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JORNAL DE SINTRA apoia a criação da iniciativa MADE IN SINTRA – Em defesa da nossa região

Homenagem a 5 fevereiro de 2022 em Açafora

Manuel Inocêncio Carioca
– um criador e dinamizador
de novos talentos
culturais e sociais
O maior legado que Manuel
Carioca deixou aos portu-
gueses foi a sua capacidade
de transmitir e viver a cultura
e o social.
A Sociedade Filarmónica
União Assaforense, com o seu
teatro, foi o palco privilegiado
para a sua transmissão.
O Centro Social Paroquial S.
João das Lampas é hoje o
testemunho mais vivo do seu
sentido social e capacidade
empreendedora.
Por todo o lado onde passou
criou novos elementos que
absorveram o seu gosto pela
dinamização cultural e social.
Manuel Carioca passou a ser
um dos agentes mais creden-
ciados nascido e criado numa
aldeia de Sintra.
Foi um verdadeiro “pesca-
dor” de talentos.
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– O Luto
– Prevenção
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essoal docente e
não docente das
escolas onde exis-
tam alunos diagnos-
ticados com alergias

O Palácio Valenças, em
Sintra, acolhe a primeira
reunião de 2022 do Conselho
Municipal de Juventude de
Sintra, no dia 15 de fevereiro
pelas 19h45.
Nesta reunião, o presidente
da Câmara Municipal de Sin-
tra, Basílio Horta, dará posse
aos novos membros deste
órgão consultivo do muni-
cípio, criado para atuar em
matérias relacionadas com a
política de juventude.
O Conselho Municipal de
Juventude de Sintra tem co-
mo objetivo estimular a
participação dos jovens na
vida cívica, cultural e política
do município, proporcionan-
do-lhes meios para o estudo
e debate par as mais diversas

AVISO

Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, torna público que, ao abrigo da
delegação de competências da Câmara Municipal de Sintra no seu Presidente, ao abrigo do
constante do n.º 2 do ponto XXI da deliberação da Câmara Municipal de Sintra tomada em 22 de
Outubro de 2021, sobre a Proposta n.º 630-P/2021, de 19 de Outubro de 2021, é submetido a
consulta pública, o Projecto de Regulamento de Gestão de Atividades nas Praias
Marítimas do Município de Sintra, nos termos do artigo 101.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de Janeiro, durante o prazo de 30
dias a contar da data da publicação de Aviso em II Série do Diário da República, estando o texto
disponível mediante afixação do Edital n.º 77/2022, nos locais de estilo e no sítio electrónico
oficial do município www.cm-sintra.pt.

Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de consulta pública, por escrito,
sugestões sobre quaisquer questões que possam ser consideradas relevantes no âmbito do
presente procedimento, conforme disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do Código do
Procedimento Administrativo, endereçadas ao Presidente da Câmara Municipal de Sintra,
entregues no Gabinete de Apoio ao Munícipe, Lg.º Dr. Virgílio Horta, 2710 SINTRA, através do
fax 219238551, ou ainda através do e-mail dju@cm-sintra.pt.

Em  todas as comunicações deve ser indicado o procedimento a que mesma se reporta, sob
pena de rejeição liminar.

Paços do Município de Sintra, 25 de Janeiro de 2022.

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

PRESIDÊNCIA

PUB. JORNAL DE SINTRA, 11-2-2022

Primeira reunião do Conselho Municipal
de Juventude de Sintra

temáticas ligadas à juven-
tude.
Neste sentido, este órgão mu-
nicipal tem, entre outras com-
petências, a obrigação de co-
laborar na definição e exe-
cução das políticas muni-
cipais de juventude, assegu-
rando a sua articulação e
coordenação com outras
políticas sectoriais: nas áreas
do emprego e formação pro-
fissional, habitação, educa-

ção e ensino superior, cultura,
desporto, saúde e ação so-
cial; incentivo e apoio a ativi-
dade associativa juvenil,
assegurando a sua represen-
tação junto dos órgãos autár-
quicos, bem como junto de
outras entidades públicas e
privadas, nacionais ou es-
trangeiras; e promoção da
colaboração entre as associa-
ções juvenis no seu campo
de atuação.        Fonte: CMS

Sintra organiza ações com Associações de Estudantes
A Câmara Municipal de Sintra
promove a iniciativa “Faz-te
Ouvir”, dirigida às Associa-
ções de Estudantes do con-
celho, no dia 19 de fevereiro,
das 15h00 às 17h30, na Casa
da Juventude.
Neste encontro será dado a

conhecer o programa de
capacitação das Associações
de Estudantes e os apoios
disponíveis por parte da
autarquia de Sintra.
Simultaneamente, as Asso-
ciações irão poder partilhar as
suas ideias e projetos para

que, de uma forma coope-
rativa e participada, possam
tornar o seu Plano de
Atividades ainda mais
representativo de todos os
alunos. 

Fonte: CMS

Escolas vão receber formação
em alergias alimentares

adrenalina (as chamadas
“canetas de adrenalina”), dos
quais dispõem gratuitamente.
O dispositivo pode ser trans-
portado pelo aluno, caso este
tenha entendimento e treino
para o usar, em caso de emer-
gência. Adicionalmente, e
tendo em conta os níveis de
probabilidade da ocorrência

destes eventos, as escolas
com mais de mil alunos vão
passar também a dispor de um
stock de “canetas”, mesmo
não tendo alunos identifi-
cados com alergias.
Neste Regulamento ficam
definidos os procedimentos,
bem como as
responsabilidades a assumir
por cada um dos envolvidos
no processo:
• médico assistente/espe-
cialista em alergias ali-
mentares;
• pais/encarregados de
educação;
• equipas de saúde escolar;
• direção da escola.

Está, assim, prevista a pro-
moção de ações de sensi-
bilização e a distribuição de
folhetos informativos a toda
a comunidade educativa, tal

como a realização de exer-
cícios de simulação com
“canetas de treino” (sem
agulha, nem adrenalina).
Desta forma, robustece-se o
referencial elaborado pela
Direção-Geral da Educação
em parceria com a Direção-
Geral da Saúde para apoiar as
escolas na resposta às neces-

sidades específicas destes
alunos, minimizando os
riscos de reação alérgica.
As alergias alimentares atin-
gem cerca de 5% de crianças
e jovens em idade escolar,
com um conjunto de sinto-
mas, em caso de contacto ou
ingestão inadvertida do
alergénio, de gravidade
crescente. Sendo a escola um
local onde estas crianças e
jovens passam grande parte
do seu dia, é essencial que se
aplique um conjunto de
procedimentos e normas de
forma a assegurar a pre-
venção ou a resposta em
caso de episódios de alergia
alimentar.

Fonte: Ministério
da Educação

P
alimentares – bem como de
todas as escolas com mais de
mil alunos, mesmo não tendo
casos identificados – vai re-
ceber formação em alergias
alimentares, no arranque do
próximo ano letivo, para saber
prevenir, reconhecer e atuar
perante uma situação de
reação anafilática. A medida
está prevista no Regulamento
“Alergia Alimentar na Esco-
la”, agora publicado pela
Direção-Geral da Saúde e já
enviado às escolas, o qual
estabelece ainda o conjunto
de responsabilidades e pro-
cedimentos a adotar por
todos os intervenientes.
A formação será dada pelas
Equipas de Saúde Escolar
(ESE), depois de serem capa-
citadas por especialistas em
alergias alimentares. Estas
equipas poderão igualmente
assegurar, a pedido das esco-
las, formação ao pessoal que
prepara as refeições, nomea-
damente quanto aos cuida-
dos a ter para não haver
contaminação alergénica
cruzada.
O documento estabelece ain-
da, no caso dos alunos com
alergia já conhecida e risco de
anafilaxia identificado, que os
encarregados de educação
devem coordenar com as di-
reções das escolas a disponi-
bilização de autoinjetores de

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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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DA IMPRENSA REGIONAL

A Comissão Europeia (CE)
abriu um novo procedimento
por infração contra Portugal
por incumprimento da legis-
lação da União Europeia (UE)
relativa aos contratos de
trabalho a termo, incumpri-
mento, designadamente, do
estabelecido no acordo-
quadro CES, UNICE e CEEP,
ínsito na Diretiva 1999/70/CE
do Conselho, de 28 de junho
Anteriormente, a CE já abriu
um procedimento por infra-
ção (procedimento n.º
20104145), decorrente da não
transposição da citada dire-
tiva para professores contra-
tados a termo para o exercício
de funções em escolas públi-
cas, isto é, docentes contra-
tados pelo Estado Português.
Relembre-se que a transpo-
sição da Diretiva 1999/70/CE
devia ter sido realizada, em
limite, até 2001, o que não su-
cedeu e continua a não suce-
der de forma eficaz para ga-
rantir a prossecução do
objetivo e efeito-útil do
supracitado acordo-quadro.
Entretanto, a CE viria a en-
cerrar este primeiro proce-
dimento em 2015, porventura
sem aquilatar a eficácia da
transposição alegada pelo
governo português à altura,
isto é, sem ter em conta os
resultados da aplicação das
medidas adotadas.
A FENPROF tomou boa nota
da abertura de um novo
procedimento, feita pela CE a
12 de novembro de 2021, com
particular enfoque na discri-
minação dos docentes com
contrato a termo face aos que

A Câmara Municipal de Sintra inaugurou, no dia 4 de
fevereiro, o parque da Reserva Arqueológica de S. Marcos,
num investimento de cerca de 125 mil euros.
Esta empreitada, numa área total de 3.135 m² que serve toda a
urbanização de São Marcos e onde vivem cerca de 20 mil
pessoas, visou revitalizar, diversificar e melhorar a área
envolvente da Reserva Arqueológica de S. Marcos
promovendo condições para a prática de atividades lúdicas,
que envolvem jogos tradicionais no chão como a malha, o
pião, a macaca entre outras modalidades e até mesmo a
realização de futuras competições.
“A intervenção integra nomeadamente abertura de novo
acesso público ao parque, criação de novos percursos
pedonais, construção de plataforma para colocação de
bancada para a assistência, criação de espaços de estadia
com mobiliário urbano, construção de recintos destinados à
prática de jogos tradicionais e plantações”, sublinha Basílio
Horta.
“Neste terreno encontram-se soterrados vestígios arqueoló-
gicos do séc. III a. C. ao séc. VII d. C., que demonstram a
existência de um povoado proto-histórico e da época Romana.
Aqui foram registados nas décadas de 1970 e 1980 vários
compartimentos habitacionais e recuperados abundantes
objetos de uso quotidiano, que permitiram definir a extensão
da área patrimonial e preservá-la”, afirma o presidente da
Câmara Municipal de Sintra.
O conjunto de terrenos salvaguardados, atualmente patri-
mónio municipal, que abrange cerca de 2,6 hectares, passou a
constituir uma “reserva arqueológica” no âmbito da
Urbanização de São Marcos, através da criação de uma zona
de lazer devidamente apetrechada de estruturas lúdicas e
desportivas concebidas de modo a não prejudicarem os
vestígios patrimoniais soterrados.
Esta intervenção permitirá, no futuro, investigar e valorizar a
área arqueológica e proceder à sua musealização e sequente
usufruto público das ruínas.

Fonte: CMS

Inaugurado o parque
da Reserva Arqueológica
de S. Marcos

Os abusos e a situação discriminatória de docentes e investigadores com
vínculos laborais precários /Na data do fecho desta edição professores
entregam a seguinte exposição:

Professores entregam exposição
na Representação
da Comissão Europeia em Portugal

se encontram em situação de
contrato sem termo, ou seja,
já integrados nos quadros.
Com o objetivo de esclarecer
a Comissão Europeia sobre a
situação concreta dos do-
centes (da educação Pré-

escolar e dos ensinos Básico,
Secundário e Superior), mas,
também, dos investigadores
em Portugal, a FENPROF
elaborou uma exposição em
que aborda as duas matérias
em relação às quais a CE insta
Portugal a aplicar a legislação
da UE, cumprindo obrigações
nela determinadas em matéria
de contratos e relações de
trabalho a termo. A saber:

I. A manutenção de condições
menos favoráveis para os
professores contratados a
termo que trabalham nas
escolas públicas;

II. A inexistência, em dife-
rentes setores em que desem-
penham funções professores
e educadores, de um quadro
normativo que obste de for-
ma eficaz ao recurso abusivo

à contratação a termo, de-
signadamente de forma su-
cessiva.

A FENPROF inclui, ainda, na
exposição que entregará,
informação relativa aos in-

vestigadores científicos com
contratos a termo ou, mesmo,
ao abrigo do estatuto de bol-
seiro de investigação cien-
tífica.
No dia 10 de fevereiro
(quinta-feira), pelas 11:00
horas, uma delegação de
dirigentes da FENPROF
dirigir-se-á à Representação
da Comissão Europeia em
Portugal (Largo Jean Mon-
net, Lisboa) para entregar a
exposição que elaborou e
transmitir aos representantes
da CE as suas preocupações,
face a quadros legais que, nos
mais diversos planos, dis-
criminam os docentes e in-
vestigadores contratados a
termo, fazendo-os viver os
dramas da precariedade
laboral.

Fonte: FENPROF

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO
DE NOVOS ASSINANTES

Como é do conhecimento dos nossos leitores o Jornal de Sintra, um semanário independente vive exclusivamente dos seus assinantes
e de publicidade.
Com o aparecimento do digital os assinantes são menos, assim como os anúncios publicitários.
Verificamos que a divulgação de editais públicos e até certificações notariais, nomeadamente aquelas relacionadas com usucapião
têm vindo a reduzir.
Dentro deste cenário apelamos aos assinantes e amigos do Jornal de Sintra e Poder Autárquico que apoiem o Jornal e a sua vivência
até sempre.

O Centenário está próximo.
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enho vindo a observar
uma incompreensível e
muito questionável ges-
tão florestal na serra de
Sintra e no resto do país.

“não há planeta b”

Árvores e ervas
com os dias contados

T
No dia 23 de janeiro fui com um
grupo de pessoas amantes de
Natureza e de plantas fazer um
passeio botânico de identifica-
ção de plantas medicinais e ervas
silvestres comestíveis, sublinho
identificação e não recolha para
que não hajam equívocos, pois
bem sei que legalmente não é
permitido colher seja o que for
dentro do Parque Natural Sintra
Cascais sem autorização, nem
sequer uma urtiga, um cogumelo
ou uma pinha do chão. Mesmo
que depois cheguem lá os técni-
cos florestais com roçadeiras e
cortem tudo indiscriminada-
mente.
As entidades que promovem os
cortes de arvoredo, ou como
gostam de afirmar “gestão das
faixas de combustível” deveriam
mostrar mais sensibilidade nas
questões ambientais e de sus-
tentabilidade.
No combate à acácia, essa terrível
invasora vinda da Austrália,

abrem-se caminhos na serra e não
são apenas corta-fogos, com
retroescavadoras e leva-se tudo à
frente, cedros (cuja madeira se
vende a bom preço!), pinheiros,
castanheiros ainda jovens e outros
mais velhos, muitos sabugueiros,
pilriteiros, medronheiros, loureiros,
gilbardeiras, cistus, tojos, espargos,
rumex, violetas, urtigas, chenopo-
dium prímulas, vincas, fetos, prune-
las, trevos, malvas, são-Roberto,
cidreira, madressilva…
Espécies absolutamente funda-
mentais para o equilíbrio dos ecos-
sistemas. Delas dependem abelhas
e muitos outros insetos, borboletas,
aves, répteis e mamíferos. Estas
plantas mantêm a humidade nos
solos reforçando os aquíferos
subterrâneos e ajudam a prevenir a
erosão. Não são apenas as grandes
árvores que têm essa incrível fun-
ção de segurar as terras. Os ar-
bustos e as herbáceas acima men-
cionadas também desempenham, e
muito bem, esse importante papel.
A meu ver, a luta contra as acácias é
uma luta perdida. O clima está a mu-
dar rapidamente e com ele, obvia-
mente, toda a flora. Ter a pretensão
de que conseguimos domar a
Natureza como tentamos fazer ao
longo de séculos de história,
sempre com resultados desastrosos,

fotos: fernanda botelho
desde a desflorestação da Ama-
zónia, por razões diferentes, e em
escala e contextos diferentes, tais
como mineração, exploração ma-
deireira e plantação intensiva de
soja. O abate das seculares sequoias
nos Estados Unidos no tempo da
corrida ao ouro, nos idos anos de
1800, adestruição de grandes
árvores tropicais na Indonésia ou
em Madagáscar para o cultivo inten-
sivo de palmeiras para extração de
óleo de palma que está estrate-
gicamente colocado em TUDO
aquilo que comemos, desde um
insignificante biscoito, ao alimento

de crianças, produtos de cosmética
e de limpeza.
A relação do homem com a Floresta
e a Natureza em geral tem sido
sempre uma relação de exploração,
extrativismo e saque, raramente de
colaboração e respeito.
Há já algumas décadas que se
começou a perceber, a lançarem
alertas e a realizarem-se congressos
onde se tem debatido a relação do
homem com a Natureza como
grande causadora da situação
calamitosa em que nos encontramos
no que diz respeito a alterações
climáticas e suas consequências ca-

tastróficas a todos os níveis, sociais,
humanitários e de saúde pública.
Veio-me à cabeça um poema de que
gosto muito do grande poeta
brasileiro Carlos Drummond de
Andrade “ E agora José?”
O contexto é outro mas a impotência
e o desespero, a falta de esperança
sem saber que rumo tomar é o
mesmo.
E agora, pergunto eu, e agora?
Qual o fim de vida de toda aquela
lenha, para onde vai?
Que destino tem os camiões carre-
gados de troncos de cedros, acácias
e eucaliptos?
Continuamos a enterrar a cabeça na
areia a fingir que não somos TODOS
responsáveis pela forma como
vamos gerindo o planeta.
O caso da gestão da serra com guar-
da partilhada entre os municípios de
Sintra e Cascais, mais o Monte da
Lua e o ICNF tem uma gestão com-
plexa. Não sendo eu especialista em
gestão florestal, aquilo que vou
observando no meu contacto se-
manal com a serra não me parece
saudável nem tão pouco transpa-
rente.

*Sintra sem Herbicidas

Fernanda Botelho*
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PUB.

pesar de inúmeros serem os casos
de dificil mobilidade por caminhos,
ruas, estradas das freguesias do
concelho de Sintra, a verdade é
que passam meses, anos, sem que

Artéria entupida
no coração de Sintra
João Cachado

A
sejam aplicadas as respectivas e adequadas
soluções mantendo tais locais como autên-
ticos e indesejáveis bicos de obra.

Hoje, mais uma vez, venho dar conta dos de-
sacatos suscitados por um desses casos que,
não senhor, não fica desterrado lá para
qualquer remota paragem do nosso extenso
território municipal mas, isso sim, radicado
em pleno centro da urbe, na Estefânea, em
local tão destacado como a Praça Dr. Fran-
cisco Sá Carneiro, precisamente junto ao Cen-
tro Cultural Olga Cadaval e contíguo edifício
do antigo Casino.
Então, vamos aos factos. No seu inicial
segmento, entre as Avenidas Heliodoro
Salgado e Adriano Júlio Coelho (esta última
que dá acesso ao Bairro das Flores), a Rua
Câmara Pestana tem dois sentidos de circu-
lação do trânsito e, portanto, estacionamento
proíbido.
Porém, devido à falta de sinalização inequí-
voca, constante é a prática do parqueamento
das viaturas entre o edifício dos armazéns
Baeta e o prédio onde está instalada a Con-
servatória do Registo Civil, situação bem
ilustrada através da foto que evidencia o
modo os veículos estão estacionados em
alinhamento com os contentores de lixo.

Asneira recente

A instalação daquele dispositivo de higiene
urbana – que, como é manifesto, ocupa área
significativa da própria faixa de rodagem – foi
decidida recentemente, tendo-se traduzido no
disparatado recuo dos recipientes que, com
as mesmas dimensões, estavam montados
uns metros à frente. Quando assim acontecia,
não resultava qualquer consequência nega-
tiva porquanto, no espaço em apreço da Rua
Câmara Pestana se circula num só sentido,
dispondo da possibilidade de estacionamento
longitudinal à esquerda e, em diagonal, à
direita.
Portanto, tenha-se em consideração que,
persistindo há décadas, o problema foi
recentemente agravado pelos próprios

serviços camarários que, colocando os con-
tentores na actual posição, nitidamente errada
porque inconveniente, também passaram a
induzir os condutores àquela que, apesar de
proibida atitude, ainda por cima, carece de
sinalização inequívoca.
Não sendo de fácil resolução, durante alguns
anos, a situação ditou a necessidade de pintar
no pavimento, faixas diagonais amarelas que,
imediata e supletivamente em relação à sina-
lização vertical, forneciam inequívoca in-

formação aos condutores no sentido de não
estacionarem as viaturas naquele local. Era
uma boa solução que, de acordo com o
informação recém-obtida, terá deixado de ser
aplicável.
Na realidade, apesar de errada ou desade-
quada, a sinalização que prevalece é a neces-
sária para que, constantemente, os fiscais da
EMES ali tenham conseguido encontrado uma
diária e esplêndida fonte de receita para a
empresa municipal…
Naturalmente, raro não é que muita seja a
confusão no trânsito local. Por exemplo, se
um condutor proveniente do Bairro das Flores
e tencionando dirigir-se à Av. Heliodoro
Salgado, se vê confrontado por um outro que
pretenda seguir naquela mesma  direcção ou
para a Correnteza, pura e simplesmente, não
poderá virar à esquerda e ocupar a faixa de
trânsito que lhe compete porque o preva-
lecente estacionamento das viaturas o impede
de concretizar tal movimento.
Pois claro, tal acontece de manhã, à tarde e à
noite. Ocasiões há em que estão a funcionar,
em pleno, o CC Olga Cadaval, a igreja de São
Miguel e/ou as suas capelas mortuárias, a
referida Conservatória, a Junta de Freguesia
de Sintra, a Clínica de Fisioterapia e mais
algum comércio local, num movimento
incompatível com tal estado de coisas.
Quebra-cabeças? De modo algum! Basta
recolocar os contentores do lixo, meia dúzia
de metros à frente, ao fim e ao cabo, no local
que ocupavam anteriormente e, sem margem
para qualquer equívoco, dotar a artéria da
sinalização que, de uma vez por todas, evite o
cenário de terceiro mundo que, de modo
algum, convém a uma das zonas do centro
histórico de Sintra.

[João Cachado escreve de acordo com a
antiga ortografia joaocachado@gmail.com]

Faixa de rodagem ocupada por contentores de lixo que induzem o estacionamento
foto: jc

OPINIÃO

É chocante concluir que
a quase totalidade dos
sintrenses desconheça o
que se passa com o velho
hospital e a respectiva
Capela
Tendo ido à praça através
de uma empresa do grupo
SLN, por incumprimentos
da Sta. Casa da Miseri-
córdia de Sintra, pelo
preço de  UM MILHÃO 
E DUZENTOS MIL EU-
ROS (o preço de uma
moradia) não se consegue
perceber porque a Camara
Municipal abdicou de
exercer o direito de opção,
contrariando toda a
oposição, consta.
Sendo público que os
novos proprietários já 
anunciaram  vender por 5
milhões é de questionar
porque volta a Câmara a
não intervir.? Só em talha
de madeira dourada, nas

DIGA DE SUA JUSTIÇA

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.

Venda do velho hospital de Sintra
e capela

paredes da Capela, está uma
fortuna e a história daquele
complexo é muito cara aos
sintrenses
As entidades civis e religio-
sas não saiem bem deste caso

e também para elas a pergunta
porque não tentar ou ques-
tionar?

Joao Diniz,
Sintra

foto: retalhos de sintra, 2016
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Nas últimas semanas têm
sido várias as manifestações
de preocupação dos e das
habitantes de Vale Flores,
União de Freguesias de Sin-
tra, com a construção de um
ecocentro que irá ocupar
cerca de 2/3 do terreno para
onde está prometido, há mais
de 20 anos, um parque ur-
bano.
Trata-se de um equipamento
seguro e necessário para de-
senvolver uma política inte-
grada de gestão de resíduos
consequente. No entanto,
além de amputar um espaço
verde tão necessário à po-
pulação, o seu funciona-
mento trará mais trânsito para
dentro do bairro.
O Bloco de Esquerda ques-
tiona a falta de envolvimento
de moradores e moradoras na
tomada de decisão e defende
que se encontre uma loca-
lização alternativa à prevista,
de modo a garantir a sua
qualidade de vida.
 
Localização
do Ecocentro
do Vale Flores
tem de ter repensada
O Bloco de Esquerda acom-
panha com preocupação as
dúvidas dos e das habitantes
de Vale Flores, União das Fre-
guesias de Sintra, sobre a
construção de um Ecocentro
em parte do terreno onde está
previsto o parque urbano do
bairro. Temos estado em con-
tacto com moradores e esti-
vemos presentes na sessão
de esclarecimento de 2 de
fevereiro de 2022.
O Bloco de Esquerda é fa-
vorável à construção de uma
rede de ecocentros no Con-
celho de Sintra que permitam
aumentar a recolha seletiva e
encaminhamento de resíduos,
contribuindo para reduzir

Boa tarde,

Escrevo-vos em nome dos
moradores da Urbanização de
vale Flores, Sintra.
Estão neste momento a ini-
ciar-se as obras de um eco-
centro junto às nossas habi-
tações e o acesso de camiões
e todos os veículos será feito
por entre os prédios, num
local onde as crianças brin-

paixonado pelas artes e ávido cole-
cionador, D. Fernando II, o Rei-
Artista, marcou definitivamente o
panorama cultural português do
século XIX. Agora, um estudo iné-

CULTURA

Ecocentro de Vale Flores, Sintra
descargas ilegais e melhorar
a higiene urbana. São equipa-
mentos fundamentais para
uma política ambientalmente
responsável e, cumpridas
todas as regras e precauções,
a sua instalação e funciona-
mento representam um be-
nefício para as populações e
não um risco para a sua
saúde.
A gestão de resíduos é um
desafio para toda a comu-
nidade e exige um esforço co-
letivo, cujo sucesso depende
do envolvimento da popu-
lação não só na adesão às
medidas propostas, mas tam-
bém no planeamento e to-
mada de decisão sobre a lo-
calização dos equipamentos,
de forma a responder às ne-
cessidades e a causar a menor
perturbação possível.
O Bloco de Esquerda defende
que projetos como este, com
impacto no dia-a-dia das co-
munidades, devem ser dados
a conhecer e sujeitos à dis-
cussão pública. Tal deverá
acontecer o mais cedo pos-
sível, para que se possam
encontrar as melhores solu-
ções em conjunto com a
população e para que as suas
propostas e sugestões sejam
integradas no projeto final.
A Câmara de Sintra e o SMAS
dizem que o projeto do Eco-
centro foi amplamente divul-
gado nos últimos 2 anos, mas
a surpresa e descontenta-
mento de moradores e mora-
doras com o início da obra
mostram que não houve em-
penho em ouvir a sua opini-
ão. Porque não foi feita uma
sessão de auscultação da
população antes do início do
projeto, divulgada junto com
a conta da água?
A Câmara de Sintra e o SMAS
alegam que o projeto foi apre-
sentado numa assembleia de
freguesia em Dezembro de
2020. Esquecem-se de referir

que nesta reunião foi prome-
tida a distribuição de um fo-
lheto informativo à popula-
ção, o que nunca aconteceu,
além de que a localização
exata do equipamento não foi
apresentada aos autarcas:
nunca foi claro que o Eco-
centro iria surgir no terreno
do parque urbano de Vale
Flores e que o acesso ao mes-
mo seria feito pelo interior do
bairro, introduzindo perturba-
ções à circulação e estaciona-
mento, bem como ao sossego
dos e das habitantes.
O Ecocentro de Vale Flores irá
certamente beneficiar a popu-
lação do bairro e todo o con-
celho, mas a sua construção
não pode pôr em causa a
qualidade de vida dos mora-
dores nem as suas legítimas
aspirações a ter um parque ur-
bano em toda a área do terre-
no onde agora, depois de
anos de promessas, a Câmara
de Sintra quer instalar este
equipamento.
Assim, o Bloco de Esquerda
de Sintra defende que:
1 – a obra em curso seja ime-
diatamente suspensa;
2 – se encontre uma nova
localização para o Ecocentro,
sugerindo-se a reconversão
de uma das áreas industriais
abandonadas que existem
nas proximidades;
3 – todas as alterações ao
projeto deverão ser atempa-
damente discutidas com a
população;
4 – o parque urbano de Vale
Flores seja tornado realidade
com a máxima brevidade,
devendo ocupar a totalidade
do terreno para onde está
previsto há mais de vinte
anos.

Sintra, 8 fevereiro de 2022.

Bloco de Esquerda
Sintra

Pedido de ajuda – construção
de ecocentro em zona urbana!

cam na rua. O terreno onde
vão construir o ecocentro é
onde estava projetada a
construção de um parque
urbano para os moradores.
Esperamos que a visibilidade
que possam dar a esta situa-
ção aberrante possa ajudar a
população revoltada a travar
esta situação.
Corre um abaixo-assinado
que vai ser entregue ao

presidente da C.M. Sintra, dr.
Basílio Horta.

Vídeo ilustrativo da situação
(Saloia TV):
h t t p s : / / f b . w a t c h /
b2kYboU4GH/
 
Desde já o nosso obrigado,

Nuno Fernandes

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Parques de Sintra divulga estudo inédito
que revela alcance internacional das
coleções de arte do rei D. Fernando II

do inventário elaborado pelo rei. Para tal,
foram desenvolvidas pesquisas no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo, na Biblioteca
da Ajuda, na Biblioteca Nacional de Portugal
e no Arquivo do Museu-Biblioteca da Casa
de Bragança, onde se conservam os “Livros
de Caixa” e demais registos de despesas de
D. Fernando II.
A investigação permitiu também identificar
várias peças mencionadas no inventário, há
muito dispersas por diferentes coleções
públicas e privadas, nacionais e estrangeiras
ou em parte incerta. Em Portugal, o núcleo
mais significativo conserva-se no Palácio
Nacional da Ajuda, com ramificações nos
acervos do Palácio Nacional da Pena, Museu
Nacional de Arte Antiga, Museu-Biblioteca
da Casa de Bragança, Museu Calouste
Gulbenkian, Museu Nacional de Soares dos
Reis, entre outros. A nível internacional, há
vários museus de renome que têm no seu
acervo peças que pertenceram a D. Fernando
II, com destaque para o Metropolitan
Museum of Art, de Nova Iorque; o J. Paul
Getty Museum, de Los Angeles; o Victoria
and Albert Museum, de Londres; e o Louvre
de Abu Dhabi.
Esta obra, que vem ampliar substancialmente
o conhecimento sobre a faceta de colecio-
nador do rei D. Fernando II, é o quarto número
da série de monografias digitais “Coleções
em Foco”. Trata-se de uma iniciativa editorial
da Parques de Sintra, inédita a nível nacional,
cujo objetivo é viabilizar o acesso fácil e
gratuito aos resultados mais recentes do
trabalho de investigação desenvolvido nos
Palácios Nacionais de Sintra, de Queluz e da
Pena, com vista a promover a partilha e a
disseminação do conhecimento. As monogra-
fias que integram esta coleção são disponibi-
lizadas online, gratuitamente, de acordo com
o movimento Open Access. Este número já
está disponível no site da Parques de Sintra
para download, em português.

A
dito, divulgado pela Parques de Sintra, vem
revelar que o seu legado enquanto colecio-
nador de arte extravasou fronteiras e ganhou
dimensão internacional, estando, hoje, pre-
sente em alguns dos mais importantes museus
do mundo, como o Metropolitan Museum of
Art, de Nova Iorque, ou o Victoria and Albert
Museum, de Londres. A investigação foi reali-
zada por Hugo Xavier, historiador da arte, mu-
seólogo e conservador do Palácio Nacional
da Pena, que, entre 2016 e 2021, analisou ao
pormenor um inventário de 1866, no qual o
próprio rei descreve um total de 224 peças de
ourivesaria, marfim e esmalte da sua coleção,
que atualmente se encontram dispersas. As
conclusões do estudo são apresentadas no
e-book de acesso livre “Propriedade Minha”:
ourivesaria, marfins e esmaltes da coleção de
D. Fernando II, a mais recente publicação do
projeto editorial da Parques de Sintra “Co-
leções em Foco”, que, nesta edição, contou
com o apoio da Fundação Casa de Bragança.
Foi precisamente a Fundação Casa de
Bragança a primeira instituição a divulgar a
existência do inventário manuscrito por D.
Fernando II, quando, em 1952, publicou a obra
do investigador Ernesto Soares, dedicada à
atividade artística do rei (El-Rei D. Fernando
II Artista), que continha a transcrição de uma
página dispersa do documento. No entanto,
o paradeiro do inventário completo perma-
neceu desconhecido até 2015, altura em que
foi identificado pelo conservador Hugo Xa-
vier entre a documentação doada ao Palácio
Nacional da Pena por uma descendente da
Condessa d’Edla. Neste documento de 1866,
composto por 21 folhas em papel de carta, o
monarca descreve e classifica 224 peças dos
núcleos de ourivesaria, marfins e esmaltes da
sua coleção, fazendo, por vezes, apreciações
técnicas e estéticas acerca das mesmas e
acrescentando curiosas anotações sobre o
uso que dava a alguns objetos, bem reve-
ladoras dos seus hábitos. Refere, por exemplo,
uma pequena salva quadrada de prata que
pertenceu ao escritor Almeida Garrett: “serve-
me ha muitos annos para recolher a cinza dos
charutos”. Assinala também as proveniências,
tanto dos objetos que comprou, como dos
que lhe foram oferecidos, e, de forma a
clarificar que estas peças eram suas e não da
coroa, escreve no final de cada comentário
“Propriedade Minha”.
 Dada a inegável relevância deste documento,
Hugo Xavier dedicou-se ao seu estudo
exaustivo durante os últimos cinco anos e
concluiu que D. Fernando II foi, efetivamente,
um colecionador de arte de referência inter-
nacional, que reuniu um extenso e variado
conjunto de obras de grande qualidade. Na
publicação “Propriedade Minha”: ourive-
saria, marfins e esmaltes da coleção de D.
Fernando II, agora lançada, o investigador
explora temas como a caracterização da
coleção, a forma como se encontrava exposta,
os agentes de mercado a quem o rei recorria
ou a dispersão ocorrida após a sua morte,
disponibilizando ainda a transcrição integral

Joseph Layraud, D. Fernando II, óleo
sobre tela, 1877. Sintra, Palácio Nacional
da Pena, inv. PNP608 © PSML/Emigus
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S A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D E
Miguel Borges Santos*

luto é uma resposta na-
tural à perda de alguém
próximo. Normalmente
está associado à morte,
porém também se associa,

S A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D E

Um dia perguntaram a um sábio o segredo da longevidade. Como era
comum aos sábios daquele tempo, a resposta veio sob a forma de
outras perguntas:
«Sabes de que morrem as pessoas? E sabes o estilo de vida que essas
pessoas levaram? Quando responderes a estas perguntas, terás as
tuas respostas.»
Hoje em dia, temos a vantagem de saber tudo isto. Comecemos pela
primeira. A principal
causa de morte em
Portugal são as doen-
ças do coração e das
artérias do cérebro. A
nível do coração, es-
tas doenças provo-
cam tanto queixas
crónicas de descon-
forto no peito quando
se fazem esforços – a
angina de peito –
como queixas agudas
de desconforto que duram mais de 15-20 minutos – o enfarte agudo do
miocárdio – também conhecido como ‘ataque cardíaco’.
Em relação à segunda pergunta, sabemos também que o risco está em
grande parte relacionado com o estilo de vida que levamos atualmente.
Metade dos portugueses têm excesso de peso. Um em cada 3 tem
colesterol elevado. Um em cada 4 fuma. Dois em cada 3 não fazem
atividade física suficiente. Além disto, somos um povo em que quase
metade da população adulta tem hipertensão arterial (‘tensão alta’), e o
sal que ingerimos é o dobro do recomendado. Que combinação…
Assim sendo, vamos rever 5 dicas para evitar doenças cardíacas e
cerebrovasculares:
1) Meça a pressão arterial pelo menos 1 vez por ano e recorra a uma
consulta médica programada quando os valores são superiores a 140
para a sistólica (máxima) ou 90 (mínima);
2) Prefira temperar a comida com ervas ou especiarias em vez de sal.
Metade da comida no prato deve ser à base de legumes verdes. Na
outra metade do prato, divida ao meio entre hidratos de carbono (pre-
ferindo arroz ou massas integrais) e proteínas (usando sobretudo as
de origem vegetal, peixe, frango ou peru); comer sempre sopa de
legumes e ainda 2-3 peças de fruta por dia, aproveitando os intervalos
das refeições;
3) Caminhe 30-60 minutos de seguida por dia, no máximo passo que
conseguir manter; no resto do dia, pare e respire fundo várias vezes,
evitando responder de imediato às situações que lhe provocam stress;
4) Deixe de fumar; se fumava 1 maço por dia, tem 1.500• para festejar;
5) Se sentir desconforto no peito – tipo peso, aperto ou queimadura –
que dura mais de 20 minutos, ligue 112! O Hospital Prof. Doutor
Fernando Fonseca tem uma via verde que garante atendimento imediato
aos casos mais graves de enfarte!

*Cardiologista, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca

Prevenção do enfarte
agudo do Miocárdio

O Luto

O
por exemplo, à perda do emprego
ou da casa, à saída dos filhos do lar,
a um divórcio.
Embora doloroso, o luto faz parte
do processo de adaptação a uma
nova realidade na ausência física da
outra pessoa. Afeta a pessoa no seu
todo, bem como a sua relação com
os outros e com a vida em geral.
O luto é único e pessoal. Cada pes-
soa reage de uma forma mais ou me-
nos intensa; em alguns casos o pe-
ríodo de luto é breve, mas noutros
pode prolongar-se durante vários
anos; e cada membro da família pode
expressar de forma diferente a mes-
ma dor.
O luto tem etapas distintas. É im-
portante respeitá-las e considera-las
normais e inclusive necessárias. Ca-
da etapa tem uma duração diferente
em cada pessoa, não é um processo
fixo, não ocorre de igual forma com
cada individuo. As etapas do luto,
servem principalmente para
acompanharmos o processo e ter-
mos uma previsão do que pode vir
a acontecer.

As etapas do luto são cinco:
1. Choque emocional, impacto ou
negação. Nesta etapa a pessoa
pode sentir-se atordoada, confusa
ou inclusive sentir-se como se a per-
da nunca tivesse ocorrido.
2. Raiva, frustração ou culpa. É nor-
mal que a pessoa se sinta abor-
recida com alguém ou consigo

Ana Rita Murcho Marques*

mesmo.
3. Negociação.
4. Desorganização, desespero,
depressão, tristeza.
5. Aceitação, reestruturação, reor-
ganização da vida.

O que deve fazer para se sentir
melhor?
O sofrimento da perda pode ser
aliviado com o apoio de pessoas
que saibam compreender e partilhar
os sentimentos da pessoa em luto.
Para que a pessoa se sinta apoiada
é importante que possa: falar livre-
mente dos seus sentimentos sem ser
julgada pela forma como expressa a
sua dor; dispor de tempo e meios
para cuidar de si e da sua própria
saúde; e ter tempo para estar só e
descansar ou para estar acompa-
nhada e distrair-se, de acordo com
a sua própria vontade.

É importante que mantenha hábitos
de saúde, tais como:
• Regressar à sua rotina diária o mais
depressa possível e tratar de manter
as suas responsabilidades;
• Restabelecer rotinas de sono e de
alimentação;
• Evitar o consumo de álcool;
• Evitar automedicar-se;
• Estar atento aos sinais do corpo e
níveis de cansaço;
• Utilizar estratégias face à ansie-
dade, como por exemplo, respirar
profunda e calmamente;
• Praticar exercício físico regular;
• Procurar ajuda nos familiares e
amigos, ou ajuda nem grupo de
apoio, ou junto de um profissional
de saúde.

Quando consultar o seu médico de
família?
Considere a possibilidade de con-
sultar um profissional de saúde, se
apresentar de forma persistente (por
mais de 6 meses) alguns destes
sintomas: se sentir extremamente
nervoso e não conseguir dormir; se
achar que não consegue superar
esta perda e evita as recordações
relacionadas com o ente signi-
ficativo; se tem o ânimo demasiado
triste, sentimentos de amargura,
culpa, desconfiança e/ou incapa-
cidade para experimentar prazer e
prosseguir com a vida; se vê que
não consegue concentrar-se ou
realizar as suas tarefas de vida diária
e actividade profissional.
E não se esqueça, nunca é tarde
demais para pedir ajuda!

“LUTO. Lutei. Lutarei
sempre por Ti.

Mas hoje o meu LUTO
 chegou ao fim…”

(“(As fases do) Luto”,
SARA RODI)

* USF Colares

Contactos Úteis:
– Aconselhamento Psicológico SNS
24: 808 24 24 24 (opção 4),
diariamente.

– Linha SOS Voz Amiga: 213 544 545
/ 912 802 669 / 963 524 660,
diariamente das 15h30 às 00h30.

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 28 de janeiro a 3 de fevereiro, 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: 310 detidos em flagrante delito,
destacando-se:
• 88 por condução sem habilitação legal;
• 125 por condução sob o efeito do álcool;
• 24 por furto e roubo;
• 18 por tráfico de estupefacientes;
• Oito por posse ilegal de armas e arma proibida;
• Quatro por incêndio florestal.
2. Apreensões:
• 12 233,32 doses de haxixe;
• 1 454,824 doses de liamba;
• 95,8 doses de heroína;
• 90 doses de MDMA;

GNR – Atividade operacional semanal

“Aldeia de Broas – recordações de outros tempos” é o passeio pedestre
que a Câmara Municipal de Sintra promove no dia 26 de fevereiro.
Esta rota pretende dar a conhecer uma das últimas aldeias de características
saloias, onde ainda é possível perceber a vivência com hábitos diferentes
da vida moderna.  
O ponto de encontro terá lugar no estacionamento do MASMO pelas 09h15,
estando previsto o término desta atividade pelas 12h30. O percurso circular
tem uma extensão aproximada de 8 km e dificuldade moderada.
A inscrição é gratuita, obrigatória e limitada a 30 participantes.

Fonte: CMS

Inscrições abertas para passeio
pedestre pela Aldeia de Broas

•  Dez comprimidos de MDMA;
• 27 armas de fogo;
• 195 munições;
• 15 veículos;
• Duas embarcações;
• 12 813,12 euros em numerário.
3. Trânsito:
Fiscalização: 8 018 infrações detetadas, destacando-
se:
• 2 559 excessos de velocidade;
• 617  por falta de inspeção periódica obrigatória;
• 388 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;
• 300 por uso indevido do telemóvel no exercício da
condução;
• 300 por condução com taxa de álcool no sangue
superior ao permitido por lei;
• 285 por falta de seguro de responsabilidade civil;
• 226 relacionadas com tacógrafos.

Fonte: GNR
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Câmara Municipal de Sintra pro-
moveu, no passado sábado, dia
29 de janeiro, o passeio “As fon-
tes de Odrinhas e arredores”,
inserido no ciclo de 4 passeios

Rota do Museu para conhecer as fontes de Odrinhas e arredores
renovável, e o papel que a cada um de nós
compete na preservação da mais importante
fonte de vida existente no Planeta.
Este passeio, que começou junto ao poço
romano da villa de São Miguel de Odrinhas,
descoberto no início deste século, mas
escavado há quase 2000 anos, teve uma pri-
meira paragem, já em Odrinhas, no Tanque
Fontanário – Fonte das Parreiras. A fonte
das Parreiras é construída em pedra cinzenta
toscamente talhada, ocupa espaçoso terrado,
bem na orla da estrada. O seu cunho rural,
acentua-se nas suas múltiplas funções de
fonte, lavadouro e de bebedouro de animais.
“Dois braços” em pedra envolvem e protegem
a nascente. O líquido
abundante jorra para
pequeno tanque coberto,
donde escoa por caleira,
para lavadouro e bebe-
douro contíguos. Confi-
nante ao conjunto, segun-
da bica vaza para almá-
cega embutida em pe-
queno nicho abobadado.
A paragem seguinte,
ainda em Odrinhas, foi na
Fonte de Mergulho – Fonte da Sapina. Em
depressão existente em rasgado largo ergue-
se, imponente, a antiga Fonte da Sapina, a
qual, apesar da sua cronologia se circuns-
crever aos finais do evo setecentista é tipolo-
gicamente similar aos fontanários de Cabrela
e de Sintra, ambos datáveis dos finais do
século XV ou inícios do XVI, sendo, prova-
velmente, a mais antiga desta freguesia. A
chafurda encontra-se protegida por edifício
de secção quadrangular com cúpula. Acede-
se ao tanque através de pétreo arco abatido
onde, na face exterior, permanece inscrita, em
cartela de moldura simples, a data de 1784.
Num dos lados, e prolongando o edifício-
fontanário, surge-nos uma mina ou reserva-
tório com amplo vão enquadrado por largas
cantarias, enquanto que, no lado oposto e
trespassado murete de separação, subsiste
grande tanque para beberagem do gado.
O autor deste artigo aproveitou a oportu-
nidade para referir que a Junta da União de
Freguesias de São João das Lampas e Terru-
gem já assumiu o compromisso de implemen-
tar brevemente a Rota da Água no seu ter-
ritório. E um contributo para a implementação

desta Rota foi a elaboração de versos sobre
as fontes de Odrinhas por parte de Fernanda
Santos, de que é exemplo o seguinte…

Relembrando os mais idosos
Algo de bom nos ensina
Cansados e água bebendo
Na velha Fonte da Sapina

O passeio levou-nos de seguida, já na Amo-
reira, a um cabeço, com uma vista privilegiada
sobre o território envolvente, e onde está
implementado o Reservatório de Água, que
foi inaugurado em 1970, ano em que passou a
haver água canalizada na freguesia de São
João das Lampas. Depois, já no centro da
Amoreira, onde se podem encontrar o antigo

poço da Rua da Poça e mais duas Fontes,
uma ainda recente, de 1972, e uma outra, que
é das mais antiga do passeio, datada de 1847
(será?), com quase dois séculos. A Fonte da
Amoreira é um “Edifício de configuração
vernacular, ao qual de acede por estreita
passagem, que determina o prospeto ar-
quitetónico da fonte. A mina, emparedada por
largos muros envolvendo o recinto, encontra-
se inscrita em edifício encimado por baixo
frontal trapezoidal e ‘guardada’ por pétreo
amparo de estanco. O conjunto é acrescido
de amplo bebedouro, repleto de água, que
verte do interior por exígua caleira.
De seguida, de volta a Odrinhas, depois de
caminharmos algumas centenas de metros,
paramos na Fonte de Espaldar – Fonte dos
Lavadouros da Obra. Estrutura Estado Novo
na tripla função de fonte, lavadouro e tanque
para animais. Um recinto murado, ao qual se
acede por largo escadório, acomoda o longo
edifício coberto do lavadouro, com a inscrição
C.M.S./1954 (mas somente inaugurada a 28
de maio de 1955). Dali vislumbra-se a fachada
semi ovalada da fonte adornada com painel
de azulejos (com a curiosidade de um estar

Anfíbios

Fonte das Parreiras

Fonte da Amoreira Lavadouros da Amoreira

Fonte da SapinaLavadouros da Obra - Odrinhas

Reservatório de água da Amoreira

virado) alusivos ao arcanjo São Miguel, que
encima o raso tanque de pedra transbordante
de água ladeado por bancos. Antagónico, mas
encastrado na mesma fachada encontra-se o
bebedouro de animais, ostentando painel
azulejado com o brasão de armas de Sintra.
Foi neste local, como já o tinha feito na
Amoreira, que a bióloga de serviço (a drª
Raquel) sensibilizou os participantes neste
passeio para a preservação da biodiversidade,
pois esta é extremamente importante para a
sobrevivência do Planeta Terra. Entre outras
coisas ficamos a saber que os anfíbios (rãs
sapos, salamandras, tritões…) são vertebra-
dos que se caracterizam por terem a pele nua,
húmida e sem escamas. São vulgarmente
conhecidos por animais de “sangue-frio”, ou
seja, são animais que não controlam a
temperatura corporal e utilizam fontes externas
de energia, como os “banhos-de-sol” para
manter essa temperatura (ectotérmicos). A
característica mais marcante comparativa-
mente com outros vertebrados é que durante
o seu ciclo de vida sofrem transformações no
corpo, isto é, metamorfoses: por exemplo, na
fase larvar a respiração é feita através de
brânquias (como nos peixes), depois sofrem
uma transformação e, na fase, adulta, a respi-
ração é feita por pulmões (como nos mamí-
feros). Em geral os anfíbios alimentam-se de
insectos, aranhas e moluscos. Na época de
reprodução, os anfíbios adultos encontram-
se em meios aquáticos ou na sua proximidade.
A alteração e destruição de habitats, a polui-
ção de cursos de água, a introdução de
espécies exóticas (como os peixes vermelhos)
ou a perseguição e morte deliberadas, en-
contram-se entre as principais ameaças às
populações de espécies de anfíbios. Em Por-
tugal existem 17 espécies diferentes de
anfíbios. Algumas destas espécies de anfíbios
são endémicas da Península Ibérica como é o
caso do tritão-de-ventre-laranja, que
podemos observar neste passeio.
Observar a biodiversidade e os vestígios
históricos/culturais, usufruindo do contato
com a natureza, é a forma ideal de conhecer
locais com história. E contribuir para um
verdadeiro desenvolvimento sustentável, que
concilia a vertente económica, com a vertente
social e a vertente ambiental.

Henrique Martins,
colaborador

A
pedestres dedicados ao Património Natural e
Cultural. O percurso foi circular com ponto
de encontro no MASMO e a iniciativa era
destinada à população em geral.
Com este passeio pedestre, nas imediações
do MASMO - Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas, os participantes tiveram
a oportunidade de conhecer, com orientação
de quem percebe do assunto (as Dr.as Cristina
Correia, Marta Ribeiro e Raquel Neves), algum
do património natural e cultural das loca-
lidades de Odrinhas e Amoreira.
Remetendo para outros tempos, as fontes são
um símbolo de encontro da população, o que
nos relembra a importância do recurso da
água. Esta rota incluiu a visita ao Reservatório
de água da Amoreira (com explicação por parte
de técnico dos SMAS-Sintra), o que con-
tribuiu para uma melhor sensibilização sobre
a água, recurso escasso e valioso.
Todos nós temos (ou deveríamos ter) a per-
ceção que nos tempos passados, havia as
fontes, os chafarizes, os poços, onde se reco-
lhia a água para a sobrevivência do ser
humano e dos animais.
As fontes nas várias aldeias eram verdadeiros
monumentos de encontros. Aí todos bebiam
águas bem frescas. Pelas fontes das aldeias
passaram muitas gerações. Muitos namoros
e amizades aconteceram junto às fontes. Os
fontanários públicos simbolizam as marcas de
um quotidiano distintamente rural em que
outrora as antigas populações se deslocavam
à fonte para se proverem de água, enquanto
davam “dois dedos” de conversa, esperando
pacientemente que a jarra se enchesse total-
mente. Na atualidade, as fontes deram lugar
às chamadas torneiras, que abrimos sempre
que necessitamos desse líquido incolor. Estas
abrem-se sem qualquer problema.
A todos se pede a conservação deste patri-
mónio. Além das memórias que jorram, muitas
fontes, poços, bebedouros e chafarizes
públicos fazem parte da nossa memória
coletiva. «Água vai!», do passado para futuro.
A criação de Rotas da Água poderia ser um
contributo importante para o reconhecimento
da importância da água, enquanto recurso não
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Legislativas 2022-2026

Partido Socialista, em tempo de maioria absoluta, promete diálogo

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.
O Partido Socialista promete ser dialogante com todos os parceios parlamentares e com a sociedade civil.
Um propósito que todos os eleitores vão fiscalizar.

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 com 33.52%

PUB.
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Liga Portugal 3 – Zona Sul; 1.ª Fase: Real SC,1-Cova da Piedade, 0

Golo madrugador de Wilson valeu 3 pontos
António José

N

Golo solitário de Wilson valeu +3 pontos na classificação

uma partida equilibrada,
os locais cedo chegaram
ao único golo por Wilson
Kenidy, após um cruza-
mento vindo da ala es-

Uma estreia auspiciosa do novo técnico do Real SC, Miguel Valença, que sucede a Luís
Loureiro, no cargo de treinador principal da equipa sénior, tendo por objetivo a luta
pelos lugares que dão acesso à fase seguinte.

querda por Ballack. Os forasteiros
foram à procura de restabelecer a
igualdade, já que faltava muitos
minutos para o final do encontro.
As ocasiões do marcador funcionar,
na primeira parte, até foi para a
equipa da margem Sul. Aos 33´can-
to contra o Real, cabeceamento de
Juan San Martin, atleta que já pas-
sou pelas fileiras dos donos da
casa.
Na segunda metade, manteve-se a
mesma toada de jogo, com ambos
os conjuntos e poucos lances de
perigo para as duas balizas. Porém,
aos 70´ jogada de contra ataque pelo
corredor direito, Fábio Pala, envia
a”redondinha” ao poste da baliza
defendida por Tomás. Sete minutos

depois, esteve à vista o empate,
remate cruzado de Kalunga, a bola
a passar no coração da área, sem
ninguém  dar o melhor seguimento.
No período de descontos o Cova
Piedade, colocou todos os joga-
dores, na área contrária, incluindo
Tomás, este elevou- se nas alturas
cabeceou por cima do travessão.
Boa arbitragem.
Jogo no complexo desportivo do
Real SC, em Monte Abraão
Árbitro: Vasco Almeida, auxiliado
por Daniel Gomes e Paulo Cabral
(A.F. Horta). 4º Árbitro: Diogo
Coelho (A.F. Lisboa).
Ao intervalo: 1-0. Marcador: Wilson
Kenidy(2´).
Real SC: João Godinho; Paulinho,
Romário Carvalho, Rodrigo Moitas
e Fábio Pala; Clayton Sampaio,
Amadu Baldé (Horácio Jau, 61´),
Tiago Morgado e Ballack(Mika Bor-
ges, 74´); Wilson Kenedy (Marcos

Barbeiro, 86´) e Tiago Nunes (Júnior
Sena, 61´).
Treinador: Miguel Valença.
CD Cova da Piedade: Tomás
Carvalho; João Gomes, Gustavo
Burity, Caio Carioca (Leonel Alves,
64´) e Juan San Martin;Kalunga,
Balogun, Landry NKolo (Vicente
Caldeira, 84´) e Zacarias; Yaka
Medina e Pedro Pinto.
Treinador: João Sousa.
Resultados: Real SC, 1 CD Cova Pie-
dade, 0; SCU Torreense, 3 Oriental
Dragon FC, 1; Caldas SC, 2 Vitória
Setúbal, 1; FC Oliveira Hospital, 1
UD Leiria, 1; Sporting B, 0 Amora
FC, 1; União Santarém, 0 FC Alverca,
3.
Classificação actual (provisória): 1º
UD Leiria, 38 (-1 jogo); 2º SCU
Torreense, 35; 3º FC Alverca, 32 (-1
jogo); 4º Vitória Setúbal, 27 (-1 jogo);
5º RealSC,26 (- 1 jogo); 6º Caldas
SC, 23 (-1 jogo); 7º Amora FC, 21 (-1

foto: cortesia
Real SC-fb

jogo); 8º Sporting B, 19; 9º CD Cova
Piedade, 17; 10º União Santarém, 16;
11º FC FC Oliveira Hospital, 15 (-1
jogo); 12º Oriental Dragon FC, 14 (-
3 jogos).

Na próxima jornada (19ª), o Real SC,
desloca-se a Alverca (dia, 12). No
dia 16, recebe no seu burgo para
acerto de calendário o Oriental
Dragon FC.

om o jogo a reali-
zar-se no pavilhão
da Escola Secun-
dária Matias Aires,
em Agualva-Ca-

A equipa do MTBA continua imparável na Série 6, da 2.ª fase
(Manutenção/Descida) do Campeonato Nacional de Futsal
da 3.ª Divisão. Na jornada 5 da prova, a turma das 4 Aldeias
foi ao pavilhão da Freixianda, em Ourém, derrotar o GD Ribeira
Fárrio por 2-3. Ao intervalo, registava-se um empate (1-1),
com um auto golo da equipa da casa. No segundo tempo,
Diogo Alves, e Heidir Tavares marcaram para o MTBA
garantindo a conquista dos 3 pontos, e a liderança da Série,
só com vitórias.
No próximo fim-de-semana, os campeonatos nacionais param
para dar lugar à Taça de Portugal. Afastados da competição,
MTBA e Vilaverdense acertam as contas da 4.ª Jornada. O
encontro está agendado para amanhã, dia 12, às 18h00, no
pavilhão em Bolembre.

Ventura Saraiva

Futsal – 1.ª Divisão da AFL (20.ª Jornada)
Vila Verde ganha dérbi com Novos Talentos
Ventura Saraiva

As equipas do GSC Novos Talentos, e do Sporting Clube Vila Verde fecharam
no domingo, dia 6, a jornada 20, do Campeonato Distrital de Futsal da 1.ª
Divisão da Associação de Futebol de Lisboa (AFL). Venceu a formação dos
leões, por 4-8, que se mantém assim no segundo lugar da classificação.

C
cém, a vitória acabaria por
sorrir ao conjunto leonino
que ao intervalo já vencia por

Futsal – 3.ª Divisão Nacional;
Série 6 (Manutenção/Descida)
MTBA vence (2-3)
em Freixianda (Ourém)

Dois golos de penalti de David
Teles, aos 67, e 93 minutos,
viraram a desvantagem de 0-
1 adquirida pela equipa dos
Açores, o SC Ideal, no jogo
de domingo, dia 6, e referente
à 15.ª Jornada- Série E. Com
início às 12h00, o Sintrense

Na viragem para a 2.ª Volta do campeonato da 1.ª Divisão da
AFL, o Atlético do Cacém recebeu no domingo, dia 6, o
Sporting de Lourel e ganhou por 4-1 (1-0 ao intervalo).
Jhonatan Dias fez um “hat-trick” mantendo a veia de goleador,
e Tiago Costa também fez o gosto ao pé. O tento de honra
dos visitantes foi apontado por Vitaly Buza.
Nesta jornada, a SRD Negrais somou mais um ponto ao
empatar em casa (3-3), com o SF Damaiense. O 1.º Dezembro
foi ao reduto do Povoense vencer por 1-3.
Na ronda de domingo, dia 13, há dérbi no campo Conde
Sucena, em São Pedro de Sintra, com o 1.º Dezembro a receber
a SRD Negrais. O SC Lourel recebe no seu campo, a AD
Coutada.                                                                                    VS

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL;
18.ª Jornada
Cacém vinga derrota em Lourel
e ganha (4-1) em casa

1-3. Tiago Pinto, João No-
gueira, e Manuel Pinto, bisa-
ram nos golos, cabendo os
restantes a Duarte Matias, e
Tiago Almeida.
Na equipa do Bairro da Abe-
lheira, marcaram, João Santos,
Miguel Correia, Fábio Cunha,

e Rafael Sales.
No outro jogo, com equipas
concelhias, a JOMA derrotou
no sábado, 5, no pavilhão mu-
nicipal da Serra das Minas, o
GR Olival Basto, por 3-2. Al-
berto Pereira (2), e Fábio Oli-
veira, marcaram para a JOMA,

e Sandro Rodrigues bisou
para os visitantes.
Com as equipas da frente com
os mesmos jogos realizados
(19), o Atlético Clube de Por-
tugal, é 1.º, com 48 pontos.
Seguem-se, o SCVila Verde,
com 43, e DO Rangel, 41.
Novos Talentos, é 9.º, com 26,
e a JOMA 12.º, com 21.
Na jornada de amanhã, sábado
(12), o SC Vila  Verde recebe o
GD Vialonga (17h00), a JOMA
joga nos Salesianos do Estoril, e
o GSC Novos Talentos, na Póvoa
de Santo Adrião, com oGR Olival
Basto.

Campeonato de Portugal – Série E (15.ª Jornada)
Sintrense chega ao topo da tabela

viu o seu favoritismo esfu-
mar-se logo aos 16 minutos,
perante o penúltimo classi-
ficado que se colocou em van-
tagem com um golo do ni-
geriano Babatude (“Júnior”).
Curiosamente seria este jo-
gador a cometer a falta para

penalti já no período de des-
contos e que daria a vitória
ao Sintrense.
Com os resultados da ronda
(derrotas do Pêro Pinheiro, e
Loures), o Sintrense subiu ao
2.º lugar (24 pontos), atrás de
“Os Belenenses” que passou

a liderar a tabela classifi-
cativa, com 27.
Na próxima jornada (domingo,
dia 13), estas duas equipas
encontram-se no Estádio do
Restelo. Já o Pêro Pinheiro
joga em Elvas.

Ventura Saraiva

Joga-se no domingo, dia 13,
a ronda 19, do Campeonato
Distrital da 2.ª Divisão da
AFL. Na Série 2, o Mem

Distrital da 2.ª Divisão da AFL; Série 1 e 2
Mem Martins SC recebe 1.º Dezembro B

Martins SC recebe na Quinta
do Recanto, o 1.º Dezembro
B. O Real SC-B joga em casa
e defronta, a Nova SBE.

Lidera o Futebol Benfica, com
49 pontos.
Na Série 1, “Os Montelava-
renses” defronta no campo

do Vimal, o Atlético do Tojal.
Lidera a classificação, o GU
Ericeirense, com 39 pontos
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Hockey Club de Sintra/Planta Livre regressa a Monte Santos com vitória (4-3) sobre o Benfica B

Voltaram as tardes memoráveis do hóquei num jogo de emoções fortes
Ventura Saraiva

B

PUB. JORNAL DE SINTRA, 11-2-2022

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

ancadas bem com-
postas nos dois se-
ctores para apoia-
rem as equipas do
Sintra, e Benfica B,

Hóquei – 3.ª Divisão – Zona Sul A
Nafarros recebe Leiria
e Marrazes
Na 15.ª Jornada do nacional da 3.ª Divisão-Zona Sul A, a
UDC Nafarros recebe no próximo domingo, dia 13, às 19h00,
o líder da tabela classificativa (embora à condição) o SC
Leiria e Marrazes, com as duas equipas separadas por
apenas 4 pontos, e com os leirienses com um jogo a mais.
No 2.º lugar está o CRC “Os Águias”, com 25, e menos
dois jogos.
Da ronda de domingo, dia 6, vem essa derrota (6-5), no
recinto do HC Mealhada, com o registo de 1-1, ao intervalo.
Marcaram; Alessandro Guzzó (3), Vasco Batista, e Diogo
Lourenço.

VS

No regresso a casa, depois de quase dois meses de ausência, por efeitos do calendário e adiamentos de jogos com adversários devido à pandemia da
Covid 19, a equipa do Hockey Club de Sintra/Planta Livre recebeu no sábado, dia 5, o Benfica B, e venceu por 4-3, virando da desvantagem de 0-2,
para 4-2 no segundo tempo.
Quem esteve nas bancadas do pavilhão de Monte Santos reviveu uma daquelas tardes memoráveis que tanto crédito deu a Sintra, e ao hóquei em
patins nacional. De relevar também, a excelente arbitragem da dupla, Paulo Gonçalves/Tiago Alves, do CRAHP Lisboa.

neste regresso do hóquei em
patins ao pavilhão de Monte
Santos, ano de 2022. A for-
mação da casa, orientada por
João Baltazar, arredada das
vitórias desde a 8.ª Jornada
(20-11-2021), e por isso a pre-
cisar de pontos, e de prendar
os associados e adeptos nes-
te início de ano. A dos encar-
nados, liderada por Luís
Duarte, com a liderança em
jogo, na luta pelo título de
campeão nacional, já que não
pode subir de divisão.
Estavam assim lançados os
dados para uma excelente
partida de hóquei em patins,
jornada 15, da 2.ª Divisão-
Zona Sul, e viria a confirmar-
se para satisfação dos espe-
ctadores que deixaram o am-
biente com certeza mais
quente das suas casas, pelo
frio do pavilhão.

Entrada a toda-a-
-velocidade
das “águias”com golo
nos segundos iniciais
A formação encarnada trazia
a lição bem estudada para sair
de Sintra com os três pontos.
Não só pela qualidade do
plantel sintrense, mas pelas
dificuldades que todas as
equipas encontram quando
jogam em Monte Santos. Na
saída de bola, entraram a todo

o gás, e Tiago Sanches do
lado direito, remata cruzado,
levando a bola para o fundo
das redes da baliza defendida
por João Gouveia. Dez se-
gundos de jogo, o Benfica em
vantagem, e um mau pre-
núncio para os adeptos sin-
trenses que se viria a acentuar
aos 10 minutos, pelo mesmo
Tiago Sanches, concluindo
uma jogada do lado esquer-
do, com novo remate fortís-
simo, já em posição mais
frontal à baliza de Gouveia.
Embora, com dois golos de
desvantagem no marcador, o
Sintra teve o mérito de não
se desmembrar no plano tá-
ctico. João Baltazar promo-
veu algumas alterações à
quadra em campo, e as entra-
das de Rafael Ogura, e Ber-
nardo Maria, vieram dar mais
capacidade ofensiva, no-
meadamente por parte de
Ogura, quer a defender quer

a atacar. “Rafa” teve o ensejo
de reduzir de penalti aos 13
minutos, todavia, João Seixas
conseguiu parar o remate.
Aos 17’, Bernardo Maria, foi
chamado para converter um
livre directo, mas também
neste lance, João Seixas es-
teve “imperial”. E só à ter-
ceira, é que o HC Sintra/Planta
Livre conseguiu marcar. Dio-
go Silva, de penálti não deu
hipóteses ao guardião encar-
nado, e com seis minutos para
o intervalo, o marcador esta-
va mais equilibrado, ante-
vendo-se uma segunda parte
de fortes emoções dentro e
fora do rinque.

Na saga das bolas
paradas, seria
o “Sintra”
a levar a melhor
No reatamento do jogo, seria

o Benfica a beneficiar dum
livre directo, na 10.ª Falta dis-
ciplinar da turma de Monte
Santos. Tiago Sanches, na
assinatura do “hat-trick” aca-
baria por falhar, já que João
Gouveia estava lá para defen-
der. Depois seria, Bernardo
Maria, no livre directo, a cas-
tigar a dezena de faltas dos
encarnados, e com João Sei-
xas a negar o golo.
Até que aos 35 minutos, Rui
Ramos vê a cartolina azul, e
na marcação do livre directo,
Rafael Ogura iguala a partida
(2-2). A 42 segundos para o
final, Diogo Silva, adianta o
HC Sintra no marcador (3-2)
de penalti, e nos segundos
seguintes, nova oportu-
nidade de bola parada; livre
directo, e Rafael Ogura a fazer
o 4-2. É o êxtase no pavi-
lhão entre os adeptos sin-
trenses. Na última jogada do
desafio, Bernardo Ramalho,

Rafael Ogura, e Diogo Silva dividiram os golos e fizeram a diferença nas bolas paradas

ainda marca para o Benfica,
mas a vitória já estava en-
tregue, com uma reviravolta
épica a lembrar as grandes
tardes de hóquei em patins,
mas com as bancadas com-
pletamente lotadas de es-
pectadores.
Arbitragem de excelente nível
da dupla, Paulo Gonçalves, e
Tiago Alves, do CRAHP
Lisboa.

Ficha do jogo
Pavilhão de Monte Santos
15.ª Jornada- Zona Sul
Árbitros: Paulo Gonçalves, e
Tiago Alves (Lisboa)
Ao intervalo: 1-2. Final: 4-3
Marcadores: Diogo Silva (2),
Rafael Ogura (2); Tiago San-
ches (2), e Bernardo Ramalho.

HC Sintra/Planta Livre:
João Gouveia; Tomás Silva
(cap.), Rui Mendes, João

Mendes, e Diogo Silva (5
inicial); José Gonçalves, Ber-
nardo Maria, Diogo Carrilho,
Rafael Ogura, e Zé Estrela.
Treinador: João Baltazar

SL Benfica-B: João Seixas;
José Miranda (cap.), Tiago
Sanches, Rui Ramos, e Ber-
nardo Ramalho (5 inicial);
João Silva, João Meireles,
António Inglês, Diogo Rodri-
gues, e Francisco Fernandes.
Treinador: Luís Duarte

Próxima jornada (dia 12):
Murches- HC Sintra/Planta
Livre (16h00); BIR-Física;
Alenquer e Benfica-Salesia-
na; Oeiras-Vilafranquense;
CRIAR-T- Alverca (todos às
18h00); Benfica B- Candelária
(21h00).
Dia 13: Académica-Marítimo
(16h00).

PUB.

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

E S P E C I A L I D A D E SE S P E C I A L I D A D E SE S P E C I A L I D A D E SE S P E C I A L I D A D E SE S P E C I A L I D A D E S
• Açorda de camarão• Açorda de camarão• Açorda de camarão• Açorda de camarão• Açorda de camarão
• Arroz de tambori l• Arroz de tambori l• Arroz de tambori l• Arroz de tambori l• Arroz de tambori l
• 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
• Fi letes de espada• Fi letes de espada• Fi letes de espada• Fi letes de espada• Fi letes de espada
• Gambas fr itas• Gambas fr itas• Gambas fr itas• Gambas fr itas• Gambas fr itas

Encerra à Quinta-feira

Snack-Bar,
Restaurante

• 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

S O B R E M E S A SS O B R E M E S A SS O B R E M E S A SS O B R E M E S A SS O B R E M E S A S
• 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 • Pudim f lan• Natas do céu • Pudim f lan• Natas do céu • Pudim f lan• Natas do céu • Pudim f lan• Natas do céu • Pudim f lan
• T• T• T• T• Taça belinha • Taça belinha • Taça belinha • Taça belinha • Taça belinha • Taça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinha
• T• T• T• T• Taça do chefe • Taça do chefe • Taça do chefe • Taça do chefe • Taça do chefe • Tarte geladaarte geladaarte geladaarte geladaarte gelada

fotos: ventura saraiva
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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

O Altice Fúrum na cidade de Braga acolheu
no fim-de-semana (dias 5 e 6) o Campeonato
Nacional em Pista Coberta destinado à
categoria de sub 18.
De relevar a conquista do título de vice-
campeão nacional do atleta da Juventude
Operária de Monte Abraão (JOMA, David
Landim, na corrida de 60 metros planos, com
o registo de 7s 15 centésimos. Venceu, João
Maria Santos, Fundação Salesianos, com
7s14.
Por equipas, sagraram-se campeões nacionais
sub 18, a Juventude Vidigalense, no sector
feminino, e o SL Benfica, no masculino.

VS

Nacional de Pista Coberta
(sub 18) em Braga
David Landim (JOMA)
vice nos 60 m planos

David Landim – Medalha
de Prata nos 60m

Regional de Corta Mato Curto da AAL
Domingo, 13,
em São Marcos
Organizado pela Associação de Atletismo de
Lisboa, realiza-se no próximo domingo, dia
13, na zona ervada do Centro Carlos Paredes,
em São Marcos (Cacém), o Campeonato
Regional de Corta Mato Curto 2021-2022.
As provas começam às 08h30, para os
escalões de Veteranos, terminando às 12h20,
para Juniores/Sub 23, e Seniores masculinos.

foto: cortesia joma

31.ª Corrida Fim da Europa dominada por atletas militares da Armada

Clube de Atletismo de Sintra
com forte presença nos pódios
Ventura Saraiva

Adiada de 2021
devido às aper-
tadas restrições
no âmbito da
Covid 19, a edi-

Foram 1.895 os finalizadores no Cabo da Roca, depois de percorrerem cerca de 17 kms, desde a Volta do Duche,
passando por Capuchos, pela Peninha, e Azóia. André Costa, e Laura Grilo, ambos do Clube de Praças da Armada
foram os mais rápidos, vencendo os principais sectores, masculino e feminino.
O Clube de Atletismo de Sintra (CAS), foi o clube concelhio com mais presenças no pódio, destacando-se as
vitórias de Joana Vinagre, em seniores, e Edgar Jacinto, M35. Já Bruno Lourenço, foi 2.º na geral absoluta. Na
lista entraram ainda, o MTBA com 3 pódios, e o SU Colarense, com 1.

ção 31 da Corrida Fim da
Europa realizou-se no pas-
sado domingo, dia 6, em-
bora a data do último dia
do mês de Janeiro estives-
se inicialmente prevista,
mas adiada devido à rea-
lização das eleições para
a Assembleia da Repú-
blica.
Com uma manhã de Inver-
no mas temperada com
algum sol na hora da partida do primeiro grupo
(10h00), todos os participantes puderam
usufruir no Cabo da Roca, e depois de cortada
a meta de grandes momentos de convívio até
à cerimónia dos diversos pódios, premiando
todos os escalões etários definidos pelo
Regulamento da Prova.

Bruno Lourenço (CAS) batido
na ponta final por André Costa
Foi uma luta a três pela vitória na corrida, até
à descida para a localidade de Azóia. José
Gaspar (“Os Belenenses” foi o primeiro a
ceder, ficando na frente a dupla constituída
por André Costa, do Clube de Praças da Ar-
mada, e Bruno Lourenço, do Clube de Atle-
tismo de Sintra, curiosamente dois atletas
experientes no trail e percursos de montanha.

A ponta final do atleta da Armada seria mais
forte, terminando com 20 segundos de van-
tagem sobre o seu rival na corrida.
Mais para trás, na luta pela vitória no sector
feminino, Laura Grilo, cedo descolou as suas
adversárias, com a sintrense Patrícia Rivotti
(Colarense), curiosamente com ligações
profissionais à Marinha, a segurar a segunda
posição, e a vitória na sua categoria F40, vin-
gando o segundo lugar na edição 30. A fechar
o pódio absoluto, Joana Vinagre, do Clube de
Atletismo de Sintra, também a garantir o 1.º
lugar, em seniores, repetindo a vitória em 2020,
mas com a camisola do CCD Sintrense.
Nota final para o decréscimo do número de
participantes relativamente a 2020 (2228-
1895), e com mais de uma centena a entrar
fora do tempo previsto (2h30), embora con-
siderados na pauta final pela Organização.

Principais classificações
Geral absoluta: 1.º André Costa, CPA, 55,36’’;
2.º Bruno Lourenço, CAS, 55,56’’; 3.º José
Gaspar “Os Belenenses”, 56,18’’
Geral Feminina: 1.ª Laura Grilo, CPA,
1:10,13’’; 2.ª Patrícia Rivotti, Colarense,
1:12,53’’; 3.ª Joana Vinagre, CAS, 1:15,16’’
Pódios de Sintra:
Seniores femininos: 1.ª Joana Vinagre, CA
Sintra
M35: 1.º Edgar Jacinto, CA Sintra
Seniores masculinos: 2.º Bruno Lourenço,
CA Sintra
W40: 2.ª Patrícia Rivotti, SU Colarense
W45: Sílvia Gomes, MTBA
W55: Nélia Couto, MTBA
W60: Lurdes Romero, Individual
M55: Fernando Vicente, MTBA

Joana Vinagre, repete vitória de 2020
em seniores fem.

Edgar Jacinto-vitória
no escalão M35

 fotos: cortesia ca sintra
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CULTURA

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

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.)

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

Cinema City Beloura
Telef. 21 924 7643
10 a 16 Fevereiro

“Cães do Artico - Uma
Aventura no Gelo”, na sala 1,
11.10h, 13.10h.
“Marry Me - Fica Comigo”,
na sala 1, às 15.10h, 17.25h,
19.45h.
“O meu Querido Monstro”
VP, na sala 2, às 11.15h, 13.25h.
“Homem-Aranha: Sem Volta
a casa”, na sala 2, às 15.35h,
18.30h, 21.30h.
“Cyrano”, na sala 2, às 21.30h.
“6 Minutos para a Meia
Noite”, na sala 3, às 13.00h,
19.50h.
“A Filha Perdida”, na sala 3, às
15h.
“Moonfall”, na sala 3, às
17.20h, 21.50h.
“Pica e o Cristal Mágico”, VP,
na sala 7, às 11.50h, 17.40h.
“Sob as Estrelas de Paris”, na
sala 7, às 13.50h, 15.50h, 17.40h.
“Uma Mulher do Outro
Mundo”, na sala 7, às 19.30h
“Nightmare Alley - Beco das
Almas Perdidas”, na sala 7, às
21.35h.
“Marry Me - Fica Comigo”,
na sala 8, às 11.25h, 13.35h.
“Morte no Nilo”, na sala 8, às
15.45h, 18.35h, 21.40h.

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

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

Há 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar

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

Serão três espetáculos, no mesmo
dia, que pretendem honrar as
coreografias preparadas pelo
Ensino Articulado de Dança que
não subiram a cena no Espetáculo
SEMENTE, no passado dia 22 de
janeiro, honrar os alunos que, por
motivo de doença ou confinamento
não se puderam apresentar ao
grande Publico e Profissionais que
pelo mesmo motivo não poderam
acompanhar as suas turmas.
Cada espetáculo tem um valor único
por ingresso de 5• e as reservas
devem ser feitas para o e-mail:

No Auditório da Sociedade Filármonica Boa União Montelavarense

Espectáculo de Dança dia 19
Em três sessões: 16h, 18h30 e às 21h30, (sessão extra)

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 Poli-
teama, de Filipe La Féria
informamos que dispo-
mos de bilhetes para
ofertar aos nossos
assinantes com quotas
em dia.
Os bilhetes serão entre-
gues na nossa loja, por
Cristina Amaral, deven-
do para o efeito con-
tactá-la para o telef.
219106830 para reserva.
Os espectáculos são de
grande qualidade, uma
presença sua a não
perder.

Estão abertas as inscrições
para o projeto “Writing
Camp”, que terá lugar na
Casa da Juventude na Tapada
das Mercês, para jovens
apaixonados pela área da
música. As inscrições decor-
rem até 20 de fevereiro.
Com iniciativa da Associação

Sintra promove escrita musical
com Writing Camp

Juvenil Patamar Melódico e o
apoio da Câmara Municipal
de Sintra, o objetivo será
desenvolver e trabalhar as
aptidões de escrita musical
dos jovens.
Os participantes têm acesso
a quatro Workshops nos dias
5, 12, 19 e 26 de março, onde

os temas a desenvolver são:
Como Começar; A Letra;
Estrutura Musical e Melodia;
A Canção.
Com a presença de oradores
experientes nas áreas em
questão, esta é uma oportu-
nidade única de usufruir da
partilha de conhecimentos e

experiências.
O Desafio Final será no dia 2
de abril e consiste na apre-
sentação dos trabalhos cria-
dos pelos participantes, com
base na aprendizagem,
experiência e confiança que
adquiriram ao longo do
projeto.

bilheteira.sfbum@gmail.com
 Condições de admissibilidade para
Público: Certificado Digital COVID
da EU, ou comprovativo de
vacinação que ateste o esquema
vacinal completo há pelo menos 14
dias, ou Apresentação do certi-
ficado digital ou teste negativo com
relatório realizado nas ultimas 48h
ou 72h anteriores.
 “A Dança mantém-se viva e de
ótima saúde! Graças a bailarinos e
público que decidiram se rein-
ventar.” Ai!aDança
 

PAGAMENTOS: Loja do Jornal de Sintra
/ Cheque / Transferência bancária

NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

Onde: Auditório Municipal
António Silva
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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.)

U

D

Bernardo
de Brito e Cunha

M

Sexta-feira, 11 – D’Albarraque, Rio de Mouro
(219154370); Zeller, Queluz (214350045).

Sábado, 12 – D’ Álbarraque, Rio de Mouro -
Albarraque (219154370); Zeller, Queluz
(214350045).

Domingo, 13 – Da Praia das Maçãs,
(219292021); Domus Massamá, Massamá
(219259323).

Segunda-feira, 14 – Rio de Mouro, Rinchoa
(219169200); Casal de Cambra, Casal de Cambra
(219804193).

Terça-feira, 15 –  Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Neves, Massamá Norte (214389010).

Quarta-feira, 16 –  De Colares, Colares
(219290088); Portela, Monte Abraão
(214377619).

Quinta-feira, 17 – Rodrigues Rato, Algueirão
(219212038); Araújo e Sá, Cacém (219140781).

Sexta-feira, 18 – Silveira, Mem Martins
(219229164);  Azeredo, Pendão (214350879).

Sábado, 19 – Marrazes, Estefânia, Sintra
(219230058); Guerra Rico, Cacém (219138003).

Domingo, 20 – Nave Ribeiro, Montelavar
(219670802); O’Neil Pedrosa, Massamá
(214307407).

Segunda-feira, 21 –  De Fitares, Fitares -
Rinchoa (219167461); Rodrigues Garcia, Cacém
(219138052).

Terça-feira, 22 – Químia, Mem Martins
(219210012); Correia, Queluz (214350905).

Quarta-feira, 23 – Da Linha, Mem Martins
(219214103); Campos, Cacém (219180100).

Quinta-feira, 24 – Simões, Estefânia, Sintra
(219230832); Baião Santos, Monte Abraão
(214375566).

Sexta-feira, 28 de Janeiro – Maria Rosa Pires
Pintão, Cândida Rodrigues, Maria Adélia Marques,
de Pero Pinheiro, Maria de Fátima Roque da
Costa, Alexandrina Domingas Dias, de Nafarros,
Ana Maria Baptista de Abreu Castelo Branco,
Maria Cândida Mendonça Chiquello Moreira,
Isabel Maria da Silva Q. Santos, Júlio Raimundo
Castro Pacheco, de Colares, António Bernardino
da Silva Jr., das Azenhas do Mar, António Marques,
de Vila Verde, Raúl Lopes da Costa, de Pero
Pinheiro, Manuel Luís Mota Abreu, de Colares,
Manuel Pedro Rodrigues da Luz, José António
Ferreira, de Barreirinha - Termas do Vimeiro,
Fernando Lourenço Félix, João Carlos de Mes-
quita Rolim.

Sábado, 29 – Maria Almerinda Valle Brandão, de
Lisboa, Maria Cândida Carvalho Lopes, Maria
Antónia Cosme, de Janas, Mécia da Glória Ro-
drigues Monteiro, de Almoçageme, José António
dos Santos Vicente, Joaquim M. Simplício dos
Santos, António da Silva Sandinha, da Perni-
gem, Salvador da Palma Rosa, de Montelavar,
José Moreira Rato, do Casal de Santo Amaro,
Jorge Humberto Miranda Sequeira, de Pero
Pinheiro.

Domingo, 30 – Maria de Oliveira Lopes, Amélia
Rosa Esteves, do Algueirão, Maria da Conceição
Barroca Rodrigues, Maria Helena Monteiro Duarte,
de Morelena; José Manuel da Conceição Antu-
nes, de Lameiras, Dr. José António Vaz Guerra
da Fonseca, de Almoçageme.

Segunda-feira, 31 – Deolinda Maria Bárbara, de
Cabrela, Albina Madeira Marques dos Santos,
Maria do Carmo Ferreira da Silva, Maria Fernanda
Sousa Marques, de Lisboa, Maria de Lurdes
Toscano Silva Rocha, de Casais de Mem Martins,
Beatriz Micaelo Valentim; José Simões do Nas-
cimento, Gemeniano Saraiva, de Lamego, Hum-
berto José Freitas da Silva Marques, de Lisboa,
Lúcio Henrique de Sousa Oliveira, Vale da Borra,
Torres Vedras, Amadeu Mendão Horta, Vitor
Manuel Redondo Amaral, de Almargem do Bispo,
José Felisberto Martins Ribeiro, Carlos da Cruz
Silva, de Almornos.

Terça-feira, 1 de Fevereiro – Charlote Batista,
Maria Helena Simões Tomé, de Alvarinhos, Maria
Alice Silva da Conceição, Júlia Maria Ferreira
Luís, da Codiceira, Maria da Luz Moreira Costa,
Maria Helena Laranjeira Alves Santos, de Paço
de Arcos,  Maria Teresa Jesus Ferreira Cipriano,
Teresa de Jesus Vieira Ricardo Bernardino, de
Galamares, Maria Virgínia Leal, do Mucifal;srs.
Mário Gomes da Costa, Hermínio S. Pires, da
Praia das Maçãs,Jacob Manuel C. Matias, de
Montelavar, Arménio da Luz Rodrigues, de Cruz
da Baleia, Mário Rui Vale Figueira Matias, de
Montelavar, Diogo Manuel Neves Baleia, de
Bolembre, Miguel freitas Duarte Santos Caetano,
da Fachada.

Quarta-feira,  2 – Ana Filipa Ferreira Amaro, da
Tojeira, Maria da Glória Rodrigues Alves, de
Morelena, Maria Madalena Grilo, de Morelena,
dra. Maria Alice Silva da Conceição,  Sofia Maria
Ferreira de Melo, Rosa de Jesus Pereira da Silva,
de Rio de Mouro, Maria da Purificação Parente
Pereira, do Cacém, Ivone Gomes Ferreira Ramos,
da Venda Nova, Mariana Ferreira Pires Matias,
Rosa da Silva, de Lourel, Maria Lisete  Vicente
da Silva Patriarca, de Almoçageme, Maria Mada-
lena Rodrigues Grilo, de Morelena; João Manuel
dos Santos Plácido,João Lopes, de Lisboa,
Abel Rodrigues Grilo, de Morelena, Francisco
José Pereira da Cunha Rego, Manuel António
Dias Simões.

Quinta-feira,  3 – Susana Patrícia Nunes Sequei-
ra, do Mucifal,  Sónia Patrícia das Neves Carvalho,
de Queluz de Baixo, Suzete da Silva Bonzinho,
Deolinda Maria Marcelino, de Pero Pinheiro, Maria
de Lurdes Alves Cordeiro Machado,  Filomena
Sousa Brandão da Silva, Ana Maria Jalles de
Almeida, Carolina Alexandra dos Santos Cle-
mente, do Arneiro dos Marinheiros; António da
Silva Guimarães, Porfírio Felix Simões, de Pero
Pinheiro, Paulo Alexandre C. Monteiro.

Sexta-feira, 4– Emília Maria Figueiredo da Silva,
Júlia M. Ferreira, do Ral, Belmira Ângela Cosme,
de Janas,  Matilde Vistas André Grilo, de Morelena,
Maria Ricarda Gomes Roussado, de Vila Verde,
Cristina Maria dos Santos Martins, de Mem Mar-
tins, Rita Ribeiro Ferreira; Celestino Simões
Lavos, de Pero Pinheiro,Jaime Pereira de Lemos,
de Rio de Mouro, Cittério Duarte Paulo, da Suiça,
Cittério Duarte Sérgio, da Suiça,Daniel José
Dias Freitas, da Assafora, Paulo Ricardo Duarte
Cittério, da Suiça.

Sábado,  5 –  Samantha Isabel Gadanha Colino,
de Jersey, Inglaterra, Margarida de Sousa Costa,
Filomena Pereira Lemos, Maria Luísa da Silva
Ramos Marques, do Linhó, Rosa Maria Saraiva
Jorge, de Nafarros, Maria da Graça dos Santos
Marques, Alda de Brito e Silva Ferreira Jordão, do
Cacém, Helena Maria Ferreira Martins Alexandre,
do Sacário; Pedro Manuel Ramalho Araújo,An-
tónio Manuel Fontes Ferreira Marques, de Lisboa,
Manuel Paulo C. Gonzaga da Silva, Avelino Gomes
Ribeiro do Couto, Eduardo Domingos Cortegaça,
da Cabrela, Elídio Manuel de Sousa Duarte, da
Cabrela, dr. João Paulo Serôdio Evaristo Pinto,
Afonso Manuel Miranda Marques, das Lameiras.

Domingo,  6 – Inês de Deus Conde, de Odivelas,
Maria Rosa Vistas, de Morelena, Cátia Susana
da Silva Lourenço, de Lourel, Leopoldina Amélia
da Silva, de Pero Pinheiro, Josefina Jacinta
Janota, de Pero Pinheiro, Dalila Heloise Faria
Parracho, de Morelena, Rita Maria Pereira Mas-
carenhas, do Cacém;  José Duarte de Carvalho,
da Praia das Maçãs, João Pais Gomes, de Pero
Pinheiro, Veríssimo Morais Tomás, de Vila Ver-
de,Francisco Oriol Pena, Jorge Manuel Torres
Pimenta, da Praia da Adraga.

Segunda-feira,  7 – Maria de Lurdes de Almeida
Tomás Fernandes, de Lisboa, Laura da Con-
ceição Fernandes, de Pero Pinheiro, Lúcia Maria
Taful, da Terrugem, Constância Nunes Coelho,
Ana Isabel Cardador, Fernanda Baptista dos
Reis Vasconcelos, Maria dos Anjos Fernandes
Falcão, de Sintra, Rita da Cruz Simões de Oliveira,
de Oeiras, Maria dos Prazeres Agostinho Fontes,
da Maceira - Vimeiro; Henrique Manuel da Con-
ceição Vitor, Carlos Alberto Antunes Pinheiro,

João Carlos Ferreira da Costa, do Linhó, Manuel
João Romão, de Cortegaça.

Terça-feira,  8 –  Ana Maria Gaspar de Sousa, do
Linhó, Ivone Gomes Ferreira Ramos, de Lisboa,
Lídia Ferreira Pires Fernandes, de Mem Martins,
Maria Teresa Carrera Montes, Carolina Maria
Chança, de Almoçageme,Maria Madalena da
Costa Faria, do Mucifal, Zulmira Gomes Coelho,
de Mem Martins; Carlos Rosa de Almeida, do
Algueirão, Armindo Inácio Quirino, de Cortegaça,
António Morais Tomás, de Vila Verde, Joaquim
Tomás, do Mucifal, Albino dos Santos Rodrigues,
do Cacém, António Henrique Anastácio da Silva,
de Lourel, eng. José Avelino Gonçalves Martins,
de Queluz, André Filipe Neves Costa, de Nafarros,
Martinho Dinis Ligeiro.

Quarta-feira, 9 – Maria José dos Santos Miranda,
Florinda Maria Fernandes, de Pero Pinheiro, Maria
Augusta Godinho Ferraz Carvalho, de Lisboa,
Madalena Maria Duarte Vida Larga, de Alpolentim,
Maria Teresa Bonifácio Matos Almeida Ribeiro,
Alda Moreira Pinto, de Colares, Joaquina Rosa
Monteiro Polido, de Odrinhas, Maria Antónia Anjos
Marcos Guimarães, de Colares; Armando Ro-
drigues Grilo, Natal Pais Capucho, de Montelavar,
Francisco Mendes Garcia, de S. Pedro de Sintra,
Arnaldo Rodrigues Grilo, Pascal Forestier, João
António L. Tavares Velez de Lima, de Mem
Martins, Joaquim Luís Custódio dos Santos, de
Mem Martins, Arq. Marco Ligeiro.

Quinta-feira, 10 – Henriqueta da Conceição Oli-
veira, Maria de Lurdes Diniz, de Almoçageme,
Maria Rosa da Luz  Jalles, Maria da Conceição
Vieira, Maria Rosa Dinis da Silva; Joaquim Ven-
tura Goia, Arlindo Saraiva de Almeida, de Na-
farros.

Sexta-feira, 11 de Fevereiro – Maria de Lurdes
Guerreiro Guimarães Cruz, de Sintra, Maria Joa-
quina Casinhas, Maria do Rosário Serra Falcão,
Idalina  Carvalho Feliciano Martins, de Albogas,
Manuela Jesuína da Silva Pedroso, Ana Maria
Valadas Almeida Garrett, Ana Margarida Figuei-
redo Rodrigues, da Terrugem, Deolinda Martinho,
Rita Tomé Féteira da Costa e Silva, de Coimbra,
Idalina Carvalho Feliciano Martins, de Albogas,
Maria Matilde Miranda Casmarrinha; srs. Orlando
Leitão, de Lisboa, Manuel Duarte Matias Rato, do
Ral, Fernando Maria Tiago Meira, do Algueirão,
José Dias Leitão, de Lisboa,  José Severino C.
Marques, das Lameiras.

Sábado, 12 – Ana Maria Duarte Santos, Isabel
Maria Tavares de Freitas, Virgínia Rodrigues da
Silva Vicente, de Lourel,  Ana Cristina Valentim
Fernandes, Márcia Ribeiro da Costa Faria, do
Mucifal, Beatriz Neves do Nascimento Romão,
do Fundão; Armindo José Vicente, Casimiro
Jordão, Fernando da Silva Dias, do Cacém, Júlio
Branco Pedroso, da Várzea de Sintra,Ventura
José da Silva Germano,de Albogas, António
Faria de Lima Simões Candeias, Carlos Alberto
Ferreira Soares, de Vila Verde, António Faustino
Martins, de Nafarros, Paulo Jorge Rodrigues dos
Santos, de Fontanelas.

Domingo, 13 – Marta Peralta de Oliveira, de
Bolembre, Bélgica Marques da Pastora Pires, de
Benfica, Alice Vieira Ricardo, Maria de Lurdes
Duarte Carreira, de Alpolentim, Maria Adelina da
Luz Aleixo, de Vila Verde, D. Ema Berta Valente
Sena dos Santos Gouveia, Dina Maria Ferraz, de
Termas do Vimeiro - Maceira, Maria da Luz Martins
Tomás Félix, de Mucifal, Domingas Abegoan-
ista Mourato, Margarida da Piedade Pimenta dos
Santos, Maria Helena Monteiro Rebelo de Sousa
Marques;António Duarte Jerónimo,José António
Simões Capote, da Praia das Maçãs, Manuel
Pedro Cardoso, Joaquim Manuel Pinheiro Duarte,
de Mem Martins.

Segunda-feira, 14 – Deolinda Duarte Silvestre
do Continhal, Noémia da Conceição Veríssimo,
do Algueirão, Mafalda Dias Gameiro, do Montijo,
Maria Francisca Vicente Alqueidão Barbosa, de
Mem Martins, Sofia Sequeira Grego; João Pedro
da Silva Miranda, da Ribeira de Sintra, António
Barreto Júnior, da Califórnia,  Renato Lima Aze-
nha, da Assafora, Carlos Batista, de França,
Manuel Carvalho Félix.

Terça-feira, 15 – Maria Luísa Bastos Ferreira, de
Sintra, Emília Rosa Ramalho, de Carne Assada,
Célia de Jesus Horta de Oliveira, de Rio de
Mouro, Maria Augusta Trindade da Silva, de
Melbourne, Ivone Maria Vicente Costa; Vitor Ruivo,
Domingos Venâncio Corredoura, de Pero Pinhei-
ro, Cândido Francisco de Oliveira, da Pernigem,
Rui Manuel Sisudo Resende, António Duarte
Resina, José Eduardo Nunes Sequeira, do Mu-
cifal, Fernando Jorge dos Santos Ferreira Guerra,
de Mem Martins, Dylan da Silva Batista, da Suíça.

Quarta-feira, 16 – Catarina Esteves Ferreira, da
Várzea de Sintra, Eufrásia de Jesus Faria Lopes
Alves, Maria da Nazaré Rodrigues, do Algueirão,
Fernanda Pedroso Grilo, de Pero Pinheiro, Idalina
Mateus Tojeira, da Terrugem,  Florinda Machado
da Silva, de Almargem do Bispo, Albina da
Costa Alves da Cunha, Laura Guedes de Carvalho
Belo, do Algueirão, Soledade Castro do Carmo e
Silva, de Lisboa, Maria Teresa Gomes Pena-
forte, Maria Adelaide Pereira Real, Maria do
Rosário Amaral, de Mem Martins, Vírginia Pedroso
Dias Casulo Fonseca, de Colares,  Maria da Luz
Cosme Dias Duarte Talento, de Cabriz; Francisco
dos Anjos Martins, José Miguel Cristóvão, da
Chilreira, António Luís de Sousa Marques da
Silva, do Rio de Janeiro, Américo Francisco
Justino, de S. João, José Sérgio P. Gomes,
Manuel Adérito Bulário, Bruno Ricardo Patrício
Amorim, de Paiões.

Quinta-feira, 17 – Adriana Madeira Almeida Car-
neiro, do Funchal, Clementina Ferreira da Silva,
Vitória da Conceição Clemente, Margarida Bento
Miguel Ministro, de Pero Pinheiro,  Elvira Maria
Branco Bento, da Godigana, Maria Emília de
Oliveira Santos, Adelaide Maria, Helena Maria
Andrade Capote, Maria Luisa de Oliveira Santos,
Lígia Duarte dos Santos Rodrigues, do Cacém,
Maria Júlia Tojeira Pedroso Micaelo, Maria dos
Prazeres Claro Gomes, de Vila Verde, Maria do
Rosário Francisco, do Algueirão, Ilda Barata
Domingues Rodrigues, Carlos Manuel Pereira
Real, Francisco Faustino, da Rinchoa, Gonçalo
João Rodrigos da Silveira Dinis.

m poço estreito com cerca de 30 metros de profundidade,
algures no norte de Marrocos, foi a última morada de
Rayan que, depois de muitos dias de um sofrimento
que não poderemos nunca quantificar, acabou por ser

«O Dr. Passos Coelho, mancomunado com o seu ministro das Finanças, Dr. Vitor Gaspar,
e apesar dos muitos esforços desenvolvidos, ainda só tinha conseguido lixar uma
pequena parte da população. Foram ao bolso daqueles que mais diretamente dependiam
do Estado – os funcionários desse mesmo Estado e os pensionistas. É certo que esta
medida, que tirou àqueles dois grupos metade do subsídio de Natal do ano passado e,
este ano e o próximo, no mínimo, os subsídios de férias e Natal, foi prontamente seguida
por muitos patrões que não são estado – mas aos quais este estendeu a medida. Foram
de facto muitas as empresas privadas que, aproveitando o balanço do Estado, lá ficaram
com metade do subsídio de Natal dos seus funcionários, que prontamente (ou não) a
passaram para os cofres de Gaspar… »

as, para mim, o desfecho tomou uma forma previsível quando a multidão, do nada,
começou a entoar o takbir e foram muitas as vozes que gritaram Allahu Akbar,
“Deus é grande”. Frase com que os muçulmanos costumam comemorar algo que
era muito aguardado, utilizando esta expressão com o sentido de ter sido a

grandiosidade de Deus a responsável pela graça alcançada. Enganaram-se. Enganei-me.
Enganámo-nos todos.

esmo assim, aquilo que os canais portugueses fizeram em nada ultrapassa o
espectáculo desagradável que os canais locais prestaram e a que se prestaram. É
certo que os canais nacionais tinham a opção de, em nome da decência, não
transmitirem essas imagens na íntegra – mas optaram por pôr tudo o que chegavaM

de Marrocos no ar. No momento em que Rayan estava prestes a sair do poço, os pais foram
chamados ao local e, durante largos minutos, tiveram duas câmaras apontadas às suas
caras a pouquíssimos metros. Nesse momento, a televisão, ou a Internet ou seja o que for
(ou todas juntas, qualquer que seja a forma de que esta transmissão se revestiu), bateu no
fundo, mais uma vez. Foi das imagens mais obscenas e repugnantes e sem nível a que se
pôde assistir nos últimos anos. Pai e mãe, num sofrimento que se imagina atroz há vários
dias e prestes a saber que futuro teria o seu filho, tinham dois focos de luz e duas objectivas
apontadas a si. A humanidade e os meios de comunicação que esta criou, chegaram a um
dos seus piores momentos porque nada justifica o espectáculo, em contínuo, que
engendraram, como se de um “Big Brother Fim de Semana” se tratasse.

urante muitas horas, sobretudo no último sábado, os canais noticiosos portugueses
escolheram centrar todas – repito: todas – as atenções no resgate do menino
marroquino. Durante a tarde falou-se sobre tudo e sobre nada, durante horas.
Pelos estúdios passaram comandantes de bombeiros, psicólogos, técnicos em

tudo e em coisa nenhuma, tradutores e afins serviram para encher os conteúdos noticiosos
dos vários canais que claramente se aproveitaram do momento. Contudo, é sempre difícil
de julgar porque muitos de nós tivemos a curiosidade de saber o que se passava no norte
de Marrocos. Ainda assim, por exemplo, ao longo da tarde a CMTV passou em rodapé
oráculos como “milagre prestes a acontecer”: algo dispensável, sobretudo pelo fim que o
resgate acabou por ter. Aliás, graças à cobertura deste mesmo evento, o canal do Correio da
Manhã conquistou a sua maior audiência de sempre.

A tristeza de ser televisão.
Com minúscula

resgatado sem vida. Casos como este geram sempre uma onda
de solidariedade, nem que seja em pensamento, a nível mundial,
gerando também muita curiosidade. Os meios de comunicação social têm, nestes casos, a
difícil missão de noticiar o essencial sem cair no facilitismo do aproveitamento da desgraça
alheia. Infelizmente não foi isso que se passou.
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Assafora / S. João das Lampas

Homenagem a Manuel Inocêncio Carioca
Idalina Grácio

Manuel Azenha e António Freire

fotos: idalina grácio

Esposa, Celeste Carioca e filhas Ana Paula, Maria de Lurdes e Ana Maria
junto ao busto

Padre Alberto OliveiraAo fundo Manuel Clemente, um amigo constante
de Manuel Carioca

Carteira de Identidade Jornal de Sintra de Manuel Carioca

o dia 5, sábado, a
aldeia da Assafora
consagrou pela co-
locação de um bus-
to a figura local e

N

Sociedade Filarmónica União Assaforense

O maior legado que Manuel Carioca deixou aos portugueses foi a sua
capacidade de transmitir e viver a cultura e o social.
A Sociedade Filarmónica União Assaforense, com o seu teatro, foi o
palco privilegiado para a sua transmissão.
O Centro Social Paroquial S. João das Lampas é hoje o testemunho
mais vivo do seu sentido social e capacidade empreendedora.
Por todo o lado onde passou criou novos elementos que absorveram o
seu gosto pela dinamização cultural e social, passando a ser um dos
agentes mais credenciados nascido e criado numa aldeia de Sintra.
Foi um verdadeiro “pescador” de talentos.

concelhia de Manuel Inocên-
cio Carioca.
Presentes na cerimónia mui-
tos dos seus companheiros
de luta, nomeadamente An-
tónio Freire, presidente da
Sociedade local, Renato
Azenha, Joaquim Ascenção,
todos também da Assafora,
assim como maestro da banda
musical Adério Gonçalves, e
representantes autarcas,
Câmara Municipal de Sintra e
União de Freguesias de S.

João das Lampas e Terrugem.
Todos prestaram homenagem
à figura ímpar de Manuel Ino-
cêncio Carioca, mas a inter-
venção mais forte e sentida
foi a do Padre Alberto Oliveira
que num espírito verdadei-
ramente cristão assumiu as
responsabilidades da igreja
local que na década 80/90 pôs
em causa a seriedade de um
grupo idóneo de cidadãos.
Em diálogo com Maria da Luz
Pedro, de Alvarinhos, uma
das injustiçadas certamente
que o padre Alberto concor-
dará que se alargue o sentido
de desculpas aos outros
companheiros de Manuel

Carioca e que são:
Além de Manuel Carioca,
Assafora,  Carlos Freire, S.
João das Lampas, Maria da
Luz, Alvarinhos, Francisco
Lourenço, Santa Susana.
Todos estes impolutos e
amantes cidadãos do social
foram incriminados por meio
de uma carta anónima envia-
da sob um nome não exis-
tente e que certamente uma
história de verdade o julgará.
Padre Alberto no seu discur-
so comunicou a todos que o
busto de Manuel Carioca
deveria ser recolocada em
rotunda em Assafora ou dado
o seu nome a uma artéria local.

Autarcas presentes na cerimónia Cláudia Parcelas – dirigente da “Associação
Bem Estar” da Assafora, Cortesia e Catribana


