o filme que teve como produ-
tor executivo o ator e ativista
ambiental Leonardo DiCaprio
e que contará com cinco ses-
sões.  Numa sociedade go-
blal que vive atualmente uma
crise climática e é confrontada
com as consequências da
produção industrializada de
plástico, a Zero em Compor-
tamento convidou a Electrão
para estar presente numa
conversa com o público na
Biblioteca de Marvila, no dia
18 de Fevereiro, pelas 21:00.
Para José Castro Oliveira, Pre-
sidente do Conselho de

Admnistração da Electrão -
Associação de Gestão de
Resíduos, “as ilhas de plás-
tico que emergem nos nossos
oceanos são cenários ver-
dadeiramente assustadores
com graves impactos nos
ecossistemas marinhos e,
inevitavelmente, na saúde
humana. Proteger os oceanos
é proteger as nossas vidas.
Esta é uma missão de todos.
É por isso que em todas as
campanhas do Electrão
incentivamos comportamen-
tos mais conscientes por
parte de cada cidadão. Sepa-
rar os nossos resíduos, equi-
pamentos eléctricos, pilhas e
embalagens  e encaminhá-los
correctamente para recicla-
gem é fundamental, mas já
não é suficiente. É preciso
promover novos hábitos. E

este documentário é inspira-
dor neste sentido”. Estare-
mos na Biblioteca de Marvila,
no dia 18 de Fevereiro, para
falarmos sobre a correcta
reciclagem e outros temas que
podem ajudar os nossos ma-
res e oceanos.
 
Locais, Datas, Horários e
Preços:

Biblioteca Orlando Ribeiro •
11 Fevereiro 2022 • 21:00 • 4•
O Cinema da Villa (Cascais)
• 12 Fevereiro 2022 • 19:30 •
Preçário em vigor no cinema
Biblioteca de Marvila • 18
Fevereiro 2022 • 21:00 • 4•*
Auditório Carlos Paredes
(Benfica) • 24 Fevereiro 2022
• 21:00 • 4• - geral • 3• -
moradores com apresentação
de comprovativo
Biblioteca de Alcântara • 26
Fevereiro 2022 • 18:00 • 4•
Para as Bibliotecas e para o
Auditório Carlos Paredes, é
obrigatória reserva até às
15:00 do dia da sessão atra-
vés do email:
 servicoeducativo@zeroemcomportamento.org.

“O que estamos a fazer aos nossos mares”
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s nossos jardins
comestíveis não
precisam necessa-
riamente de ser
cultivados. Podem

A AMA – Agência para a Modernização Administrativa
apresentou, esta quarta-feira, o novo Polo de Inovação Digital
AI4PA- Inteligência Artificial e Ciência de Dados para a
Administração Pública, projeto que conta com a participação
da Câmara Municipal de Sintra a par de diversas entidades.
O AI4PA é um polo de inovação tecnológica criado no âmbito
do Plano de Ação para a Transição Digital e tem como
objetivo apoiar a otimização das políticas públicas em várias
áreas de governação através da promoção de soluções digitais
com base em inteligência artificial e ciência de dados ao nível
da Administração Pública e das PME’s que lhe prestam serviço.
A AMA – Agência para a Modernização Administrativa é a
entidade que assume a coordenação geral deste projeto a par
com a NOVA IMS – NOVA Information Management School
da Universidade Nova de Lisboa e o CVTT-ISCTE – Centro
de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE.
Este novo polo reúne 22 parceiros entre administração pública
central, regional e local, a academia e empresas partilhando
experiências nos domínios da aplicação de soluções digitais
à administração pública e contribuindo para a disseminação
de boas práticas.
O AI4PA irá prestar diversos serviços onde se incluem-se a
disponibilização de ambientes de experimentação,
qualificação e formação de agentes da administração pública
ou de empresas, desenhar estratégias impulsionadoras da
transição digital, facilitar a interação entre parceiros, apoiar
na procura de financiamento e ainda sensibilizar e comunicar
os resultados das experiências realizadas, bem como as
soluções desenvolvidas.
Pretende-se que os polos de inovação digital funcionem como
redes colaborativas, que incluam centros de competências
digitais para apoiar a disseminação e adoção de tecnologias
digitais pelas empresas, em especial as PME; mas também
como incubadoras de startups, dinamizando o empreende-
dorismo nestas áreas.

Fonte: CMS

Sintra integra o novo Polo de
Inovação Digital AI4PA

PUB.

Nome comum: UMBIGO DE VÉNUS
Nome científico: Umbelicus rupestris
Família: Crassulaceae
Nomes vulgares: conchelos, sombreirinho-dos-telhados,
bacelos, orelha-de-monge, caucxilhos, etc.
Inglês:  navelwort, wall pennywort
Francês: ombril-de-Vénus, ombelic-des-rochers

seu livro The English Phy-
sician para tratar problemas
de rins, inflamações e febres.
A variedade Cotyledon um-
bellicus-veneris, que seria o
antigo nome da Umbelicus

rupestris, é ainda usada em
homeopatia para tratar pro-
blemas de vários tipos de
intoxicações, mas não é um
dos mais conhecidos remé-
dios da homeopatia.

Características e habitat
Cresce um pouco por toda a
Europa setentrional, Grã-
Bretanha, Irlanda, Bulgária e
Norte de África.
Prefere solos ácidos, e silici-

osos, paredes com musgo,
fendas, bosques, cascas de
árvores e telhados.
Existem em Portugal duas
espécies de conchelos, Um-
belicos rupestris e U. hey-

landianus (Salisbury) Dandy.
É uma planta perene, sucu-
lenta, de folhas basais, car-
nudas na base e extensa-
mente pecioladas, o caule é
ereto e guarnecido em quase
toda a sua extensão por flores
e botões pendentes forman-
do longos cachos branco-
amarelados ou avermelhados.
Mede entre 15 a 50cm e
floresce normalmente a partir
de Abril.

Constituintes e propriedades
Contém sais minerais sobre-
tudo cálcio, potássio, silício
e ferro, vitamina C e taninos.
São mais comuns as suas
utilizações externas do que
internas, sendo usado para
tratar calosidades, feridas,
úlceras cutâneas e picadas de
inseto, dores de ouvidos.
Aplica-se diretamente a plan-
ta esmagada em compressas
ou o seu suco.
Uma das utilizações popu-
lares consiste em aquecê-lo
em azeite para aliviar dores
reumáticas e amaciar a pele,
tatar calosidades e frieiras.
Internamente consomem-se
principalmente as folhas em
saladas, sandes, omeletas e
batidos, apresentando um
sabor fresco e agradável.

Fernanda Botelho
In “Uma Mão Cheia de Plan-
tas que curam” 55 espécies
espontâneas em Portugal.

O

Umbigo de Vénus

nascer espontaneamente nas
paredes, nos troncos velhos,
nos musgos ou nos recantos
esquecidos. Em Sintra, estão
por todo o lado.
As plantas silvestres ou as
tão amaldiçoadas “ervas
daninhas”, não merecem tal
designação pois a partir do
momento em que reconhe-
cemos as suas utilizações,
deixam de o ser e passamos a
ter ao nosso dispor um exce-
lente recurso que, especial-
mente em tempos de crise, é
sempre bem-vindo.
Como devem imaginar, no
meu jardim crescem muitas
plantas silvestres e algumas
espécies cultivadas. Muitos
recursos, pouco trabalho e
uma beleza bastante selva-
gem onde a biodiversidade é
rainha.

História
Os Umbigos-de-vénus de-
vem o seu nome ao aspeto
das folhas muito redondas e
com uma pequena depressão
no centro, à semelhança de
um umbigo.
Não sendo uma das plantas
mais faladas ou recomen-
dadas na Antiguidade, é refe-
renciada em Inglaterra 1653
por Nicholas Culpepper no

LOJA DO
JORNAL DE SINTRAJORNAL DE SINTRAJORNAL DE SINTRAJORNAL DE SINTRAJORNAL DE SINTRA

Jornais – Revistas
Livros

Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 Sintra
Telef. 21 910 68 30 • jornalsintra.loja@mail.telepac.pt
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Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão – Zona Sul (15.ª Jornada)

HC Sintra regressa a Monte Santos dois meses depois.
Benfica B é o adversário
Ventura Saraiva

T em sido penoso pa-
ra os clubes da
Zona Sul, enfrentar
os sucessivos adia-
mentos, com jor-

Na realização da 13.ª Jornada do nacional da 3.ª Divisão- Zona
Sul A, a UDC Nafarros recebeu no domingo, dia 30, o FC Oliveira
do Hospital, e ganhou por 5-3, com um “hat-trick” de João Beja
que está de regresso aos rinques, depois de ter deixado o HC
Sintra, na temporada de 2019, voltando aos courts de ténis, e
campos de Padel.
João Beja, goleador nato, confirma que quem sabe nunca esquece.
Com a equipa nafarrense a perde por 0-2, Beja promoveu a
reviravolta (4-2), com um golo pelo meio do italiano Alessandro
Guzzó. Afonso Lourenço, marcou o 5-3, a meio da segunda parte,
resultado que se manteria até final.
Com a vitória, a UDC Nafarros manteve o 2.º lugar (24 pontos), a
um do líder, CRC “Os Águias” a quem falta realizar um jogo, já
que nesta ronda ficou adiada para o dia 20 deste mês, e recepção
ao CENAP.

Está de regresso ao pavilhão desportivo de Monte Santos, o Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão, com o Hockey Club de Sintra/Planta Livre, a receber
o Benfica B, na tarde de amanhã, sábado, dia 5.
Desde o dia 11 de Dezembro 2021, que a formação orientada por João
Baltazar, não jogava na condição de visitado, e mesmo fora de casa, viu
sucessivamente os jogos adiados. Regressou à competição no dia 30 de
Janeiro, com uma derrota (3-2), em Valado de Frades, frente à B.I.R.

nadas a terem apenas um
jogo, e outras, dois, devido
aos casos positivos de Covid
19, em vários plantéis. Há
equipas com 3 e 4 jogos em
atraso, influenciando a com-
petitividade, e os acertos de
calendário, agora que se ini-
ciou a viragem para a segunda
volta da prova federativa
(14.a Jornada).
No jogo de amanhã, em
Monte Santos, os encar-
nados têm maior percenta-
gem de favoritismo, até pela
posição na tabela classifi-
cativa (4.º lugar, e 25 pontos),
embora o Sintra já tenha
demonstrado frente às equi-

pas de topo, nomeadamente
em casa, que não é fácil de
bater. Ocupa a 10.ª posição,
com apenas 11 pontos, e é
necessário recuar ao dia 20 de
Novembro de 2021, para o
registo da última vitória no
campeonato, curiosamente
fora de portas, em Alverca.

Derrota em Valado
de Frades (3-2)
frente à B.I.R.
Na viragem para a 2-ª Volta do
campeonato, o Hockey Club
de Sintra/Planta Livre deslo-
cou-se no sábado, dia 29, a
Valado de Frades para de-
frontar a Biblioteca de Ins-
trução e Recreio (BIR), e saiu
derrotada por 3-2. A exemplo
do emblema sintrense, tam-
bém o da Nazaré esteve sem

jogar, acusando ambas as
equipas falta de ritmo com-
petitivo. A formação nazarena
marcou aos 12 minutos de pe-
nalti, a castigar a cartolina
azul mostrada ao guarda-re-
des, João Gouveia. Antes do
intervalo, o Sintra teve tam-
bém uma oportunidade exce-
lente para marcar, mas Rafael
Ogura não conseguiu desfei-
tear o guardião da BIR.
O segundo tempo abriu prati-
camente com o golo do em-
pate (1-1), marcado por Diogo
Silva, também de penalti, mas
foi por pouco tempo. A equi-
pa da casa, conseguiu uma
vantagem para 3-1 (David
Costa, e André Ramos), e seria
Rafael Ogura que de regresso
aos golos, marcaria o 3-2, a
nove minutos do final.
No pavilhão desportivo,

Amável dos Santos Pereira,
o HC Sintra/Planta Livre
apresentou a seguinte equi-
pa:
João Gouveia; Tomás Silva
(cap.), Rui Mendes, João
Mendes, e Diogo Silva (5
inicial); Zé Estrela, José Gon-
çalves, Bernardo Maria,
André Ferreira, e Rafael
Ogura.
Jogos da jornada:
BIR, 2- HC Sintra/Planta Livre,
2; Alenquer e Benfica, 7- FC

Alverca, 2
Acertos de calendário:
FC Alverca, 0- Benfica B, 10
(12.ª Jornada)
Física, 3-Vilafranquense, 0
(11.ª Jornada)
Classificação actual:
1.º Candelária, 31 pontos (13
jogos); 2.º Murches, 30 (12j);
3.º Oeiras, 28 (11j); 4.º Benfica
B, 25 (12j); 5.º Alenquer e
Benfica, 22 (13j); 6.º Física, 19
(10j); 7.º Académica, 18 (12j);
8.º BIR, 16 (12j); 9.º Marítimo,

12 (12j); 10.º HC Sintra/Planta
Livre, 11 (11j); 11.º Salesiana,
10 (11j); 12.º GD CRIAR-T, 9
(9j); 13.º Vilafranquense, 6
(12j); 14.º FDC Alverca, 2 (14j).
Próxima jornada (dia 5):
Marítimo-Física; HC Sintra/
Planta Livre-Benfica B; Sa-
lesiana-Murches; Vilafran-
quense-Alenquer e Benfica;
FC Alverca-Oeiras; Acadé-
mica-CRIAR-T.
Hoje, dia 4; Candelária-BIR

Já lá vão quase dois meses que a equipa de João Baltazar não joga
perante os seus adeptos. O reencontro será amanhã, com o Benfica B

foto: ventura saraiva

Campeonato Nacional da 3.ª Divisão – Zona Sul A e B

João Beja com “hat trick” na vitória de Nafarros

É já a 3.ª Jornada da Prova 2- Grupo 2, do Campeonato
Nacional Feminino de Hóquei em Patins, e marca a
estreia do Astro Stuart HC Massamá nesta fase da
competição. O jogo está marcado para domingo, dia 6,
e a formação da cidade de Queluz defronta fora, a
APAC Tojal.
Registe-se que os jogos com Vial Boa do Bispo (fora),
e referente à 1.ª jornada foi adiado, assim como o da
2.ª que teria lugar no dia 30 de Janeiro, com o CENAP.
Ao final de 2 rondas, Arazede (1 jogo), CENAP (1j),
APAC Tojal (2), e Académico FC (1j), somam todos 3
pontos.                                                                          VS

Campeonato Nacional Feminino
– Prova 2 – Grupo 2
Astro Stuart HC Massamá
joga em Tojal

Na jornada do próximo domingo, dia 6, joga no reduto do HC
Mealhada.

HC Sintra B derrotado no Barreiro pelo Fabril (5-4)
No pavilhão Vítor Domingos, a equipa B do Hockey Club de
Sintra foi derrotada (5-4) pelo GD Fabril, encontro realizado no
sábado, dia 29, da 13.ª Jornada-Zona Sul B. O conjunto orientado
por Ricardo Leão esteve em vantagem por duas vezes (1-2; 2-3),
mas a ineficácia, sobretudo nas bolas paradas, acabou por ditar a
derrota.
Marcaram; Miguel Joaquim (2), Tomás Pantana, e Tiago Francisco.
O encontro da próxima jornada frente ao CD Paço de Arcos B foi
adiado para o dia 20 deste mês.

Ventura Saraiva

Futebol feminino – Apuramento do campeão – Série Sul
Sintrense vence na Ilha (Pombal) por 2-3
Começou no sábado, 29 de
Janeiro, a fase do apuramento
do campeão nacional da 3.ª
Divisão nacional em futebol
feminino, com o Sintrense a
deslocar-se à freguesia da
Ilha, no concelho de Pombal
para defrontar a equipa local,
o Grupo Desportivo da Ilha,

É a 12.ª Jornada do nacional feminino de sub 19- futebol 9-, e
realiza-se amanhã, dia 5, com jogos às 16h00.
Em Rio de Mouro, a equipa da casa recebe o líder da classi-
ficação (Série F), o Torreense, com o máximo de pontos (24),
em 8 jogos. Já o Sintrense, 2.º classificado, recebe no campo
2 da Portela, o FC Alverca, penúltimo, com 6 pontos.

Futebol Feminino – Nacional Sub 19
(fut. 9)
Rio de Mouro recebe Torreense
no sábado

2.º classificado da Série G, na
1.ª fase da competição.
Ao intervalo, a equipa de
Sintra vencia por 1-2, com
golos de Alexandra Crudu, e
aos 72 minutos, as pom-
balenses empataram. Dois
minutos volvidos, Alexandra
Crudu marca para o seu “hat-

trick” acabando a vantagem
de 2-3, durar até final da
partida.
Nesta ronda inaugural, des-
taque para a goleada (7-0) do
GD “Os Vidreiros” sobre o
Almada AC, e a vitória (1-2)
do Barreirense no reduto do
Industrial Desportivo Viei-

rense.
Amanhã, dia 5, o Sintrense
recebe no campo da Car-
reirinha em Lameiras, o
Famalicão B (2.ª Jornada).

VS
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Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – 18.ª Jornada

Atlético do Cacém-Lourel, um dérbi a fazer a diferença
Ventura Saraiva

A
foto: ventura saraiva

Atlético Clube do Cacém,
3.º classificado (à con-
dição), com 32 pontos, e
com um ciclo de seis jo-
gos sem perder

Finalmente, uma vitória gorda do Mem
Martins SC na presente temporada. Na ronda
do passado domingo, dia 30,bateu na Quinta
do Recanto, a ADCEO, por 4-1, com golos de
Vítor Reste (2), André Carvalho, e Eduardo
Correia. Do lado da equipa da Encarnação e
Olivais, marcou Fábio Brilhante.
Na Série 2, o 1.º Dezembro B, empatou (1-1)
em casa com o Águias da Musgueira, e o Real
SC-B, foi derrotado na Abóboda, por 3-1.
Na Série 1, “Os Montelavarenses” e Bocal
empataram a uma bola, num jogo cheio de
casos disciplinares no final do encontro.  VS

equipa orientada por
Hélder Ferreira não podia
ter começado melhor no
campo José da Silva Fa-
ria, em Loures, ao adian-

No próximo domingo, dia 6, o Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL, vira para a
segunda volta, e tem um dérbi concelhio a fazer a diferença no quadro de jogos da ronda
18, da prova. Trata-se do encontro entre o Atlético Clube do Cacém, e do Sporting de
Lourel, duas equipas que atravessam um bom momento e que não perdem há várias
jornadas. Acresce ainda a essa expectativa, o facto da derrota mais pesada da equipa da
casa, foi precisamente em Lourel no arranque do campeonato.

(vvveve). Sporting Clube de Lourel,
9.º lugar, com 24 pontos, e sete jogos
sem perder (vevvvvv), entram em
campo num equilíbrio de forças,
embora o conjunto de Carlos Alves
tenha mais favoritismo, até pelo fa-

Atlético Clube do Cacém vai querer vingar a pesada derrota
na 1.ª Volta do campeonato

Campeonato de Portugal – Série E; Jornada 14

Pêro Pinheiro perde em Loures (3-1) e a liderança
Ventura Saraiva

Foram 10 jornadas de grande fulgor que foram garantindo a liderança da Série E. O
Clube Atlético de Pêro Pinheiro parece ter entrado num período de menor rendimento,
como atestam as últimas jornadas; um empate e duas derrotas. No passado sábado, dia
29 de Janeiro, em Loures e frente a um rival directo, saiu derrotado por 3-1, e mesmo com
um jogo a menos que os candidatos, acaba por perder assim, a liderança da Série E. Já o
Sintrense empatou em Sacavém e está na luta…

Finalmente, a jornada 17, completou - se, sem
paragens. O Real SC, fora de portas, obteve
um ponto, face ao empate a um golo em Setúbal
frente ao Vitória.
O “tento” dos comandados de Luís Loureiro,
surgiu praticamente no início do segundo
tempo de grande penalidade. Gustavo Souza,
não vacilou, e fez o empate. Na próxima
jornada a, equipa da Cidade de Queluz, recebe
em Monte Abraão o Cova Piedade
Ficha do jogo:
Ao intervalo: 1-0. Marcadores: Rodrigo
Mathiola (19´) e Gustavo Souza (49´).
Vitória de Setúbal: Josué Duverger; Diogo

A
tar-se no marcador, e logo aos 12
minutos, num certeiro pontapé de
penalidade, da autoria de Francisco
Miranda (“Chiquinho”). O avan-
çado de 23 anos que esta temporada
já conta com 5 golos e uma assis-
tência, deu o mote para trazer os 3
pontos da cidade de tradição mais

ctor casa, e pela rivalidade entre os
clubes, acentuando-se no sintético
do Joaquim Vieira.
Da jornada do passado fim-de-
semana, registe-se a vitória (0-1), do
Sporting de Lourel, no estádio das
Seixas, frente ao Atlético da Mal-
veira (golo de Fábio Magalhães),
enquanto, o Cacém não conseguiu
melhor que um empate caseiro (2-
2), com o FC Alverca B, embora

recuperando da desvantagem de 2
golos, com Maionde, e João Luís a
marcar ao emblema ribatejano.
A jornada teve 4 jogos adiados,
entre eles, o SC Lourinhanense-1.º
Dezembro, e SRD Negrais-Oriental
de Lisboa, agendados para o dia 15
de Abril.
Para domingo, dia 6, e no que con-
cerne aos outros clubes conce-
lhios, a SRD Negrais recebe o SF

Damaiense, e o 1.º Dezembro des-
loca-se ao campo do Atlético

Povoense.

saloia de Portugal. E foi com essa
vantagem dum golo que o Pêro Pi-
nheiro chegou ao intervalo.
Todavia, no segundo tempo tudo
se modificou; o treinador do Loures,
Bruno Fidalgo, retirou do jogo, o ex-
1.º Dezembro, Leo Zago, e trocou-o
pelo jovem João Pedro Costa. E logo
de seguida, Diogo Lamas marca
para o empate, e volvidos 12
minutos, David Rebelo promove a
cambalhota no marcador (2-1).
Hélder Ferreira, procurou dar mais

intensidade atacante à equipa para
não perder o jogo, e foi já nos des-
contos, e com o Loures reduzido a
10 unidades que João Costa
acabaria por colocar um ponto final
no resultado ao fazer o 3-1.

Sintrense empata
em Sacavém (1-1)
e mantém aspirações
Sacavenense, e Sintrense encer-

raram no domingo, dia 30, a jornada
14, do campeonato. A turma da casa,
orientada por “Tuck”, reforçada
com o goleador Bruno Botas que
deixou “Os Belenenses” nesta ja-
nela de mercado de Inverno, e a pre-
cisar de pontos para subir na clas-
sificação. Já o Sintrense que mais
cedo fez regressar um dos golea-
dores da temporada 2020-21,
António Xavier que não foi muito
feliz na equipa do Amora (apenas 2
golos), a querer manter-se no grupo
dos candidatos aos lugares de
promoção.
Luís Elói, estreou-se a marcar no
campeonato à passagem da meia
hora de jogo, adiantando o Saca-
venense no marcador. No regresso
dos balneários, ambos os treinado-
res mantiveram os mesmos joga-
dores no onze inicial, e seria o Sin-
trense a marcar, aos 62 minutos por
Edu Marinho, de penalti. Curiosa-

mente, até final, apenas uma mexida
e no emblema de Sintra, com a
entrada do jovem Afonso Fernan-
des (chamado da equipa B), para
substituir Edu Marinho, aos 83
minutos.
Resultados da jornada: Loures, 3-
Pêro Pinheiro, 1; “Os Belenenses”,
3- “O Elvas”CAD, 0; Coruchense,
4- Rabo de Peixe,1; SC Ideal, 0-
Operário Lagoa, 0; Sacavenense, 1-
Sintrense, 1.
Classificação: 1.º “Os Belenenses”,
24 pontos; 2.º GS Loures, 23, 3.º Pêro
Pinheiro, 21 (-1 jogo), 4.º Sintrense,
21, 5.º Operário Lagoa, 20, 6.º
Coruchense, 18, 7.º Sacavenense,
16, 8.º SC Ideal, 14, 9.º Rabo de Peixe,
13, 10.º “O Elvas”CD, 12.
Próxima jornada (dia 6): Pêro
Pinheiro- Coruchense; Sintrense-
SC Ideal; Rabo de Peixe-Sacave-
nense; Operário Lagoa- “Os Bele-
nenses”; “O Elvas”- Loures.

Campeonato Distrital
da 2.ª Divisão AFL  – Série 1 e 2
Mem Martins com
goleada (4-1) à ADCEO

Liga Portugal 3 – Zona Sul; Vitória, 1-Real SC, 1
Um precioso ponto no Bonfim
António José Martins (Rodrigo Pereira,82´), Bruno Almeida,

Miguel Lourenço e Nuno Pinto (cap.); Murilo
Rosa, André Pedrosa (Robson, 58´) e José
Varela; Frédéric Mendy (Daniel Carvalho, 68´)
e Rodrigo Mathiola. Treinador: Pedro
Gandaio.
Real SC: João Godinho; Paulinho (cap.),
Rodrigo Moitas, Fábio Pala e Hugo Ventosa
(Júnior Sena, 87´); Clayton, Amadu Baldé,
Tiago Morgado e Ballack; Gustavo Souza
(Wilson Silva, 67´) e Mika Borges (Marcos
Barbeiro, 79´).
Treinador: Luís Loureiro.
Resultados:  FC Alverca, 2 Sporting B, 0; Cova
Piedade,2 União Santarém, 1; Amora FC, 0 FC
Oliveira Hospital, 1; SCU Torreense, 1 Caldas

SC, 0; Vitória Setúbal, 1 REAL SC, 1; Oriental
Dragon, 1 UD Leiria, 1.
 Classificação:  1º UD Leiria, 37 (-1 jogo); 2º
SCU Torreense, 32; 3º Vitória Setúbal, 27 (-1
jogo); 4º FC Alverca, 26 (- 2 jogos); 5º Real
SC, 23 (-1 jogo); 6º Caldas SC, 20 (-1 jogo); 7º
Sporting B, 19; 8º Amora FC, 18 (- 2 jogos); 9º
Cova Piedade, 17; 10º União Santarém, 16;
11º Oriental Dragon, 14 (- 3 jogos); 12º FC
Oliveira Hospital, 14 (-1 jogo).
 Próxima jornada (18ª - 04.02.22):  SCU
Torreense- Oriental Dragon; Caldas SC- Vitória
Setúbal. 05.02.22: FC Oliveira Hospital-UD
Leiria; Real SC- Cova Piedade; Sporting B -
Amora FC. 06.02.22: União Santarém- FC
Alverca.
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Equipa do Estabelecimento Prisional da Carregueira no pódio da Liga PFL

Espanha: o próximo objectivo Europeu no mês de Maio
Ventura Saraiva*

A

o pavilhão municipal da
Serra das Minas, a Ju-
ventude Operária de
Monte Abraão (JOMA)
começou o jogo a marcar

prestação da equi-
pa superou as ex-
pectativas, dado o
curto tempo de
preparação, atin-

O encontro entre o GU MTBA e o Vilaverdense, a contar para a 4.ª Jornada-
Fase da Manutenção/Descida (Série 6), e que deveria ter lugar no passado
sábado, dia 29 de Janeiro, foi adiado para o próximo dia 12, às 18h00.
Amanhã, dia 5 (sábado), joga-se a ronda número 5, com o MTBA a jogar
no recinto da Freixianda (Ourém), com a equipa do GD Ribeira Fárrio.
Gaieirense, e MTBA lideram ambos com 9 pontos, mas a equipa das 4
Aldeias conta com menos um jogo.

Equipa do Corpo Prisional da Serra da Carregueira

Em 2021 um grupo de guardas prisionais decidiu criar uma equipa de
futsal, e começar a treinar de forma colectiva. Rapidamente se notou um
grande espirito de corpo, e evolução como equipa, avançando no mês de
Outubro para participar no Torneio Europeu de Forcas de Segurança, em
Palma de Maiorca, na vizinha Espanha.

gindo os quartos-de-final,
passada a fase de grupos, e
ter eliminado a Irlanda.
Acabou eliminada pela for-
mação da Jordânia que viria a

sagrar-se campeão do tor-
neio.

Terceiro lugar na Push
Forward League
(Liga PFL) já este ano
Com a brilhante presença em
Palma de Maiorca, os respon-
sáveis pela equipa do Esta-
belecimento Prisional da Serra
da Carregueira, logo encon-
traram uma forma de manter a
actividade do grupo, e na che-
gada a Portugal iniciaram
nova prestação, esta na Push
Forward League (Liga PFL),
competição que teve o seu
auge na passada segunda-
feira, dia 31 de Janeiro.
Com uma segunda volta “su-
per positiva” no entender
dos seus responsáveis, foi

atingido o 3.º lugar com ape-
nas uma derrota, esta contra
o Cantera, campeões em títu-
lo.
Refira-se que nesta compe-
tição, o primeiro patamar joga-
se a nível local , onde a ins-
crição está um nível de vali-
dação. Os vencedores esco-
lhem depois de inscrever-se
na Final Nacional, que irá de-
finir o acesso à oportunidade
de representar Portugal em
países internacionais, organi-
zados pela ISF, entidade
responsável pelo nível mais
alto do futebol amador .
Depois destas experiências, a
equipa espera agora reunir
condições para que no próxi-
mo mês de Maio volte à vizi-
nha Espanha para participar
no Torneio Europeu de Futsal
de Forças de Segurança, ago-

Plantel e “Staff”
Treinador: Ângelo Pires
Guarda-redes: Rui Fragata
Capitão: Pedro Marques
André Castro; Campos;
Ruben Silva; Sérgio San-
tos; Nelson Martins;
Dmytro Nazarxuk; An-
tónio Rufino.

Foto: Cortesia CPSC

ra com mais dinâmica e expe-
riência competitiva, esperan-
do melhorar a sua prestação,

e “deixar Portugal bem repre-
sentado”, o grande objectivo
de todo o corpo prisional da

Serra da Carregueira.

*Com PPM

Campeonato Distrital de Futsal da 1.ª Divisão da AFL – 19.ª Jornada
JOMA e Novos Talentos no radar do insucesso
Ventura Saraiva

Não foram felizes, as duas equipas concelhias que estiveram em acção no sábado, dia 29 de Janeiro, nos confrontos com os seus adversários. A JOMA
perdeu na Serra das Minas, na condição de visitada, com a SR Manjoeira (3-4), e o Novos Talentos foi surpreendido pelo lanterna-vermelha, Futsal
Oeiras, por 3-2. Olival Basto, e Vila Verde adiaram o seu jogo para o dia 15 de Março.

N
na saída de bola, por Aluízio Pereira,
mas não resistiu à pressão ofensiva
da equipa do concelho de Loures,
orientada pelo experiente Imran Cu-
nha. Chegou ao intervalo a perder
por 1-2, e no reatamento conseguiu
o empate, por Marcos Carvalho.
Todavia, a Manjoeira adiantou-se
no marcador aos 25’ e 36’ (2-4), e só
no final do jogo (39’), a formação de

Queluz Ocidental conseguiu marcar
de novo (3-4), mas insuficiente para
evitar a derrota.
Quanto ao GSC Novos Talentos,
jogou no pavilhão da Escola
Secundária de São João da Barra, e
no confronto com o Futsal Oeiras
(último classificado), acabou
derrotado por 3-2, permitindo a
reviravolta no marcador, depois de
estar em vantagem (0-2) com golos
de Guilherme Azevedo, e Wilson
Silva.
No domingo, dia 6, e no quadro de
jogos da ronda 20, a nota de

destaque vai para o dérbi concelhio
entre o Novos Talentos, e o Spor-
ting de Vila Verde. O jogo tem início
às 19h30, no pavilhão da Escola
Matias Aires, em Agualva.

A JOMA joga amanhã (sábado), no
pavilhão municipal da Serra das
Minas (17h30), com o GR Olival
Basto.
A classificação é liderada pelo Atlé-

tico Clube de Portugal (45 pontos),
seguido do SC Vila Verde (40), DO
Rangel (38), e Salesianos do Estoril
com 29. Novos Talentos, é 10, com
26, e a JOMA, 13.º, com 18.

Futsal – III Divisão Nacional (Série 6)
MTBA-Vilaverdense adiado para dia 12
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A REPÚBLICA ALEXAN-
DRINA é a 4.ª criação d’ O
FIM DO TEATRO e estreia a
3 de Fevereiro, quinta-feira,
no Auditório Municipal
António Silva, no Cacém. 
Da autoria de Pedro Saavedra,
A REPÚBLICA ALEXAN-
DRINA é o resultado intuiti-
vo da observação dos pro-
cessos e das lutas políticas
que colocam em risco a de-
mocracia liberal. O valor repu-
blicano da causa comum, de
que da conduta de cada um
depende a sorte de todos, es-
tá cada vez mais em perigo.
As conquistas culturais das
democracias ocidentais pare-
cem eternas, como se a evo-
lução das civilizações fosse
sempre um crescente de
liberdade e aceitação da
diferença, mas nunca assim
foi e nunca assim será.
O espaço da Alexandrina é
um espaço de encontro de
culturas há cem anos. Na So-
ciedade Recreativa República
Alexandrina, esperam-se
convidados para a comemo-
ração mais aguardada da
história, mas nenhum apa-
rece.
Como se apenas a burocracia
e a logística dos convites
tivesse falhado, angariam-se
convidados desconhecidos
no meio da rua, para garantir
a importância do momento.
Tal como nas nossas princi-
pais cidades se tem assistido
ao desaparecimento destes
espaços – por troca com a tu-
ristificação, através da espe-
culação imobiliária com os
proprietários – também ali se
espera o pior, mas o pior que
finalmente acontece é de outra

3 a 12 de Fevereiro, Auditório Municipal António Silva, Cacém

“A República Alexandrina”,
de Pedro Saavedra, no Cacém

Fotos de ensaio (c) Andreia Mayer

natureza.
A REPÚBLICA ALEXAN-
DRINA apresenta-se no Au-
ditório Municipal António
Silva (Cacém, Sintra) entre 3
e 12 de Fevereiro (5ª a sábado
às 21h).

Sinopse
Há cem anos que uma repro-
dução de A Família de Dário
Diante de Alexandre, de Pao-
lo Veronese, está no salão
nobre da Sociedade Recrea-
tiva República Alexandrina.
No tempo em que a causa
pública fazia sentido, este
salão foi palco de discursos,
comícios, festas e debates
sobre a vida da cidade. No dia
em que celebra o seu cen-

tenário, e sob o perigo de ter
a sua sede vendida, convi-
dados estranhos desenham
uma celebração inesperada.
Num tempo em que diferen-
tes linhas de possibilidades
se cruzam, em realidades pa-
ralelas, e que, acima de tudo,
duas ideologias se desafiam
continuamente, nada, mas
mesmo nada, os fará parar de
lutar. Lá fora, os sons das má-
quinas e dos violinos come-
çam a ouvir-se.
M/14, 95min
Texto e Encenação  Pedro
Saavedra Interpretação Alice
Ruiz, Gonçalo Botelho, Ivone
Fernandes-Jesus, Mário
Redondo, Pedro Baptista, Ro-
gério Jacques Design de

Cena Surumaki Figurinos
Cláudia Ribeiro Música
Clothilde Masterização de
Música João Melo Desenho
de Luz Paulo Sabino Sono-
plastia Rui Miguel Fotografia
Andreia Mayer Ilustração Rui
Guerra Assistência de Ence-
nação Rafael Fonseca

O FIM DO TEATRO
Criado em 2019, como con-
sequência da apresentação
do espectáculo O Fim do Tea-
tro, este colectivo surge da
vontade de questionar os fins
do teatro. Para que serve? Pa-
ra onde vai? Como continuar?
Ficaram, assim, e desde logo,
assentes as bases de uma es-
trutura, herdeira de conta-
dores de histórias, com inter-
rogações de um mundo pós-
dramático e de vários e dife-
rentes questionadores que,
encontrados na produção de
um texto de teatro, nele se
reviram nas suas inquieta-
ções e aspirações. A criação
do espectáculo como meio de
encontrar um fim comum, a
diferentes gerações e diferen-
tes estéticas, é o seu obje-
ctivo, reproduzido também na
segunda e na terceira criação:
Os Princípios do Novo Ho-
mem (2020) e A Morte de Abel
Veríssimo (2021). A República
Alexandrina será a quarta
criação de Pedro Saavedra
para a OF.DT

Já é possível visitar o Museu
do Ar, em Sintra, numa expe-
riência de realidade virtual
360° e sem sair de casa.
Ao longo desta visita, ficará
a conhecer as 47 aeronaves
expostas, os diversos cock-
pits e outras peças aeronáu-
ticas em pormenor.
Esta experiência virtual está
disponível gratuitamente para
computadores e smartpho-
nes, através do link.
O Museu do Ar localiza-se na

Visita virtual 360° no Museu do Ar
Base Aérea nº1, em Pêro
Pinheiro, Sintra, e tem como
missão conservar, restaurar e
expor o Património Aeronáu-
tico Nacional. A Força Aérea
e o Museu do Ar oferecem-
lhe uma exposição enrique-
cida com peças raramente
vistas, totalmente restau-
radas, que salvaguardam a
herança aeronáutica portu-
guesa.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de Sintra acolhe, no Centro Cultural
Olga Cadaval, o espetáculo de 25 anos de carreira de José
Barros Navegante, no dia 18 de fevereiro pelas 21h00.
Este é um concerto de apresentação do livro/disco duplo “25
anos” que inclui 30 cancões escolhidas do vasto repertório
de José Barros e do seu grupo Navegante originários de
Sintra, e celebra a história de um projeto que marcou o
panorama musical português em particular na valorização e
divulgação da música tradicional no virar de século.
O concerto conta com a participação de convidados especiais
como Fausto Bordalo Dias na voz e guitarra, Sara Vidal na
voz e pandeireta galega e com Ciranda Companhia de Dança,
e apresenta as canções mais emblemáticas de 25 anos de
edição discográfica tocadas em centenas de concertos em
Portugal e no mundo.
A identidade musical do José Barros Navegante funde-se na
criação, ou recriação, de temas tradicionais, respeitando as
raízes, mas não esquecendo o presente, onde a viola braguesa,
o cavaquinho, o bandolim, o violino, o acordeão ou concertina,
as flautas, as gaitas-de-foles e percussões tradicionais por-
tugueses têm todo o espaço e são coprotagonistas.
Bilhetes à venda em Ticketline. 

Sintra recebe espetáculo
de José Barros Navegante

O NewsMuseum inaugura no dia 10 de fevereiro, às 15:00, a
exposição “Voz da Fátima: 100 anos a contar a história de
uma mensagem em Portugal e no mundo”, no âmbito das
comemorações do centenário do mais antigo projeto de
comunicação do Santuário de Fátima.
Neste ato oficial estarão presentes o padre Carlos Cabecinhas,
Reitor do Santuário de Fátima e membros da direção da
Associação Acta Diurna, que promove o NewsMuseum e é
presidida por Luís Paixão Martins.
Desde a primeira publicação, a 13 de outubro de 1922, o jornal
“Voz da Fátima” destinou-se a divulgar os fenómenos e
acontecimentos de Fátima. Tornou-se um meio de
comunicação fundamental não só para comunicar com os
fiéis, mas também para difundir Fátima como o Altar do
Mundo.

NewsMuseum inaugura
exposição dedicada
aos 100 anos do jornal
“Voz da Fátima”

PROMOÇÃO DOS ÚLTIMOS EXEMPLARES
DO LIVRO

“R. Bordalo  - Pinta Sintra”
Está à venda no Jornal de Sintra a preço convidativo,
com desconto de 15% para leitores e assinantes do
Jornal de Sintra. – 40 Euros.
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CULTURA

PUB. JORNAL DE SINTRA

“A Pequena Sereia”,
espetáculo de Filipe la Féria
Caro Assinante,
No prosseguimento da parceria que o Jornal de Sintra estabeleceu com o prestigiado
Teatro Politeama, de Filipe La Féria informamos que dispomos de bilhetes para ofertar
aos nossos assinantes com quotas em dia. Os bilhetes serão entregues na nossa loja,
por Cristina Amaral, devendo para o efeito contactá-la para o telef. 219106830 para
reserva.
Os espectáculos são de grande qualidade, uma presença sua a não perder.

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

Sintra – Exposição dos Prémios
de Fotografia, Pintura e Escultura
– D. Fernando II | 2021
Quando: até 27 fevereiro
Onde: MU.SA- Museu das
Artes de Sintra

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

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

Sintra – "Monstros Mari-
nhos" e "Mar de Plástico"
para ver em Sintra
Quando: até 28 de março
Onde: Espaço do SMAS na
Ribeira de Sintra

Mira Sintra – Exposição
“Ecclesia in Africa”
Quando: até 20 fevereiro

Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais

CINEMA
Cinema City Beloura
Telef. 21 924 7643

3 a 9 Fevereiro

“Pica e o Cristal Mágico”, VP,
na sala 1, às 11.30h, 17.50h.

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

Cacém – “A República Ale-
xandrina”
Quando: Entre 3 e 12 fevereiro
(5.ª a sábada às 21h.)
Onde: Auditório Municipal
António Silva

MÚSICA
Sintra – Espectáculo de 25 anos
de carreira de José Barros
Navegante
Quando:  18 fevereiro, 21h
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

“O meu Querido Monstro”
VP, na sala 1, às 13.20h.
“The 355”, na sala 1, às 15.30h,
21.40h.
“6 Minutos para a Meia
Noite”, na sala 1, às 19.40h.
“Homem-Aranha: Sem Volta
a casa”, na sala 2, às 11.20h,
15.20h, 18.20h, 21.20h.
“Cães do Artico - Uma
Aventura no Gelo”, na sala 3,
11.25h, 13.25h.
“Nightmare Alley - Beco das
Almas Perdidas”, na sala 3, às
15.25h, 18.25h, 21.25h.
“Uma Mulher do Outro
Mundo”, na sala 7, às 11.30h,
13.30h, 15.35h, 19.55h.
“A Filha Perdida”, na sala 7, às
17.35h, 21.55h.
“Moonfall”, na sala 8, às
11.40h, 15.40h, 18.40h, 21.30h.

A Orquestra Municipal de
Sintra, sob direção do maes-
tro Cesário Costa, interpreta
a Sinfonia “Do Novo Mundo”,
de Dvorák, no dia 13 de
fevereiro pelas 16h00, no
Centro Cultural Olga
Cadaval.
A Orquestra Municipal de
Sintra D. Fernando II apre-
senta-se, neste concerto, pa-
ra interpretar aquela que é
uma das mais emblemáticas
obras do repertório sinfónico,
a Sinfonia n.º 9 de Antonín
Dvorák, designada “Do Novo
Mundo”, escrita em 1892 du-
rante a permanência do com-
positor nos Estados Unidos

Orquestra Municipal de Sintra apresenta
Sinfonia “do Novo Mundo” de Dvorák

da América.
Tendo ainda em atenção a
proximidade do dia de São Va-
lentim e em evocação de uma
das mais emblemáticas his-
tórias de amor portuguesas,
a OMS apresenta a abertura
“D. Inês de Castro” de Vianna
da Motta, compositor com
fortes ligações a Sintra.
A divulgação da música or-
questral portuguesa, e em es-
pecial as obras de compo-
sitores ligados a Sintra, tem
sido um dos objetivos desen-
volvidos pela Orquestra
Municipal de Sintra – D. Fer-
nando II desde a sua criação,
em Outubro de 2020, tendo já

apresentado, em estreia mo-
derna, obras de Sousa Car-
valho, António Duarte Al-
quim e Leal Moreira.
A Orquestra Municipal de
Sintra - D. Fernando II é um
projeto único a nível nacional
que pretende permitir a
fruição da grande música
clássica em todo o território
do concelho de Sintra.
A entrada para este concerto
é gratuita, mas limitada à
lotação disponível, num
máximo de 2 bilhetes por
pessoa.
Reserva exclusivamente on-
line via Ticketline. Mais info
em ccolgacadaval.pt

Com um cenário romântico
inigualável, ou não estivesse
situado na capital do roman-
tismo, o Tivoli Palácio de
Seteais é o lugar ideal para
celebrar uma data tão espe-
cial como o Dia de São Va-
lentim. Na encosta da Serra
de Sintra, com vista privi-
legiada sobre o Castelo dos
Mouros e o Palácio da Pena,
o hotel convida a degustar um
jantar com um menu inspirado
no livro Cartas d’Amor, de
Eça de Queiroz, e assinado
pelo chef Joachim Koerper.
 O Dia de São Valentim pede
uma experiência que ligue a
excelente gastronomia ao
espírito mais romântico.
Nesse sentido, a proposta do
Tivoli Palácio de Seteais foi
buscar inspiração ao livro
Cartas d’Amor, escritas por
Fradique Mendes a Clara,
personagens do universo
romântico de Eça de Queiroz,
o escritor que mais se inspirou
em Sintra e nos seus encan-
tos, aliando assim a gastro-
nomia à história e à elegância

foto: DiningDelight

Tivoli Palácio de Seteais celebra
o São Valentim com menu ‘Cartas d’Amor’,
inspirado em Eça de Queiroz

do palácio neoclássico do
século XVIII.
 Disponível de 12 a 14 de
fevereiro, ao jantar, o menu
Cartas d’Amor recebe os
enamorados com um Amouse
Bouche de Rose de Salmão
Curado e Caviar de Arenque,
seguido de uma Salada de
Vieiras com Vinagrete de
Ostras, acompanhada por um
Espumante JK Reserva 2014.
 Para prato de peixe, o chef
sugere Garoupa e Arroz de
Caril Abóbora-Côco com
Molho de Crustáceos, que
casa na perfeição com um

Dona Maria Branco 2020. O
prato de carne traz um Lombo
de Novilho com Trufa Preta e
Dois Purés, harmonizado com
um Quinta do Vallado Tinto
2019.
 A refeição termina com as
notas doces da sobremesa,
uma Bavaroise de Framboesa
e Chocolate com Gelado
Mesclado, e, para acompa-
nhar o café, serão servidos
deliciosos petit fours, tudo
com assinatura da chef
pasteleira Cíntia Koerper.
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Legislativas 2022-2026

Portugal num mar de rosas

fonte: CMS

RESULTADOS – ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 2022

Agualva / Mira Sintra

Algueirão-Mem Martins

Almargem Bispo / Pero Pinheiro / Montelavar

Cacém / S. Marcos

Casal de Cambra

Colares

Massamá / Monte Abraão

Queluz / Belas

Rio de Mouro

Santa Maria / S. Miguel / S. Pedro Penaferrim

São João das Lampas / Terrugem

Totais

Percentagem %

47.63%

44.06%

37.10%

45.59%

43.85%

35.47%

43.21%

44.05%

43.39%

33.52%

37.16%

42.81%
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9.66%

os resultados obtidos em
Portugal e regiões autó-
nomas constata-se a afir-
mação inequívoca do
Partido Socialista que irá

Idalina Grácio

No passado domingo, dia 30 concluiu-se em Portugal e regiões autónomas dos Açores e Madeira o processo eleitoral para os candidatos a deputados
para a Assembleia da República 2022-2026.
Falta apurar ainda os resultados das votações dos portugueses residentes ou a trabalhar no estrangeiro, os quais devido a uma manifesta descoordenação
dos responsáveis não foram devidamente implementados os esclarecimentos e os processos eleitorais.

D
governar com a maioria absoluta
obtida donde resulta uma manifesta
redução da intervenção possível e
desejável do Presidente da Re-
pública na vida política.
No Concelho de Sintra também o PS
ganhou de maneira inequívoca onde
obteve um substancial aumento de
votantes em relação a 2019. Mani-
festou-se uma votação de 81241,
correspondente a uma percentagem
de 44.02% dos votos obtidos, a qual

corresponde a uma duplicação dos
resultados obtidos em 2019 que foi
de 65618 votantes.
Por seu lado o PSD também aumen-
tou a sua margem de influência de
32408 em 2019 para 38192, obtendo
um segundo lugar.
O Partido Livre também aumentou a
sua influência em relação a 2019
passando de 2682 para 3460.
Mas os grandes vencedores dos
partidos mais pequeno foram o
Iniciativa Liberal e o CHEGA que de
2646 e 4190 subiram para 11554 e
17824.
Quem mais perderam foram o Bloco
de Esquerda e a CDU que baixaram,

respectivamente de 18678 e 12512
para 9834 e 8654, assim como  o PAN
que baixou de 8550 para 4246.
O CDS baixou de 5890 para 2433
tendo deixado de ter representação
parlamentar.
Quanto à abstenção, no concelho
de Sintra verificou-se uma substan-
cial queda, baixando de 47,48 em
2019 para 42,81 em 2022.
A mais baixa abstenção verificou-
se na freguesia de Sintra com
33,52% e a mais alta Agualva e Mira
Sintra com 47.63% assim como em
outras freguesias urbanas.

foto: ventura saraivaNa União de Freguesias de Sintra registou-se
a menor taxa de abastenção do concelho

Na sequência da deliberação desta Assembleia
de Freguesia de São João das Lampas e Terrugem,
em que decidiu proceder à execução de um busto
em homenagem ao Sr. Manuel Inocêncio Carioca,
ex-autarca da  Freguesia, informamos que, no
próximo dia 5 de fevereiro, junto à Igreja existente
na localidade da Assafora, irá ser descerrado o
busto, pelas 15.00 horas.

Convite
Homenagem
a Manuel
Inocêncio Carioca

A Sociedade Recreativa e
Musical de Almoçageme
organiza o Concerto de Ano
Novo da Banda Filarmónica
desta coletividade, no dia 5 de
fevereiro, pelas 21h30. O
concerto será transmitido
nas redes sociais para que
 todos possam desfrutar.
Inicialmente agendado para o
dia 8 de janeiro, o elevado nú-

Assista ao Concerto de Ano Novo
da Banda Filarmónica da Sociedade
Recreativa e Musical de Almoçageme

mero de casos por Covid-19
levou à necessidade do seu
adiamento. O espetáculo, que
conta com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra, terá
regência do Maestro Marco
Barroqueiro e apresentação
de Jorge Humberto Tihoti.
Os lugares são limitados à
lotação da sala e será obriga-
tório o uso de máscara, assim

como a apresentação de um
de três documentos válidos:
Certificado de Vacinação,
Certificado de Recuperação
ou teste negativo à Covid-19.
O evento terá transmissão em
direto através da página
de Facebook da Sociedade
Recreativa e Musical de
Almoçageme.


