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Invasão/massacre da Ucrânia pelas forças militares russas

E a Guerra aqui tão perto...
A invasão da Ucrânia pelas forças militares
da Rússia, fez fervilhar em toda a Europa a
solidária cidadania europeia.
Como é de conhecimento geral, Portugal
aderiu à CEE no ano de 1985, mas a ver-
dadeira assunção desta realidade foi agora
assumida sem equívocos, por todos os
portugueses.
Neste momento vive-se em toda a nação um
sentido vivo de solidariedade para com o povo
ucraniano que está a ser massacrado na sua
pátria invadida pelos russos em violação dos
princípios da Conferência de Genebra.
Sintra não foi alheia a este movimento nacional
e, por iniciativa de um grupo informal de
cidadãos congregou no dia 1 de março junto
aos Paços do Concelho, dezenas de manifes-
tantes, em que alguns ucranianos se integra-
ram e prestaram sentida homenagem à
Ucrânia assim como a todos os trabalhadores
desse país que vivem e trabalham no concelho
de Sintra.
A Câmara Municipal, exprimiu a sua soli-
dariedade através do Jornal de Sintra  para
com a nação ucraniana e especificamente
com os ucranianos que vivem e trabalham
em Sintra. “Sintra, lugar de cultura e paz, está
com a Ucrânia e o seu povo”, concluiu o
presidente da CMS, Basílio Horta, no seu
depoimento.
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pós a proclamação da
República, em Sintra to-
mou posse uma comis-
são administrativa muni-
cipal, decretando, entre

Continução da História de Queluz
Nuno Miguel Jesus*

(Continuação)

A
outras medidas, várias alterações
toponímicas, um pouco por todo o
concelho, e que estenderiam a
Queluz. Assim, e por proposta de J.
F. Sá Piedade, militante republicano
eleito por Belas mas residente na
aldeia queluzense, foram alterados
os nomes das seguintes ruas: o
Largo D. Afonso passou a chamar-
se Largo da República. A Avenida
Doutor Bombarda, batizada em
honra de Miguel Bombarda, herói
da República, foi rebatizada como
Avenida Dr. Miguel Bombarda. A
Rua Manuel de Arriaga, como é
conhecida atualmente, chamou-se
de Rua da Revolução. Alterada foi
também a realização de uma grande
feira e mercado datada do século
XVIII, que passou realizar-se no
4ºdomingo de cada mês.
Queluz detinha por essa altura um
ativíssimo Centro Republicano,
inaugurado pelos notáveis locais
em 17 de Maio de 1914, do qual era
dinamizador o comerciante lisboeta
José Pedro Gomes, e grande bene-
mérito naquela localidade. Outros
importantes republicanos resi-
dentes em Queluz embora eleitos
pelo círculo eleitoral de Belas eram
o já citado J. F. Sá Piedade, vogal da
Câmara Municipal de Sintra durante
este período; Henrique Marques;
Raúl das Neves Reis e sobretudo,
Manuel Vilela de Barros. Proprietário
de uma das duas farmácias locais, a
Farmácia Vilela,era um grande
defensor e promotor de melhora-
mentos locais. Em 1923, por exem-
plo, foi graças aos seus esforços que
a luz elétrica chegou a Queluz.
Abrangendo inicialmente uma área
restrita, que se expandiria progres-
sivamente, mereceu que em honra
deste acontecimento se realizasse
um jantar de reconhecimento pelo
seu trabalho, bem como ao empenho
da Companhia Sintra-Atlântico para
que esta ideia pudesse vingar. Por
mais de uma vez, Manuel Vilela de
Barros foi muito ovacionado ao
longo da sessão, que contou com
vários oradores.
Em 2 de Agosto de 1925 era evocada
a memória do fundador do Centro
Republicano,José Pedro Gomes,
numa sessão onde estiveram pre-
sentes e usaram da palavra Vilela de
Barros, Sá Piedade, Consiglièri
Pedroso, Manuel da Costa Lima, um
velho republicano e Justino
Henrique de Campos, além da família
do defunto. Presentes estiveram
também elementos da Academia
Musical 31 de Janeiro de 1911 e dos
Bombeiros Voluntários de Queluz,

aos quais foram dados donativos.
Nessa ocasião e em agradecimento
a todos os trabalhos feitos pelo
fundador do espaço em prol da
terra, foi descerrado um busto em
sua homenagem.
Uma cerimónia de grande destaque
em Queluz durante a República era
a semana da criança. Nessa ocasião,
as crianças das escolas de Queluz,
Queluz de Baixo e do Pendão reu-
niam-se todas junto à Escola Agrí-
cola de Queluz, onde os esperavam
as unidades militares estacionadas
no palacete da arcada e os notáveis
republicanos. Dali seguiam em clima
de grande festa para o teatro dos
manos, onde se realizava uma
grande festa, cantava-se e ofere-
ciam-se prendas especiais às
crianças, o que as alegrava imenso
numa aldeia onde a pobreza e as
dificuldades económicas eram
bastante grandes. Nestas sessões
ouviam-se sempre algumas palavras
por parte de Silva e Castro e Manuel
Vilela de Barros, grandes promo-
tores da celebração desse dia.
As escolas, uma masculina e outra
feminina, funcionavam no local
onde hoje se encontra instalada a
Pousada de Queluz, que na altura
se chamava  Escola da Torre, por
ser onde se encontrava instalado o
sino que funcionava como sirene de
alerta sempre que havia incêndios,
o que aconteceu até por volta dos
anos 40, momento em que deixou
de ser ouvido.
Outra cerimónia sempre importante
e que mobilizava as gentes locais,
republicanas e não só, era o dia 9 de
Abril, data da batalha de La Lys e
um momento de exaltação da I
República na Primeira Grande
Guerra (1914-1918). Daqui de resto,
haviam partido os militares do Corpo
Expedicionário Português.
Com poucos espaços de cariz lúdico
para distração das gentes locais, o
Parque dos Manos funcionava co-
mo cinema, teatro e parque em simul-
tâneo, sendo sempre ali que decor-
ria alguma celebração de maior
destaque. Era dinamizado por
Gabriel Berard, Alberto Rodrigues,
sócios-fundadores e Cassiano
Ferreira, membro da direção e um
dos grandes beneméritos locais.
Que mais se fazia numa terra
pequena como Queluz? O juramento
de bandeira pelas unidades militares
aqui instalada era sempre acom-
panhado pela população sempre
com interesse. Os mais pequenos,
inspirados pelo que haviam visto
nesse dia, organizavam-se em
grupos e realizavam pequenas lutas
entre si servindo-se de paus e
pedras, que por vezes acabavam
com a intervenção dos bombeiros e
do enfermeiro Manuel Pereira para
acudir aos mais feridos e mal-
tratados.
As caçadas a lebres, perdizes, ga-
linholas, perdizes e raposas anima-

vam igualmente a zona, apenas com
um revés: se por um lado galva-
nizava as gentes locais, contribuía
por outro para o dizimar das espé-
cies. Muito interessantes eram
também os concursos de tiro aos
pratos ou os jogos da laranjinha e
da malha. Grupos locais organi-
zados de ciclismo e motociclismo
faziam competições regulares entre
si.
Também o futebol rapidamente se
popularizou por Queluz, muito por
culpa dos irmãos Pinto Basto que
haviam trazido o jogo e as regras de
Inglaterra.
As noites não eram menos desin-
teressantes. Saraus, sessões de
teatro, music-halls animavam
aqueles dias, apoiadas por um
quarteto, composto por um pianista,
um violoncelista, um contrabaixista
e um violinista, que proporcionavam
o acompanhamento musical. Ses-
sões de cinema mudo eram também
muito populares, como mais tarde
seria o cinema a cores, com exibi-
ções de grandes filmes da época,
no Parque dos Manos. O seu inte-
rior estava decorado com fotografias
e cartazes de grandes filmes e dos
atores e atrizes da época: Bogart,
ErrolFlyn; Linda Darnel, António
Silva e Vasco Santana; James Ma-
son, Bing Crosby, Ingrid Bergman,
entre muitos outros. Até aos anos
50 passariam ainda por Queluz
figuras do cinema e do teatro na-
cional, em sessões muito concor-
ridas. No Pendão chegou a existir
também um coletivo teatral conhe-
cido como teatro da Trindade. Os
Afonsinos ou o grupo de revista
Queluz um Óculo eram também
populares. Grupos de Barcarena ou
de Queluz de Baixo frequentemente
deslocavam-se a Queluz, com
teatrinhos, saraus e outras récitas.
Os Fixes eram um dos principais
grupos dessa altura, havendo ainda
uma orquestra Pinguim, de menor
dimensão, para além da Academia
Musical 31 de Janeiro de 1911, que
teve uma breve existência.
Nos jardins do Palácio Nacional a
Escola Prática de Agricultura
organizava regularmente bailes e
festas, popularizando-se muito nos
anos 30 as gardenparties (festas de
jardim), muito incentivadas pelo
diretor daquela escola, Barjona de
Freitas.

(Continua)

1SANTOS; Francisco Hermínio, Os
primeiros dias da administração
municipal em Sintra após a Proclamação
da República-As alterações toponímicas
em Sintra, Queluz, Belas, Almoçageme,
Colares, , in Jornal de Sintra,  de 9, 16 e
23 de Setembro de 2011

*Licenciado em História e
Mestre em Espaço Lusófono pela

Universidade Lusófona;
Investigador

SOCIEDADE

A autarquia de Sintra aprovou, em reunião de executivo realizada esta
terça-feira, a abertura de três concursos públicos para a concretização
de empreitadas num valor total de 750 mil euros.
Os referidos concursos públicos dizem respeito à Empreitada de
Requalificação do Pavilhão Municipal da Abelheira, Empreitada para a
transição energética da central térmica do Pavilhão Municipal de Monte
Abraão, e Empreitada para a adaptação das futuras instalações municipais
em Vila Verde.
Para o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, “estes são
investimentos de grande importância para o município e que traduze numa
visão estratégica suportada na sustentabilidade e melhoria da qualidade
de vida. Estes projetos são uma mais valia para o território e para o futuro
de Sintra, em todas as vertentes do ambiente ao bem estar das populações”.
Com um investimento de cerca de 366 mil euros, os trabalhos para a requalifi-
cação do Pavilhão Municipal da Abelheira têm como objetivo inverter a
trajetória de degradação que o pavilhão se encontra, garantindo as condi-
ções de estanquidade da cobertura, através da substituição da mesma em
fibrocimento, a conservação das fachadas exteriores, bem como a
reformulação dos espaços interiores. Com esta intervenção está previsto,
ainda, a ampliação do pavilhão; a substituição da totalidade da cobertura,
com a consequente drenagem pluvial; a reformulação das instalações
sanitárias e dos três balneários; a criação de novos espaços; a reabilitação
da zona do polidesportivo, com a criação de bancadas, bem como do
espaço exterior, garantindo a acessibilidade a pessoas de mobilidade
reduzida.
Por sua vez, a Empreitada para a transição energética da central térmica do
Pavilhão Municipal de Monte Abraão corresponde a um montante de 200
mil euros. Com a utilização de biomassa para a produção térmica propor-
ciona não só a utilização de tecnologias de carbono nulo e a utilização de
recursos endógenos, mas também a economia nacional e a maior
independência energética, constituindo assim um contributo para a
segurança energética do país e paralelamente a promoção do
desenvolvimento regional.
Pelo valor de 183 mil e 800 euros, a Empreitada para a adaptação das
futuras instalações municipais em Vila Verde tem em vista a recuperação
de um edifício devoluto no Complexo de Vila Verde, com as necessárias
adaptações ao seu novo uso.

Fonte. CMS

Sintra investe na requalificação
de edifícios
e transição energética
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O Mercado Municipal da Estefânia recebe mais uma edição
do Sintra Vegan Market, no dia 6 de março, das 10h00 às
16h00, com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.
Esta iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal
de Sintra, é realizada todos os primeiros domingos de cada
mês, no exterior do mercado, lugar onde se pretende
sensibilizar os consumidores para o aumento de consumo de
alimentos mais saudáveis e para a sustentabilidade.
Neste mercado poderá encontrar diversas marcas de produtos
100% vegetais, cruelty free e preocupados com a
sustentabilidade ambiental. Ao mesmo tempo, dará a conhecer
os produtos diversificados que os mercados municipais

podem oferecer.
A realização do Sintra Vegan Market pretende ser a porta de
entrada para atingir a missão de transformar Sintra num
concelho pioneiro na luta pela justiça social. O Mercado
Municipal da Estefânia, com a sua centralidade e proximidade
é o espaço ideal para receber este evento, aberto a toda a
comunidade. 

Sintra Vegan Market
volta ao Mercado da Estefânia

A Câmara Municipal de
Sintra decidiu, em reunião de
executivo realizada na passa-
da terça-feira, dia 22 de fe-
vereiro, atribuir uma com-
participação financeira a 11
associações culturais con-
celhias ligadas às artes
performativas, ao abrigo do
Programa de Incentivo e
Apoio às Artes Performa-
tivas (PIAP), no montante
global de 345 mil euros.
A promoção da cultura e a
criação dos meios neces-
sários à sua democratização
e difusão junto da população
é uma atribuição do Muni-
cípio de Sintra, que em 2021,
e no seguimento das políticas
de apoio a agentes culturais
do teatro, dança e música do
concelho, aprovou o Progra-
ma de Incentivo e Apoio às
Artes Performativas (PIAP).
Para o presidente da Câmara
de Sintra, Basílio Horta, “es-
tes apoios às associações
culturais de artes performa-
tivas demonstram que no
nosso concelho a autarquia
e a cultura caminham no
mesmo sentido, por forma a
que o desenvolvimento e
diversificação da atividade

Autarquia de Sintra comparticipa
produção cultural do concelho

cultural em Sintra sejam uma
realidade e para uma estabi-
lização do mercado de em-
prego cultural no concelho e
no país”.
O autarca referiu ainda que
“Todas estas entidades são
parte integrante da herança
cultural de Sintra pois são
elas que, pela sua atividade,
contribuem para a criação e
desenvolvimento das comu-
nidades cívicas, culturais e
intelectuais residentes neste
nosso lugar. O edil sublinhou
ainda que as associações
culturais de Sintra são “Im-
portantes agentes para a
dinamização dos espaços, de
uma oferta cultural diversi-
ficada, e para a promoção do
gosto pela cultura e pela arte
do teatro, da música e da
dança junto da população.”
As entidades culturais con-
celhias que se candidataram
ao referido programa e que ao
abrigo do mesmo, obtiveram
uma comparticipação finan-
ceira da autarquia de Sintra
que lhes permite dar conti-
nuidade à sua atividade ar-
tística, promovendo a diver-
sidade da oferta cultural de
Sintra, são:

- Associação Cultural Tea-
tromosca; Byfurcação Asso-
ciação Cultural; Casa das
Cenas – Educação pela Arte;
Chão de Oliva – C-D em
Sintra; Companhia de Dança
Contemporânea de Sintra;
Éter Produções Culturais;
Exemplos Efémeros – Asso-
ciação Cultural; Grupo
Tapafuros; Grupo Teatros-
fera; Musgo Amarelo Asso-
ciação; Rugas Associação
Cultural; Valdevinos Asso-
ciação Cultural; Capítulo
Reversível.
O PIAP é um instrumento es-
truturante de apoio à cultura
que contempla a atribuição
de apoios de cofinancia-
mento a associações conce-
lhias que promovam artes
performativas, contribuindo,
assim, para a sua consoli-
dação e profissionalização,
para o aumento qualitativo e
quantitativo da oferta cultural
e da rede de equipamentos
culturais existentes e para o
aumento da estabilidade do
emprego cultural no conce-
lho.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de Sintra deu a conhecer, em reunião de
executivo, os resultados do projeto Oficina do Idoso 2021.
Este projeto de forte cariz social presta gratuitamente apoio
domiciliário à população com o objetivo de ajudar em pequenas
reparações de eletricidade, canalização e serralharia, entre
outras, como trocar uma lâmpada, arranjar uma torneira ou
desencravar os estores.

Em 2021, a autarquia de Sintra registou 773 pedidos de
intervenção, que resultaram em 1712 intervenções de
canalização, eletricidade, serralharia, pequenos trabalhos de
bricolage e reparação de estores. Intervenções estas que
tiveram o valor de cerca de 15 800 •.
A Freguesia de Algueirão-Mem Martins foi a freguesia onde
se registaram mais pedidos de intervenção contabilizando
469 intervenções, seguindo-se a União das Freguesias de
Massamá e Monte Abrão com 246 intervenções e a União
das Freguesias de Agualva e Mira Sintra com 221 solicitações.
Para Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra,
“esta é mais uma ferramenta com que a autarquia pode contar
para apoiar quem mais precisa”, reforçando ainda que “é
necessário desenvolver projetos no âmbito da ação social
destinados aos públicos mais vulneráveis”.
A Câmara  Municipal de Sintra oferece à população do
concelho, com mais de 65 anos, de forma gratuita o apoio na
realização de pequenas reparações em suas casas.
Os serviços da autarquia podem ser requisitados através da
linha verde 800 204 952, 24h/dia.

foto: js/arquivo

Câmara de Sintra
mantém apoio para pequenas
reparações em casa

A Câmara Municipal de Sintra
aprovou, em reunião de exe-
cutivo, a renovação do
acordo de cooperação com a
Santa Casa da Misericórdia
de Sintra, no valor de cerca
67 mil euros, com o objetivo
de garantir o funcionamento
do Centro de Acolhimento de
Pessoas em Situação de Sem
Abrigo.
Para Basílio Horta, presidente
da autarquia, a continuação
deste projeto “permite que as
pessoas em situação de sem
abrigo beneficiem de estrutu-

Autarquia de Sintra
renova protocolo de funcionamento
do Centro de Acolhimento

ras de acolhimento que
possibilitam a sua integração
social futura. Neste local é
ainda possível um acompa-
nhamento técnico com vista
à reinserção social, criação de
um plano de vida, procura de
emprego. Não se trata apenas
de acolher uma pessoa, trata-
se de dar-lhe condições para
reconstruir a sua vida e o seu
caminho”.
Em abril de 2020, o município
criou o Centro de Acolhi-
mento de Pessoas em Situa-
ção de Sem Abrigo, de forma

a prestar apoio às pessoas em
situação de sem abrigo cuja
pandemia colocou em maior
risco e vulnerabilidade. Este
centro funciona nas antigas
instalações da Policia Muni-
cipal, em Ouressa, e tem
capacidade para acolher até
32 utentes. O acolhimento
neste centro inclui refeições,
banhos, tratamento de roupa
e ainda o desenvolvimento
de um plano pessoal de
integração.

Fonte: CMS
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A Campanha de Segurança
Rodoviária “Ao volante, o
telemóvel pode esperar”, da
responsabilidade da Autori-
dade Nacional de Segurança
Rodoviária (ANSR), da
Guarda Nacional Republi-
cana (GNR) e da Polícia de
Segurança Pública (PSP),
decorreu nos dias 15 a 21 de
fevereiro e teve como objetivo
alertar os condutores para as
graves consequências do
manuseamento do telemóvel
durante a condução.
Pela primeira vez, esta cam-
panha contou com a parti-
cipação dos serviços das
administrações regionais das
Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira, com
competências atribuídas no
continente à ANSR, confe-
rindo assim um caráter ver-
dadeiramente nacional à me-
dida e completando o tra-
balho que tem sido realizado
pelos comandos Regionais da
PSP.
Inserida no Plano Nacional de
Fiscalização de 2022, a
campanha foi divulgada nos
meios digitais e através de
cinco ações de sensibilização
da ANSR, realizadas em
simultâneo com as operações
de fiscalização da respon-
sabilidade da GNR e PSP, nas
localidades de Lisboa, Bra-
gança, Guimarães, Vila Pouca
de Aguiar e Cova da Piedade.
Idênticas ações ocorreram
nas Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira.
Na campanha foram sensibi-
lizados condutores e passa-
geiros, a quem foram trans-
mitidas as seguintes men-

Balanço da Campanha
“Ao volante, o telemóvel pode esperar”

sagens:
•  Os condutores que utilizam
o telemóvel durante a con-
dução são mais lentos em
reconhecer e a reagir a
perigos;
•  A distração ocorre quando
duas tarefas mentais, con-
duzir e utilizar o telemóvel,
são executadas ao mesmo
tempo, o que provoca lapsos
de atenção e erros de ava-
liação;
• O uso de aparelhos ele-
trónicos durante a condu-
ção causa dificuldade na
interpretação da sinaliza-
ção e desrespeito das regras
de cedência de passagem,
designadamente em relação
aos peões.

Para além da sensibilização
presencial, a divulgação por
parte dos media, designada-
mente dos canais televisivos,
permitiu alcançar um público
vasto e diversificado.
Durante as operações das
Forças de Segurança, reali-
zadas entre os dias 15 e 21 de
fevereiro, foram fiscalizados
presencialmente em Portugal
51.112 veículos, tendo sido

registado um total de 15.176
infrações, das quais 1.394
relativas ao manuseamento
do telemóvel durante a
condução.

No período da campanha, de
15 a 21 de fevereiro de 2022,
registou-se um total de 2.178
acidentes, de que resultaram
11 vítimas mortais, 30 feridos
graves e 618 feridos leves.
As 11 vítimas mortais, todas
do sexo masculino, tinham
idades entre 19 e 83 anos.
Os acidentes ocorreram nos
distritos de Braga, Leiria e
Lisboa, com 2 acidentes em
cada distrito, e ainda nos

distritos de Viseu, Portalegre,
Setúbal, Évora e Beja.
Destes acidentes, 8 foram
despistes, dos quais 7 com
veículos ligeiros e 1 com
motociclo.
Nas 3 colisões ocorridas
estiveram envolvidos veícu-
los ligeiros, tendo-se veri-
ficado 2 acidentes envol-
vendo a colisão com moto-
ciclos e 1 acidente em que a
colisão foi com um velo-
cípede.
Nas colisões, as vítimas
mortais foram os condutores
dos motociclos e do velo-
cípede.
Relativamente ao período

Número
de veículos
fiscalizados

Total
de Infrações

Infrações
Telemóvel

GNR

PSP

30.943 9.402 1.128

20.169, dos
quais 16.544
em território
continental

5.774, das
quais 5.315 em

território
continental

266, das quais
239 em

território
continental

Total
PORTUGAL

Total
território
continental

51.112 15.176 1.394

47.487 14.717 1.367

homólogo de 2021, verifi-
caram-se mais 817 acidentes,
mais 6 vítimas mortais, mais 5
feridos graves e mais 219
feridos leves.
Com esta campanha, foi dado
mais um passo para o en-
volvimento dos condutores
no desígnio de tornar a
segurança rodoviária uma
prioridade de todos.

Fonte: GNR

A Câmara Municipal de Sin-
tra aprovou, em reunião do
executivo, a renovação do
protocolo com a Associação
Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Belas, no
valor de 5 mil euros, que
permite a continuidade do
Programa “Táxi Social”
destinado ao transporte da
população sénior em situa-
ção de carência económica.
Este é já o terceiro protocolo
celebrado com os Bombeiros
Voluntários de Belas que
permitiu a realização de 382
serviços de transporte não
urgente de doentes a muní-
cipes seniores com carência
económica residentes na Vila
de Belas.
Para Basílio Horta, presidente
da autarquia, “as associações

Sintra renova protocolo do programa “Táxi Social”

que até há algum tempo parecia impensável
aconteceu. Assistimos a uma guerra de agres-
são na Europa e muitos descrevem a atual
situação como a pior crise de segurança na
Europa desde o final da Segunda Guerra

Nada se perde
com a Paz,
tudo pode ser perdido
com a guerra
Nota da Comissão Nacional Justiça e Paz

Mundial. Parece que há quem não tenha ainda aprendido
as lições da História. Tornam-se, por isso, oportunas e

atuais as palavras de Pio XII na sua radiomensagem de
24 de agosto de 1939, quando estava iminente o início
dessa guerra:
«É com a força da razão, não com a das armas, que a
Justiça progride. E os impérios que não são fundados
sobre a Justiça não são abençoados por Deus. A política
emancipada da moral atraiçoa aqueles mesmos que a
desejam. O perigo é iminente, mas ainda há tempo. Nada
se perde com a paz. Tudo pode ser perdido com a guer-
ra». 
Na verdade, esta guerra vitima em especial o povo ucra-
niano, mas com ela todos perderão, até os que não estão
diretamente envolvidos no conflito.
Perante a tragédia a que assistimos, a Comissão Nacional
Justiça e Paz quer ser eco do dramático apelo do secretário
geral das Nações Unidas, «em nome da humanidade»,
para que o governo russo cesse a agressão militar que
iniciou e que atingirá vidas inocentes e provocará outros
danos incalculáveis.
Apelamos a que todos os atores políticos não deixem de
tentar vias diplomáticas que permitam uma solução
pacífica do conflito no respeito do direito internacional.
Manifestamos a nossa solidariedade para com o povo
ucraniano (a começar pelos imigrantes que muito têm
contribuído para o progresso do nosso país) e apelamos
aos governos e sociedades que se empenhem na ajuda
humanitária às vítimas do conflito, nela incluindo o
acolhimento de refugiados.
Sobretudo, declaramos a nossa adesão ao apelo do papa
Francisco à oração e ao jejum, pela paz e pela Ucrânia, a
tal dedicando mais intensamente o próximo dia 2 de março,
Quarta-Feira de Cinzas.

Lisboa, 25 de fevereiro de 2022

A Comissão Nacional Justiça e Paz

O

de bombeiros voluntários do
concelho têm vindo a desen-
volver um trabalho extraor-
dinário no plano do apoio
social à população mais
fragilizada do nosso conce-
lho” reforçando importância
da renovação deste protoco-
lo que “permitirá dar continui-

dade ao apoio aos nossos
seniores melhorando a sua
qualidade de vida e comba-
tendo o seu isolamento
social”.
O programa consiste no
transporte seguro, adequado
e gratuito para estabele-
cimentos e serviços de saúde

da população sénior e
economicamente carenciada,
efetuado por entidades licen-
ciadas para o efeito, facili-
tando, assim, o acesso da
população mais idosa a
consultas, internamentos ou
exames complementares de
diagnóstico e terapêutica. O
Táxi Social não abrange o
transporte urgente de
doentes e não se aplica a
consultas e outros cuidados
primários de saúde realizados
nos Centros de Saúde e
Extensões de Saúde locais,
estando limitado a um núme-
ro máximo de 12 deslocações
(ida e volta) por ano por
utente.

Fonte: CMS

foto: cms



5INFORMAÇÃO DIGITAL – JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 4 DE MARÇO DE 2022

SOCIEDADE

A Escola de Reanimação do Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca (HFF), um projeto pioneiro em Portugal,
realizou 23 cursos de reanimação cardiorrespiratória em
2021. No total, 310 colaboradores do HFF aprenderam a
intervir em situações de paragem cardíaca e em emergências
cardiorrespiratórias, em contexto de adultos ou em bebés e
crianças em estado crítico.
O primeiro curso deste ano, dirigido ao Internato Médico,
realizou-se nos dias 19 e 20 de fevereiro.  Até ao final de 2022
estão previstas 24 formações (suporte básico de vida; suporte
avançado de vida; suporte avançado de vida pediátrico e
suporte básico de vida não clínico).
Pedro Nunes, coordenador da Escola de Reanimação do HFF,
refere que “estes cursos recriam cenários clínicos simulados,
que estimulam a participação, treinando todas as técnicas
chave individualmente, em equipa e como líderes de equipa”.
A Escola de Reanimação do HFF funciona desde 2014 e está
integrada na Unidade de Formação e Ensino do Hospital,
possuindo autonomia pedagógica para lecionar os seus
conteúdos formativos e assegurando acreditação nacional
pelo INEM e internacional pela AHA – American Heart
Association. É neste momento, uma das poucas instituições
do serviço nacional de saúde, a proporcionar formação
acreditada e regular a todos os seus colaboradores.
O sucesso da reanimação cardiorrespiratória (RCR) que
ocorre dentro de uma instituição hospitalar depende do
diagnóstico rápido e correto, e de uma atuação em confor-
midade com a situação. A formação e treino dos profissionais
de saúde para o reconhecimento de situações de paragem
cardiorrespiratória ou peri-paragem são fundamentais para
garantir a recuperação dos nossos pacientes com qualidade
e em segurança, e desde sempre, constituiu um dos prin-
cipais pilares organizativos do HFF.

Escola de Reanimação
do HFF forma
mais de 300 colaboradores
do Hospital

S A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D E
A Câmara Municipal de Sintra
decidiu, em reunião de exe-
cutivo realizada terça-feira,
atribuir uma comparticipação
financeira para a realização de
obras de requalificação e
melhoria do edifício da So-
ciedade Filarmónica e Re-
creativa de Pero Pinheiro com
vista ao alargamento das
instalações e aumento da
capacidade de resposta da
Universidade Senior de Pero
Pinheiro, no valor de 15 mil
euros.
A Universidade Senior, pre-
sentemente a funcionar no
Mercado Municipal de Pêro
Pinheiro, identificou a neces-

Sintra comparticipa obras para alargamento
das instalações da Universidade Senior

sidade de alargar a sua ca-
pacidade de resposta e
instalações para um espaço
existente no imóvel da Socie-
dade Filarmónica e Recreativa
de Pêro Pinheiro, instalações
essas que carecem das devi-
das obras de adaptação des-
tinadas à sua melhoria e
funcionamento da Universi-
dade Senior de Pero Pinheiro.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, “é de louvar o trabalho
que vem sendo desenvolvido
pelas Universidades Seniores
do nosso concelho, estas
ocupam um lugar funda-
mental enquanto instrumento

de participação ativa e inclu-
são da nossa população mais
idosa”.
O autarca reforçou ainda a
importância de respostas so-
ciais como esta, referindo que
“as Universidades Seniores,
enquanto espaços privilegia-
dos que se dedicam à apren-
dizagem e à partilha de co-
nhecimentos, fomentam o
envolvimento da comunidade
mais idosa no caminho para
um envelhecimento que se
quer mais ativo e saudável”.
A promoção de políticas
sociais dirigidas às camadas
populacionais mais vulne-
ráveis e a implementação de

medidas destinadas à melho-
ria da sua qualidade de vida e
combate ao isolamento social,
é uma atribuição do mu-
nicípio de Sintra que tem
vindo a apostar na promoção
de respostas sociais dirigidas
ao envelhecimento ativo e
saudável da população, des-
tacando-se o Programa de
Alargamento e Melhoria da
Rede de Equipamentos e
Respostas Sociais com a
respetiva dotação financeira
aprovada.

Fonte: CMS
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Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

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

A Câmara Municipal de Sintra
aprovou, na passada semana,
 a celebração de um proto-
colo de colaboração com a
Fundação Vodafone Portugal
– VTPT e o Agrupamento de
Escolas de Algueirão para o
desenvolvimento do Progra-
ma de Competências Digitais
– DigitALL.
O Programa DigitALL será de-
senvolvido nas Escolas EB1
do Algueirão, EB1/JI Casal da
Cavaleira, EB1/JI do Algueirão
e EBS Mestre Domingues
Saraiva e integrado no horá-
rio curricular da disciplina de
matemática para o 1.º e 2.º

Sintra aprova protocolo para desenvolvimento
de Programa de Competências Digitais

ciclo. O referido protocolo se-
rá implementado no presente
ano letivo 2021/2022, abran-
gendo um total de 877 alunos,
de 41 turmas compreendidas
entre o 1.º e o 6.º ano de
escolaridade.
Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, a
execução deste projeto irá
“contribuir para o desenvol-
vimento das competências
técnicas digitais, compor-
tamentais e sociais dos nos-
sos alunos. Utilizaremos to-
das as ferramentas que nos
forem possíveis com vista a
promover e melhorar a quali-

dade da educação no con-
celho.”.
Promovido pela Fundação
Vodafone Portugal o Pro-
grama de Competências
Digitais – DigitALL tem como
objetivo o desenvolvimento
das competências técnicas
digitais dos alunos do 1.º e
2.º ciclos e dos professores,
na promoção da literacia
digital e na construção de
uma cidadania digital.
Com abrangência nacional,
este programa está alinhado
com o quadro europeu de
competências e com os do-
cumentos estruturantes do

sistema de ensino português.
A sua metodologia de apren-
dizagem é baseada na execu-
ção de projetos, com recurso
às novas tecnologias, através
dos quais são desenvolvidas
as competências técnicas
(hard skills), e competências
comportamentais e sociais
(soft skills), numa dinâmica de
aprendizagem experiencial,
onde os alunos são convi-
dados a explorar e a desen-
volver as suas competências
de uma forma prática, em
grupo e interativa.

NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

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

A Câmara Municipal de Sintra
irá estar presente na Futurália
2022, o maior certame nacio-
nal de oferta educativa, for-
mação e empregabilidade, que
se realiza de 30 de março a 2
de abril, na FIL, em Lisboa.
No stand da autarquia de

Sintra marca presença na Futurália 2022
Sintra, parceira deste evento,
irão estar presentes a Escola
Profissional de Recuperação
do Património de Sintra e a
Escola Profissional Alda
Brandão Vasconcelos, de
forma a promover a oferta
formativa garantida pelas

escolas da rede pública, oferta
municipal e privada.
A Futurália é um evento de-
dicado à educação, forma-
ção e orientação educativa, e
nesta edição terá como tema
central a sustentabilidade:
“Como (posso) construir um

futuro sustentável?”.
O evento conta com a pre-
sença de diversas instituições
de Portugal e outros países
que apresentam suas ofertas
em cursos e formação pa-
ra jovens, adultos e profis-
sionais.
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SCMS foi vence-
dora de candidatura
ao Programa DLBC
- Desenvolvimento
Local de Base Co-

Espaço Cabaz, novo projeto da Santa Casa da Misericórdia

A
munitária – Gal Sintra Urban,
e neste âmbito, desde maio de
2021, que implementou um
novo projeto, nas instalações
cedidas pela Autarquia à
União Recreativa das Mercês
- o Espaço Capaz, um Centro
de Apoio ao Idoso. A U. R.
das Mercês associou-se as-
sim de forma significativa ao

projeto, cooperando com a
cedência de instalações, de
equipamento e através da
comparticipação de alguns
custos.
O Espaço CAPAZ visa a ca-
pacitação da pessoa, preven-
ção da doença e promoção do
envelhecimento ativo e in-
clusivo, através da manu-
tenção de atividades diárias,
vivência de relações inter-
pessoais gratificantes, pro-
moção da autonomia indivi-

dual e do bem-estar físico e
psicológico para a continui-
dade da vida ativa. Para tal,
são prestados serviços nas
áreas da saúde, intervenção
social, animação e socia-
lização.
Considerando as medidas de
prevenção da pandemia, a
inauguração oficial foi adiada
e decorreu no dia 5 de feve-
reiro, contando com impor-
tantes parceiros com a Câ-
mara Municipal de Sintra,
representada pelo Vereador

Eduardo Quinta Nova e com
representantes da União Re-
creativa das Mercês. Estive-
ram igualmente presentes
entidades locais parceiras,
que têm colaborado na divul-
gação e sinalização de uten-
tes, nomeadamente a Fun-
dação Aga Khan, Cintra-
médica, Fisiosintra, Centro
Social Paroquial de Algueirão
Mem-Martins, Ser Alterna-
tiva e Café Maridalho. Parti-
ciparam ainda duas alunas do

Conservatório de Música de
Sintra, que proporcionaram
um agradável momento
musical no início da cerimónia.
O Provedor da Instituição,
Manuel Costa e Oliveira deu
as boas vindas aos partici-
pantes e contextualizou a
importância do projeto, “já
que começamos a envelhecer,
desde que nascemos”, e
nesse sentido incentivou a
vida ativa e digna após a re-
forma. Agradeceu a presença
dos parceiros, enaltecendo o

excelente contributo em prol
da comunidade.
Opinião convergente com
uma das coordenadoras do
projeto, Isabel Castelo que
referiu que “o projeto abraça
um novo paradigma, que se
dissocia de uma conceção de
velhice assente na inação, na
perda de competências e de
utilidade. A sociedade do
futuro estará mais envelheci-
da, pelo que os cidadãos mais
velhos deverão manter a sua

importância e atividade para
o bem comum de todos. Estar-
mos mais velhos, viver mais
para além da reforma, não po-
de significar ter mais gente
inativa, isolada, a entristecer
e a perder competências. A
velhice, também ela em trans-
formação, é uma etapa do
ciclo de vida que, tal como as
anteriores, traz desafios, mas
também oportunidades. O
nosso projeto atua aqui,
acrescentou. “Na mudança
de paradigma, na mudança na

perceção dos papéis sociais.
Vamos ao encontro das ne-
cessidades fundamentais em
todas as fases da vida: saúde
(física e mental, em pé de
igualdade), atividade, sociali-
zação e acesso à cultura. Ain-
da, damos apoio e também
ferramentas para sejam autó-
nomos num mundo digital e
para que contribuam ativa-
mente e participem na co-
munidade.”
Entre as várias intervenções

dos parti-
cipantes,
des taca -
mos ainda
as felici-
tações por
parte do
Vereador
Q u i n t a
Nova, que
realçou a
importân-
cia desta resposta social
comunitária, que “se diferen-
cia, porque promove a ca-

pacitação dos idosos, a rea-
bilitação motora e cognitiva,
prolonga a sua autonomia e
tem um aspeto fundamental,
fomenta a liberdade na deci-
são e participação dos idosos
(…)”.
Também a Diretora Geral da
instituição, Paula Pinto, sa-
lientou “que estava de cora-
ção cheio e orgulhosa dos re-
sultados”, pelos testemu-
nhos de satisfação dos uten-
tes e por sentir a transfor-

mação e melhoria na vida dos
utentes.
A inauguração incluiu ainda
a apresentação de um vídeo
com as atividades de anima-
ção e socialização já realiza-
das, e a entrega de prémios
aos utentes participantes/
vencedores de um concurso
de artes plásticas, realizado
no Natal. Foram ainda profe-
ridos testemunhos de alguns
utentes, que muito nos sen-
sibilizaram, pois afirmaram
que estavam muito mais fe-
lizes desde que se inscreve-
ram no Espaço Capaz, e
reconheceram o “trabalho
meritório que aqui se faz”.
Razões mais do que suficien-
tes para que, eventualmente,
tal como foi sugerido à
instituição, o projeto seja re-
plicado em novas localidades
do Concelho de Sintra.

Fonte: SCMS
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viagem que hoje
gostaria de vos
propor refere-se a
eventos que ocor-
rem, mais ou me-

Última Ceia, Leonardo da Vinci, cena crucial do fim da Quaresma

Viagem singular
acompanharem nesta viagem
virtual, evocando realidades
culturais e práticas ancestrais
de vivências comuns aos
mundos profano e religioso,
desde tempos muito remotos,
tão recuados como a génese
e evolução das próprias
palavras Carnaval, Quaresma
e Páscoa.

Façamos a incursão pela his-
tória das palavras, de brevís-
sima aproximação etimoló-
gica. Acerca da origem da

palavra carnaval os estudio-
sos mal se entendem. Se há
quem proponha uma deriva-
ção latina de carne vale
[adeus carne], outros incli-
nam-se por carne levamen
[supressão da carne].

Tal como hoje o conhecemos,
o Carnaval tem a duração de
três dias, entre os designados
Domingo Gordo e Terça-feira
Gorda, período especialmente
festivo, em que, ocultando
identidade e personalidade,
as pessoas saem às ruas sob
a protecção de máscaras e de
trajes, protagonizando atitu-
des desafiantes em relação às
geralmente aceites pela
sociedade.

Em termos cronológicos,
logo se segue a Quarta-feira
de Cinzas ou Entrudo – do
latim introitus [entrada],
simbolizando a entrada na
quaresma – o mesmo entrudo
que, por extensão, na maior
parte dos casos, também é
entendido como abrangendo
todo o período carnavalesco.

A Quaresma é o período do
ano litúrgico católico que,

A
nos, por esta mesma altura do
ano com diferenças de algu-
mas semanas, entre os meses
de Fevereiro e de Abril. Como
não pressupõe a mínima
dificuldade de concretização,
desde já, podem ficar des-
cansados porque nem sequer
envolve dinheiro para deslo-
cações já que não carece de

qualquer meio de transporte.

Um pouco mais especifica-
mente, cumpre adiantar que,
como primeira etapa, teremos
o Carnaval que, há apenas
três dias, cedeu lugar à Qua-
resma de tal modo que, no fim
do percurso, a subsequente
Páscoa também não deixará
de nos merecer a indispen-
sável atenção.

Pois bem, verdade é que se
trata de viagem pelas pala-
vras que, há tantos séculos,
isso sim, têm identificado
estes tão curiosos momentos
de um calendário anual cada
vez mais carregado de even-
tos, efemérides sucessivas,
dias disto e daquilo.

Porém, no que respeita às
designações da maioria de
muitos daqueles eventos, ra-
ros serão aqueles que se nos
apresentam com uma tão
diversificada riqueza de tão
expressivos matizes como os
três acima destacados.

Portanto, já iniciado um dos
mais interessantes ciclos
anuais, eis a proposta de me

como preparação penitencial,
vai terminar na Páscoa. Re-
monta ao latim quadrage-
simam (diem), [quadragésimo
dia]. Na evolução fonética,
teremos quadradesima(m) >
quaragesima > quaraesima
ou quaresima.

Finalmente, Páscoa, a palavra
mais compósita. Do latim
vulgar pascua, alteração do
latim eclesiástico Pascha, por
cruzamento com pascua
[alimento (propriamente

‘pasto’)], pois a Páscoa põe
fim ao jejum da Quaresma.
Aquele termo latino Pascha
provém do grego páscha,
com origem no hebreu pa-
sach, que significa ‘passa-
gem’, designando a festa em
celebração da saída do Egipto
que, posteriormente, se
aplicou à festa cristã cele-
brada em honra da Ressur-
reição de Jesus Cristo, de-
vido a coincidência de datas.

Deslocámo-nos através do
espaço mediterrânico de
expressão das duas grandes
línguas clássicas, área alar-
gada ao Próximo Oriente e à
Terra Santa, restando concluir
que, de facto, são paragens
que tudo têm a ver com os
nossos modos de ser, de es-
tar e de pensar, cidadãos do
mundo que somos mas
inequivocamente integrados
numa cultura tão abrangente
e universal como a judaico-
cristã.

[João Cachado escreve de
acordo com a antiga

ortografia
joaocachado@gmail.com]

Leia, assine e divulgue o Jornal de Sintra

A Câmara Municipal de
Sintra inaugurou, esta quar-
ta-feira, o Edifício Multiusos
Cultural de Belas, localizado
na zona histórica da vila, num
investimento de 468 mil
euros.
A cerimónia de inauguração
contou com a presença do
presidente da autarquia de
Sintra, Basílio Horta, e ficou
marcada por um momento
musical de violino e violon-
celo a cargo do Sintra Estúdio
de Ópera.
Para Basílio Horta, este in-
vestimento é  “um belo exem-
plo da politica de descen-
tralização que temos vindo a
implementar no concelho de
Sintra. A cultura não deve
resumir-se apenas aos Palá-
cios e à Paisagem Cultural,
deve ir, também, ao encontro
da população e é desta forma
que estamos a criar estes
núcleos de cariz cultural em
todo o território”. “Este espa-
ço ficará aberto à comuni-
dade, para usufruto de toda a
população, satisfazendo as

Autarquia de Sintra inaugura Edifício
Multiusos Cultural de Belas

A Câmara Municipal de Sintra
aprovou, em reunião de exe-
cutivo, a adjudicação da
empreitada de execução do
Multiusos de Fitares, na
freguesia de Rio de Mouro,
num investimento de 2
milhões e 100 mil euros.
Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, este
investimento é “resultado da
nossa estratégia em conti-
nuar a priorizar a cultura em
Sintra, porque acreditamos
que sem cultura a cidadania é

Sintra aprova adjudicação
para Multiusos de Fitares

necessidades culturais desta
freguesia”, concluiu o edil.
O antigo edifício do Rossio
de Belas deu lugar ao novo
 Multiusos Cultural de Belas,
inserido na Área de Reabi-
litação Urbana de Queluz-
Belas e na área definida para
intervenção do Projeto Estru-
turante da Centralidade de
Belas. A reabilitação, levada
a cabo pela autarquia, teve
como objetivo a recuperação
do edifício, que se encon-
trava em avançado estado de
degradação, e transformar o
espaço num equipamento de
utilização coletiva para

iniciativas municipais, em
articulação com a União das
Freguesias de Queluz e Belas.
Com uma área de construção
de 351 m², a entrada principal
faz-se pelo Piso 0 onde se
encontra um hall, Sala
Multiusos com capacidade
para 100 lugares (94 + 6),
instalações sanitárias e
arrumos gerais. No Piso 1
localizam-se os camarins com
bancada de maquilhagem,
instalações sanitárias e
duche, e espaço exterior
coberto (varanda).

Fonte: CMS

frágil e não é exercida na sua
plenitude”, referindo ainda
que a construção em Fitares
de um multiusos é “a con-
cretização de uma política de
descentralização e de proxi-
midade que se quer em todo
o território, para que Sintra
seja ainda mais um concelho
onde vale a pena viver.”
O valor total desta empreitada
corresponde à criação, de raiz,
de edifício multiusos com-
posto por 2 pisos, contem-
plando uma área de cons-

trução de 1034 m² e arranjos
exteriores, inseridos num lote
com 6800 m².
Com prazo de execução de 1
ano e 6 meses, o edifício Mul-
tiusos de Fitares pretende
tornar-se num novo polo de
dinamização social e cultural
e acolher a realização de
eventos de natureza diversa
tais como espetáculos,
conferências, exposições,
entre outras atividades.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de
Sintra recebe, na Casa da
Cultura Lívio de Morais, a
Orquestra Ligeira da Socie-
dade Filarmónica e Re-
creativa de Pêro Pinheiro
para um concerto no dia 12
de março, pelas 16h00.
A Orquestra Ligeira é um
projeto da Sociedade Filar-
mónica e Recreativa de Pêro
Pinheiro a par com a Banda
Filarmónica, o Grupo de
Música de Câmara – O Grupo
de Sopro 1º Tempo – e a

Autarquia promove matinés musicais
em Mira Sintra

Escola de Música, que per-
mite a formação musical de
crianças e jovens da comu-
nidade.
Esta iniciativa da Câmara
Municipal de Sintra insere-se
no Ciclo de Matinés Musicais
de cariz gratuito com o
objetivo de promover e
incentivar a atividade cultural
no concelho.
A Casa da Cultura Lívio de
Morais é um marco de refe-
rência cultural na União das
Freguesias de Agualva e Mira

Sintra, na cidade de Agualva-
Cacém e do concelho de
Sintra. Constitui um espaço
vocacionado para acolher as
mais variadas manifestações,
como espetáculos de música,
teatro e dança, outras inicia-
tivas de cariz cultural como
exposições, colóquios, semi-
nários, palestras, confe-
rências, ateliers e workshops,
entre outros eventos de
natureza análoga.
Entrada Livre.
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Com pedido de divulgação recebemos da
Associação Q Sintra o teor das men-
sagens enviadas por este ao presidente
da CMS, Basílio Horta e vereadores Pedro
Ventura e Domingos Quintas

Exmos. Senhores
Presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Dr. Basílio Horta
Vereador Dr. Pedro Ventura
Vereador Dr. Domingos Quintas
 
CC: AMS e Media
 
A obra de requalificação do Largo D.
Fernando II, que tanta contestação cívica
suscitou na fase de projecto, está agora a
decorrer em moldes que confirmam as
razões dessa contestação.
De facto, verifica-se uma notória falta de
cuidado quanto à salvaguarda dos
elementos que integram e caracterizam o
lugar, pelo que solicitamos à Câmara que
suspenda a obra até que estejam
garantidos os procedimentos adequados.
Chamamos a atenção para os seguintes
pontos:
1. Desde logo, as árvores, cuja pre-
servação a Câmara garantiu e que estão
classificadas de interesse municipal.
Teme-se agora que a obra esteja a lesar
as raízes dos plátanos e tílias, agressões
que põem em causa a saúde das árvores
e que podem levar mais tarde ao seu abate,
como se verificou em outras obras
camarárias.
2. Também a calçada, que a Câmara
prometeu preservar, poderá estar a ser
comprometida, verificando-se que as
pedras estão a ser arrancadas e dani-
ficadas por maquinaria pesada de
escavação.
3. O muro da Quinta de São Pedro está a
ser derrubado, num claro desrespeito por
um dos elementos que contribuem para a
beleza do Largo (fotos em anexo). Urge
garantir a reposição do muro na sua
configuração original, com os mesmos
materiais e técnica de construção.  
Solicitamos que a Câmara afecte rapi-
damente à obra técnicos especializados
que acompanhem os trabalhos e
garantam que a obra passe a respeitar a
preservação dos referidos elementos.
Solicitamos ainda que sejam revistas as
seguintes componentes do projecto:
A. O anfiteatro planeado terá um impacto
paisagístico dificilmente reversível, além
de ser desnecessário, uma vez que as
funções para que foi desenhado podem
ser asseguradas sem a sua existência, pelo
que desejamos que a Câmara abdique
definitivamente dessa estrutura;
B. O mobiliário urbano previsto, bancos
e mesas de betão, deve ser substituído
por materiais e formatos tradicionais
(mesas de madeira e bancos com ripas de
madeira, com costas simples ou duplas e
pés de ferro, bem como candeeiros

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Obra da Praça D.Fernando II está a pôr
em risco as árvores, a calçada e o muro

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.

Muro da Quinta de São Pedro
– 25 Fev 2022
igualmente adequados ao espírito do lugar).
Pelas razões referidas, propomos que a
Câmara organize uma visita à obra, aberta a
todos os interessados, para que sejam ava-
liados e esclarecidos in loco os procedimentos
em curso e os aspectos mais críticos do
projecto, sem esquecer, obviamente, a sua
motivação central de ali ‘oficializar’ um parque
de estacionamento.
Continuamos a defender que o Largo da Feira
deveria ser devolvido à população, fazendo
coexistir harmoniosamente a função
primordial de espaço de lazer com as outras
funções, nomeadamente estacionamento
automóvel, na medida dos interesses dos
moradores e dos comerciantes, e não servir
de alternativa, ainda que temporária, ao
projecto de instalação de um parque de
estacionamento periférico no Ramalhão,
anunciado pela CMS em Março de 2018, o
qual deveria assegurar a ligação aos pontos
turísticos através de um sistema de trans-
portes públicos amigos do ambiente e
adequados às características das vias de
Sintra.
Finalmente, solicitamos que a Câmara dê a
conhecer o teor do parecer da DGPC sobre o
projecto agora em fase de obra.
Gratos pela atenção,

Pela Direcção,
Madalena Martins

Estudo internacional liderado por Elsa Lamy,
investigadora do Instituto Mediterrâneo para
Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento
(MED), com a participação de Maria Raquel
Lucas, da Escola de Ciências Sociais e
Fernando Capela e Silva e Sofia Tavares, da
Escola de Ciências da Saúde e Desen-
volvimento Humano, da Universidade de
Évora (UÉ), aponta diferenças no compor-
tamento do consumo alimentar no primeiro
período de confinamento devido à pandemia
de covid-19.

Os resultados mostram que houve um
aumento no consumo de alimentos doces,
como bolos e bolachas, principalmente em
países desenvolvidos e sobretudo no grupo
de pessoas em que as motivações ligadas à
busca de prazer e conforto, nos alimentos, é
maior. Por outro lado, houve um aumento do
consumo de hortícolas, frutas frescas e
lacticínios no grupo de pessoas com maior
escolaridade e mais motivadas pela saúde,
destaca a investigadora que liderou este
estudo que teve como base 3.332 respostas
recolhidos em 16 países, sendo 72,8% na
Europa, 12,8% na África, 2,2% na América do
Norte (EUA) e 12,2% na América do Sul.
Os resultados do estudo agora publicado
sugerem que as principais motivações
percebidas para impulsionar a ingestão
alimentar foram a familiaridade e o gosto,
identificando-se dois clusters diferentes, com
base na frequência de consumo alimentar, os
quais foram classificados como “mais
saudável” e “não saudável”. Elsa Lamy,
sublinha que, também a este respeito, “a
formação é essencial na promoção de uma
alimentação saudável. A escolaridade, para
além de contribuir para esta formação
contribui também para maior segurança
económica e menos ansiedade e isso reflete-
se em menor necessidade de alimentos “de
conforto”, como são os alimentos altamente
palatáveis. Igualmente importante de
distinguir o que são efeitos mais ou menos
generalizados, e grandemente condicionados
pelas limitações no acesso e na saída de casa,
como são os casos de um aumento da
confeção de alimentos em casa e o menor
consumo de alimentos pré-preparados,
apresentando resultados diferentes entre os
tipos de grupos.

COVID-19: Estudo internacional mostra
alterações no comportamento alimentar
durante o primeiro confinamento

Um dos aspetos deste estudo que maior
interesse suscitou à investigadora foi verificar
a existência de dois grupos de participantes,
ou seja, “um em que as mudanças foram no
sentido de uma alimentação mais saudável e
outro cuja mudança induzida pela situação
de confinamento resultou numa pioria dos
hábitos alimentares”, sendo muito “interes-
sante” verificar “que são os indivíduos com
taxa de escolaridade mais elevada e cujo
comportamento alimentar é  motivado por
fatores relacionados com a saúde e ambiente
que conseguiram esta mudança positiva”,
enquanto que, pelo contrário, menor taxa de
escolaridade ficou associado a “alterações no
sentido de uma alimentação menos saudável
em indivíduos cujas escolhas são principal-
mente motivadas pelo prazer, e regulação
afetiva”.
É muito importante verificar que as alterações
alimentares nestas circunstâncias “não devem
ser generalizadas a toda a população obser-
vando-se variações em sentido diferente,
consoante os fatores que motivam o
consumo. Pensa-se que este conhecimento
possa ajudar a definir estratégias mais
eficazes, na medida em que as mesmas
possam ser ajustadas em função das
características de cada indivíduo”, sugerindo
que o mesmo possa ajudar em situações
futuras, “e seja adotado para a promoção de
uma alimentação saudável e sustentável”,
sublinha.
Com este estudo, foi possível constatar que
se as pessoas tiveram condições vão cozinhar
mais em casa, aumentam o consumo de
hortícolas e até consomem mais alimentos em
comércio de proximidade (o que também se
observou) e esse facto é de extrema
importância no contexto atual, em que há uma
grande pressão para a promoção de hábitos
alimentares mais saudáveis e sustentáveis”,
considerando ainda que o estudo “tem a
grande mais-valia de ter permitido recolher
dados em 16 países e dar uma imagem mais
global daquilo que são alterações nos hábitos
alimentares provocados por uma situação
extrema como a vivida em março-maio de
2020”.

Universidade de Évora

Fonte: APImprensa

Lisboa, 2 de março de 2022: O PAN, Pessoas-
Animais-Natureza, representado por Tânia
Mesquita, membro da Comissão Política
Permanente e por membros da distrital de
Lisboa, deslocar-se-á amanhã, dia 3 de março
de 2022, à embaixada do Japão, em Lisboa,
para uma reunião que tem como objetivo a
entrega de uma petição em nome da sociedade
civil, relacionada com as atividades levadas a
cabo na zona de Taiji, no Japão, com impacto
negativo para a fauna marítima. 
A petição, promovida pela Empty the Thanks
Portugal, conta com mais de 2.700 assinaturas

PAN reúne com a embaixada do Japão em nome
da abolição do massacre de Golfinhos

e com o apoio de 48 organizações que se
juntaram para reclamar a abolição do massacre
anual de golfinhos que acontece com a
autorização do Governo Japonês numa
pequena baía em Taiji, onde se reúnem 12
barcos para capturar e matar golfinhos de
várias espécies. 
Richard O´Barry, fundador do Dolphin Project
e ativista dos direitos dos animais há mais de
meio século, estará em Lisboa para
acompanhar o ato simbólico da entrega desta
petição. 

Fonte: PAN
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PUB. JORNAL DE SINTRA

“A invasão da Rússia a um país independente
e democrático é um ato humana e juridicamente
condenável a todos os títulos. Se é certo que
todas as guerras só por si são desumanas e
quase sempre injustificáveis, esta é fruto de
uma ambição desmedida de um homem pois
não acreditamos que o povo russo o siga nesta
aventura temerária.
Neste momento a guerra voltou ao coração da
Europa com o seu cortejo de mortes e de
desalojados. Apesar da enorme disparidade de
forças em combate, o povo ucraniano tem-se

batido pelo seu país com enorme valentia.
Sintra possui uma forte comunidade de ucranianos, cidadãos perfeitamente integrados
e empreendedores, que nos habituámos a respeitar e com quem criámos laços de amizade.
Agora, é o momento de demonstrarmos esse respeito e amizade, ajudando o povo
ucraniano de todas as formas uteis e eficazes.
A Câmara Municipal de Sintra, mais uma vez, exprime a sua solidariedade para com a
nação ucraniana e especificamente com os ucranianos que vivem e trabalham em Sintra.
Sintra, lugar de cultura e paz, está com a Ucrânia e o seu povo.

Basílio Horta
Presidente da Câmara Municipal de Sintra”

Ucrânia
País na Europa
A Ucrânia é um
grande país da Eu-
ropa de Leste co-
nhecido pelas suas
igrejas ortodoxas,
pela costa do Mar
Negro e pelas mon-
tanhas arborizadas.
A sua capital, Kiev,
alberga a Catedral
de Santa Sofia com
a sua cúpula dou-
rada, mosaicos do
século XI e frescos.
Sobre o rio Dnieper
encontra-se o com-
plexo de mosteiros de Kiev-Pechersk, um local de peregrinação cristão onde se encontram
relíquias de túmulos citas e catacumbas com monges ortodoxos mumificados.

A Ucrânia é um país em desenvolvimento classificado em 74º lugar no Índice de
Desenvolvimento Humano. Sofre de uma alta taxa de pobreza. No entanto, por causa de
suas extensas terras férteis, a Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do
mundo.O país é uma república unitária sob um sistema semipresidencial com separação
de poderes em legislativo, executivo e judiciário. O país é membro das Nações Unidas,
do Conselho da Europa, da OSCE, da GUAM e do Triângulo de Lublin, e com pedido de
admissão à União Europeia, actualmente em análise.

Moeda: Hryvnia ucraniano Popular
Capital: Kiev
Área: 603 548 km²
Presidente: Volodymyr Zelensky
População: 44,13 milhões (2020) Banco Mundial
Continente: Europa
Idioma oficial: Ucraniano

invasão da Ucrâ-
nia pelas forças
militares da Rús-
sia, fez fervilhar em
toda a Europa a

povo ucraniano que está a ser
massacrado na sua pátria
invadida pelos russos em
violação dos princípios da
Conferência de Genebra.
Sintra não foi alheia a este
movimento nacional e, por
iniciativa de um grupo in-
formal de cidadãos congre-
gou no dia 1 de março junto
aos Paços do Concelho,
dezenas de manifestantes, em
que alguns ucranianos se
integraram e prestaram sen-
tida homenagem à Ucrânia
assim como a todos os traba-

lhadores desse país que vi-
vem e trabalham no concelho
de Sintra.
A Câmara Municipal, exprimiu
a sua solidariedade através
do Jornal de Sintra  para com
a nação ucraniana e especifi-
camente com os ucranianos
que vivem e trabalham em
Sintra. “Sintra, lugar de cul-
tura e paz, está com a Ucrânia
e o seu povo”, concluiu o
presidente da CMS, Basílio
Horta, no seu depoimento.

Idalina Grácio

A
solidária cidadania europeia.
Como é de conhecimento
geral, Portugal aderiu à CEE
no ano de 1985, mas a
verdadeira assunção desta
realidade foi agora assumida
sem equívocos, por todos os
portugueses.
Neste momento vive-se em
toda a nação um sentido vivo
de solidariedade para com o

Invasão/massacre da Ucrânia pelas forças militares russas

E a Guerra aqui tão perto...
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História
Na Antiguidade, o tomilho era
considerado uma planta sa-
grada. Já figurava nos her-
bários dos assírios como
planta para tratar doenças
dos pulmões e intestinos. Era
conhecido dos egípcios e foi
encontrada uma variedade no
túmulo de Tuthankamon e
sabe-se hoje que os egípcios
o utilizavam para embalsamar.
Para os romanos era o sím-
bolo da força, e entre os gre-
gos, era e é ainda hoje muito
apreciado na medicina, na
culinária e no fabrico de mel.
É originário da bacia do Me-
diterrâneo, e cresce em abun-
dância no sul da França, Es-
panha, Portugal, Itália e
Grécia. O tomilho é hoje
plantado um pouco por todo
o mundo.
Existem várias espécies de
tomilho (Thymus) cada uma
delas com diferentes per-
centagens de óleos voláteis
e fragrâncias. Assim, o tomi-
lho de limão
(Thymus x ci-
triodorus) exala
um delicado per-
fume a limão algo
semelhante à lú-
cia-lima. O tomi-
lho (Thymus vul-
garis ou Thymus
praeco x) são
porventura os
mais utilizados
na medicina e para a extracção
do óleo essencial. O tomilho
silvestre (Thymus serpyllum)
é conhecido como a mãe dos
tomilhos. A R.H.S. (Royal
Herb Society) de Inglaterra
tem identificadas cerca de 120
variedades de tomilho.

Descrição
Pequeno arbusto vivaz, aro-
mático, de caule lenhoso,
folhas pequenas, elípticas de
cor verde ou variegata. As
flores são pequenas, cor-de-
rosa púrpura, muito apre-
ciadas pelas abelhas. Pode
atingir 40 centímetros de al-
tura. Existem também algumas
variedades rasteiras. Tem

Nome comum:
TOMILHO
Nome científico:
Thymus vulgaris L. e T. zygis L.

Família:
Lamiácea (Labiada)
Nomes vulgares: Tomilho, arçã, tomilho-vulgar. Para o  T. zygis, sal-da-terra. Bras.: poejo-segurelha
Inglês: thyme
Francês: thym

sabor amargo, acre e aromá-
tico. A colheita deve ser feita
durante a floração na Prima-
vera.

Composição
Muito rico em óleos essen-
ciais: fenol, timol, metilcha-
vicol, cineol, borneol, carva-
crol, etc. Contém ainda tani-
nos, flavonóides e sapo-
ninos.

Propriedades
O componente timol é um
forte antifúngico e antiba-
cteriano, sendo muito utili-

zado no combate às infeções
pulmonares como bronquite,
pleurisia, e tosse convulsa.
Ajuda a desobstruir as vias
respiratórias e tem ação expe-
torante e é frequente encon-
trá-lo como ingrediente
principal nos xaropes contra
a tosse. Uma infusão tomada
3 a 4 vezes ao dia ajuda a
combater dores de garganta
e inflamações da boca e
gengivas. Esta mesma infu-
são, pode também ser utili-
zada em gargarejos ou para
lavar feridas. Tem proprie-
dades vermífugas, ajudando
a expelir vermes intestinais. É
útil no combate à febre-dos-
fenos e nalguns casos de
asma. O tomilho neutraliza o

bacilo de Koch (tuberculose).
O timol e o carvacrol relaxam
a suave cobertura muscular
do trato gastrointestinal o
que o torna antiespasmódico
e um bom auxiliar digestivo,
sobretudo em casos de
flatulência. É ainda utilizado
para aliviar problemas de
cistite. Externamente pode
utilizar-se para curar pé-de-
atleta, candidíase e outras
infeções fúngicas. Alivia pica-
das de inseto, dores reumá-
ticas, sarna e piolhos. Tanto
em forma de infusão ou al-
gumas gotas do óleo essen-
cial diluídas em água ou óleo
de amêndoas doces.

Cosmética
São muito utilizado no fabrico
de champôs, sabões e sabo-
netes, dentífricos e desin-
fetantes.

Culinária
Muito apreciado para tem-
perar carne, especialmente de
aves. Usada como condi-
mento, ajuda a digerir pratos
pesados. Fica delicioso no
molho de tomate e outros
molhos. As folhas verdes ou
secas usam-se em grelhados,
queijos, saladas e legumi-
nosas, facilitando a digestão
das mesmas. Não deve
misturar-se com manjerona.

Jardim e horta
Fica muito bonito em peque-
nas sebes. Atrai borboletas,
abelhas e outros insectos
benéficos. Acentua as quali-
dades aromáticas das outras
plantas herbáceas e afasta as
lagartas das couves. Pode
pegar-se por estaca ou por

PUB. JORNAL DE SINTRA, 4-3-2022

GESTILAMAS
Associação de Industriais para Gestão

de Subprodutos da Pedra Natural

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 13º dos Estatutos convocamos a
Assembleia Geral da Gestilamas – Associação de Indus-
triais para Gestão de Subprodutos da Pedra Natural, a
reunir em sessão extraordinária, no Edifício da Sociedade
Filarmónica Recreativa de Pêro Pinheiro sito no Largo Porfírio
Pardal Monteiro, nº 1 em Pêro Pinheiro, no próximo dia 08 de
Março, pelas 18,00 horas, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto Único –  Constituição de um Fundo Próprio para
efeitos do cumprimento do regime de responsabi-
lidade ambiental, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 147/2008,
de 29 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009,
de 22 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de
1 de março e pelo Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de
março.

Não comparecendo o número suficiente de associados para
que a Assembleia possa reunir em primeira convocação,
convocamos, desde já, a mesma Assembleia Geral para reunir,
em segunda convocação, no mesmo local, no mesmo dia,
mas às 18,30 horas, com a mesma Ordem de Trabalhos,
constituindo-se então com qualquer número de Associados
presentes.

Recordamos que, nos termos do n.º 6 do artigo 14º dos
Estatutos, qualquer Associado pode mandatar um outro
Associado para o representar na Assembleia-Geral, bas-
tando, para o efeito, uma carta mandadeira dirigida ao
respectivo presidente.

Pero Pinheiro, 25 de Fevereiro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,

Eng.º João Américo Urmal

separação das raízes na
Primavera. Deve ser podado
logo após a floração se não
quer que a planta se torne
demasiado lenhosa.

Receita: molho
de beringela e flores
de tomilho
1 beringela grande descas-
cada; 2 colheres de azeite;
450gr iogurte natural sem
açúcar; 1 colher de chá de
flores de tomilho frescas e
picadas; 2 dentes de alho e 2
colheres de sumo de laranja.
Cortar a beringela às rodelas;
cobri-las de sal e esperar 30
minutos até que comece a sair
a água. Escorrer a água, lavar
as rodelas e secar com um
pano. De seguida, dourá-las
no azeite até ficarem acas-
tanhadas. Retirá-las do lume,
juntá-las ao resto dos ingre-
dientes e passar tudo numa
trituradora até obter um puré
que ficará delicioso para
barrar no pão.

Fernanda Botelho

O MU.SA – Museu das Artes de Sintra recebe a exposição
“Aqui antigamente houve roseiras” composta por Obras da
Coleção de Arte da Câmara Municipal de Sintra, de 18 de
março a 03 de abril.
Numa perspetiva intimamente ligada aos elementos que
constituem os jardins, esta exposição reúne os sentimentos e
sensações a si associados.
Tal como os jardins, esta exposição assume uma ideia de
harmonia, contemplação, de natureza ordenada pelo homem
com intuito de provocar prazer. Admitindo-se inclusive que o
prazer da contemplação dos jardins em particular, poderá
derivar da sua associação à pintura paisagista.
Aos jardins associam-se ainda as mãos na terra, os cheiros,
os bichos, o canto dos pássaros, o sol, crianças a sorrir,
dinâmica a que corresponde uma certa “atmosfera”, um
sentimento melancólico que por vezes induz, propício à
meditação, ao pensamento livre de cada um sobre si.
À semelhança do que acontece com as obras de arte, também
o jardim não é permanente, muda com o tempo e nunca está
completo.
Com entrada gratuita, a exposição “Aqui antigamente houve
roseiras” representa a persistência e lugar da memória, uma
visão da temporalidade na obra de arte.

“Aqui antigamente
houve roseiras”
para ver Museu das Artes
de Sintra

fotos: fernanda botelho
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Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão – Zona Sul

Alenquer e Benfica leva três pontos de Sintra em jogo de apitos
Ventura Saraiva

C
A equipa de Sintra ainda chegou à vantagem no segundo tempo, mas acabaria
por sair derrotada no duelo com a formação ribatejana

foto: vs

om jornadas aos
soluços, a equipa
do Hockey Club
bde Sintra/Planta
Livre tem alternado

om 5 jornadas para
finalizar (Zona Sul
A), esta fase regu-
lar do campeonato,
estão ainda seis

Na 17.ª Jornada, Hockey Club de Sintra/Planta Livre, e o Sport Alenquer e
Benfica encontraram-se no sábado, dia 26 no pavilhão de Monte Santos,
num jogo marcado por uma péssima arbitragem da dupla lisboeta, Paulo
Gonçalves, e Gonçalo Pereira. Venceu a turma ribatejana por 2-3, levando
assim os 3 pontos em disputa, com a formação sintrense, a voltar a descer
na tabela classificativa.

as boas exibições, com outras
menos bem conseguidas. No
passado sábado, dia 26, e pe-
rante o Alenquer e Benfica,
cujos confrontos são sempre
intensos e de equilíbrio no
rinque, a vitória até poderia
pender para qualquer dos
lados, porque ambas fizeram
para isso. A formação do Ri-
batejo acabou por ser mais
eficaz e levar os 3 pontos em
disputa, embora o empate
fosse o resultado mais justo.
Uma tarde desastrada da
dupla de arbitragem acabou
por penalizar mais o emblema
sintrense, nomeadamente
nos critérios disciplinares,
numa dualidade de deci-
sões que se vão tornando
hábito nos jogos em Monte
Santos.

André Garção (5 inicial); Pe-
dro Lourenço, Octávio Zhan-
gheri, Afonso Severino, Fran-
cisco Nardi, e Tomás Ventura.
Treinador: Rui Henriques
Resultados da jornada (17.ª):
Marítimo, 5- BIR, 6; Física, 4-
Benfica B, 9; Candelária, 4-
Murches, 4; Salesiana, 5-
Oeiras, 5; Vilafranquense, 6-
CRIAR-T, 5; Fc Alverca, 2-
Académica, 6; Hockey Club
de Sintra/Planta Livre, 2-
Alenquer e Benfica, 3.
Classificação:
1.º AD Oeiras, 38 pontos; 2.º
Murches, 37, 3.º Benfica B, 35,

4.º Candelária, 35, 5.º Alen-
quer e Benfica, 34, 6.º BIR, 23,
7.º Académica, 22, 8.º Física,
20, 9.º Marítimo, 16, 10.º
CRIAR-T, 15, 11.º HC Sintra/
Planta Livre, 14, 12.º Juv.
Salesiana, 11, 13.º Vilafran-
quense, 10, 14.º FC Alverca,
2.
Próxima jornada (dia 5):
AD Oeiras- HC Sintra/Planta
Livre; Benfica B- BIR; Mur-
ches-Física; Alenquer e
Benfica-Candelária; CRIAR-
T- Salesiana; Académica-
Vilafranquense.
Dia 12- FC Alverca-Marítimo.

Alenquer entra
a ganhar e sai
como vencedor
O relógio marcava 5 minutos
de jogo, e a turma visitante
colocava-se em vantagem no
marcador. Um passe de Paulo
Duro para Mário Rodrigues,
permitiu a este patinador abrir
o activo em Monte Santos. O
jogo manteve-se dividido nos
dois meios campos, e só perto
do final é que o resultado se
viria a alterar. Diogo Silva,
marca para o empate, numa
excelente iniciativa de Rafael
Ogura que fez a assistência
para o “88” do Sintra.
No reatamento do jogo para
o segundo tempo, Rafael
Ogura dispôs dum livre di-
recto, mas permitiria a defesa
do guardião dos encarnados
de Alenquer, até que a meio
do tempo de jogo, Ricardo
Almeida consegue marcar e

dar vantagem (2-1) ao Ho-
ckey Club de Sintra/Planta
Livre. Os minutos que se se-
guiram foram de forte con-
testação à dupla de arbitra-
gem, com decisões erráticas,
o que prejudica sempre o es-
pectáculo dentro do rinque.
Faltavam 7 minutos para o
final, e o Alenquer empata (2-
2), aproveitando bem o livre
directo, resultante do acumu-
lado de faltas dos sintrenses
(10.ª). Os minutos finais foram
de forte pressão do Alenquer
que chegaria ao terceiro golo,
e terminaria ainda com a
marcação dum livre directo,
mas falhado por Francisco
Contins, já no derradeiro
segundo do tempo de jogo.

Ficha do jogo
Pavilhão de Monte Santos
Árbitros: Paulo Gonçalves, e
Gonçalo Pereira (CRAHP
Lisboa)

Ao intervalo: 1-1. Final: 2-3.
Marcadores: Diogo Silva, e
Ricardo Almeida (HCS); Má-
rio Rodrigues (2), e Francisco
Contins (SAB)
Equipas:
HC Sintra/Planta Livre:
João Gouveia; Tomás Silva
(cap.), Rui Mendes, João
Mendes, e Diogo Silva (5
inicial); Diogo Coutinho, Ber-
nardo Maria, Ricardo Almei-
da, Rafael Ogura, e Zé Estrela.
Treinador: João Baltazar
Alenquer e Benfica: Igor
Alves, Paulo Duro, Francisco
Contins, Mário Rodrigues, e

Campeonato Nacional da 3.ª Divisão – Zona Sul A e B
Nafarros perde em Leiria. HC Sintra B com dupla vitória

No pavilhão municipal das Colmeias, em Leiria, houve jogo de cartaz no domingo, dia 17, entre dois
candidatos à subida, o CRC “Os Águias”, e a União Desportiva de Nafarros. Venceu a equipa da
casa, por 7-6 que se mantém assim na liderança (31 pontos), embora à condição, visto ter um jogo
a mais que o Entroncamento, 2.º classificado. Já a formação nafarrense baixou para o 5.º lugar (27
pontos), e viu aumentar o leque de candidatos à vaga para a subida de divisão.

Ventura Saraiva

Jogou-se no domingo, dia 27 de Fevereiro, a Quinta ronda
do Grupo 2- Prova 2, do Campeonato Nacional Feminino.
No pavilhão João Campelo, na Escola Secundária Stuart
de Carvalhais, em Massamá, a equipa do Astro Stuart
HC Massamá, derrotou a de Arazede (Coimbra), por 6-2
(5-2, ao intervalo), com golos de Diana Pinto (3), Inês
Baudouin (2), Marta Marujo, Adriana Costa, e Mariana
Lopes.
Com esta vitória, a formação da cidade de Queluz mantém a
invencibilidade (9 pontos), a par do CENAP, e Académico FC.
No próximo domingo, dia 6, no quadro da 6.ª Jornada, a
“Stuart” desloca-se ao Porto para defrontar o Académico
Futebol Clube.

Benfica lidera o Grupo 1 – Prova 2

No grupo do qual sairá o campeão nacional, o Benfica
lidera (à condição), a tabela classificativa, com 12
pontos, mais 3 que o Sporting que soma menos um jogo.
Na ronda do passado domingo, dia 27, goleou a ACD
Gulpilhares, por 20-2, e o Sporting foi derrotar em
Coimbra a Académica (1-6).
O Clube Atlético de Campo de Ourique perdeu no reduto da
Sanjoanense, e está no 3.º lugar, com 6 pontos.

C
equipas com possibilidades
de subir ao topo da classi-
ficação, embora, e matema-
ticamente possam ser ainda
mais. Todavia, pelo compor-
tamento ao longo da prova,
“Os Corujas”, Entroncamen-
to, Leiria e Marrazes, HC
Mealhada, “Os Águias”, e
Nafarros são os que têm mais
possibilidades de lutar pelas
vagas da subida e do título
de campeão.

No pavilhão municipal das
Colmeias, em Leiria, a UDC
Nafarros esteve por duas ve-
zes em vantagem no marca-
dor (1-2; 4-5), mas acabaria
por perder o jogo por 7-6.
Alessandro Guzzó, assinou
um “hat-trick”, com Zé Lopes,
a bisar, e Afonso Lourenço,
também a contribuir para os
golos da sua equipa.
Na equipa da casa, os golos
foram mais distribuídos, com
o capitão João Marques, a
bisar. Miguel Rebelo, Bruno
Simões, Igor Marques, Gon-
çalo Silva, e Sérgio Santos,
ajudaram a construí o resul-

tado. Nas jornada do próximo
domingo, dia 6, há mais um
jogo de cartaz, e resolve-se
no pavilhão de Nafarros, já
que o visitante, é o UF Entro-
camento, com 2 pontos de
vantagem sobre o emblema
nafarrense. O jogo começa às
19h00.

Hockey Club de Sintra
B com dupla vitória
No acerto da jornada 14 (Zo-
na Sul B) o Hockey Club de
Sintra B recebeu na tarde de
sábado, dia 26, o Paço de Ar-
cos B, e goleou por 6-0, com

golos de Hugo Lopes (2), Jo-
ão Teixeira (2), Miguel Joa-
quim, e Tiago Francisco.
No domingo, dia 27, jogou em
Cascais, com o Dramático
(16.ª Jornada), e ganhou por
4-9. Diogo Morais destacou-
se ao assinar, um ”hat-trick”.
João Teixeira, e André Mar-
tins, bisaram. Nuno Calado, e
Gil Domingues, marcaram os
restantes golos da equipa
sintrense, orientada por
Ricardo Leão.
No próximo domingo, dia 6, o
HC Sintra B recebe em Monte
Santos, o CP Beja, jogo às
18h30.

Campeonato Nacional feminino
– Prova 2 – Grupo 2
Astro Stuart vence Arazede (8-2)
e mantém invencibilidade
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Taça Associação de Futebol de Lisboa – 4.ª Eliminatória

1.º Dezembro vence em Lourel (2-3), e sobrevive na prova
Ventura Saraiva

C

foto: vs

Aproveitando a pausa regista-
da no Campeonato de Por-
tugal, foram realizados no pas-
sado dia 27 de Fevereiro, vários
jogos em atraso, acertando
assim os respectivos quadros
competitivos, antes da jornada
decisiva no próximo domingo,
dia 6. O Clube Atlético de Pêro
Pinheiro deslocou-se ao Está-
dio Municipal da Ribeira Gran-
de, nos Açores para defrontar
o Sporting Clube Ideal, e

Está de volta no próximo domingo, dia 6, o Campeonato
da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa
(AFL), com um jogo de cartaz, em Marvila entre o Clube
Oriental de Lisboa (42 pontos), e o Atlético do Cacém
(36). Trata-se dum encontro em que só a vitória interessa
aos dois conjuntos, embora por razões diferentes; a
turma da zona oriental de Lisboa, para manter a liderança
perante a pressão dos rivais, Atlético Clube de Portugal,
e 1.º Dezembro, e do Cacém para se manter na luta
pelos lugares de subida. Para os da casa, a perda de
pontos será recuperável, já do lado dos visitantes, a
derrota poderá significar um atraso significativo
(embora ainda haja muito campeonato) até porque os
principais adversários têm jogos, onde teoricamente
são favoritos.

Quadro de jogos (15h00)
SC Lourel- Alvercas B; 1.º Dezembro- CF Santa Iria;
Oriental- Cacém; SC Lourinhanense- Negrais; Oeiras-
Linda-a-Velha; Atlético CP- Coutada; Ponte Frielas-
Povoense; Damaiense-Malveira; Alta Lisboa-CD
Olivais e Moscavide.

om o dérbi concelhio, em
Lourel, já se sabia que
uma das equipas ficaria
obrigatoriamente pelo ca-
minho. Ambos os treina-

Com a realização da 4.ª Eliminatória (1/16 Avos-de-Final), e no que concerne aos clubes concelhios, apenas o 1.º Dezembro segue em frente na prova,
ao bater no campo Sargento Arménio, o Sporting de Lourel, por 2-3. O Atlético do Cacém ao perder em casa (1-2), com o SC Lourinhanense, também
fica de fora da competição. Dos jogos de domingo, 27 de Fevereiro, os mais fortes candidatos confirmaram esse estatuto, destacando-se a Nova SBE
(2.ª Divisão) que só baqueou nos penalties no campo do CD Olivais e Moscavide.

dores, pouparam alguns dos habi-
tuais titulares, mas seriam obriga-
dos, a usar o banco para resolver o
jogo, dada a forma como o marcador
foi funcionando dos dois lados. O
Sporting de Lourel, muito bem
organizado, nos seus sectores, foi
sem surpresa que chegava ao golo
à passagem dos 18 minutos, por
intermédio do espanhol (ex- Rayo
Vallecano), Diego Zurita. O 1.º De-
zembro foi procurando pelas alas
lançar a ofensiva sobre a baliza
leonina, e seria numa infelicidade do
guarda-redes, Macedo que chegaria
ao empate. Uma defesa com o peito
para a frente, para recolher a bola, e
eventualmente ganhar tempo, a
verdade é que o luso-angolano,
Valter Dias seria mais lesto, e
marcaria, para o empate.

1.º Dezembro usa todos
os reforços do banco
para garantir o triunfo
O começo do segundo tempo do
jogo, começou praticamente com  a
expulsão de Bruno Castanheiro

Em Lourel, o 1.º Dezembro derrotou o emblema leonino
e segue para a próxima eliminatória da prova

para 2-3.
Perante a pressão atacante do
Lourel, Rui Maside, técnico do 1.º
Dezembro, sente a necessidade de
acertar as agulhas no campo. Tro-
cou o colombiano, Juan Mosquera,
“Jota”, e Ricardo Cabral, por Bruno
Sousa, Diogo Soares, e Yerfin Lobo.
Respondeu, José Fernandes, com os
“pesos-pesados”, Rodrigo Diogo,
Fábio Magalhães, e Serginho. Do
lado, do 1.º Dezembro, respondia,
com Luisinho, e Manuel Liz, para
evitar o prolongamento. E os últi-
mos minutos seriam de forte pres-
são da turma da casa, que poderia
ter chegado ao empate, o que seria
um prémio para a forma como lutou
perante as adversidades do próprio
jogo, e de uma arbitragem que na
dúvida, apitou sempre a favor dos
visitantes, aos quais perdoou um
penalti, ainda com o resultado em 1-
1. Em suma, muito pobre a equipa
de arbitragem, constituída por
Bruno Fragoso, auxiliado (mal), por
Flávio Simões, e Nuno Oliveira.

Atlético Clube do Cacém
eliminado em casa (1-2)
pelo SC Lourinhanense
No campo Joaquim Vieira, jogava-
se uma partida de cabeça de cartaz

da eliminatória. Duas equipas com
pretensões no campeonato, e na
Taça AFL. O emblema da Lourinhã,
chegou cedo ao golo (14’), por Hugo
Ildefonso, um parcial que foi para o
intervalo.
No segundo tempo, o Lourinha-
nense aumentou a vantagem (0-2),
aos 50 minutos, pelo antigo jogador
do Cacém, Ilmo Ferreira, e aos 62
minutos, o goleador da equipa,
Jonathan Silva, entrado aos 57’, de
penalti, marcou para 1-2. Apesar de
ainda sobrar muito tempo para jogar,
e com algumas substituições de
ambos os lados, o resultado não se
alteraria, garantindo assim, a equipa
da Zona Oeste, a passagem aos
oitavos-de-final da prova.

Resultados da 4.ª Eliminatória
Santa Iria, 1- Povoense, 3 (ap), SC
Lourel, 2- 1.º Dezembro, 3; Linda-a-
Velha, 0- Atlético CP, 2: Coutada, 1-
UDR Tires, 3; UD Alta de Lisboa, 0-
Oriental, 1; Ponte Frielas, 1- Ope-
rário, 0; CD Olivais e Moscavide, 1-
Nova SBE, 1 (7-6, nos penalties).
Apurados para os 1/8 de Final
1.º Dezembro, UDR Tires, Oriental,
Atlético CP, Ponte Frielas, SC Lou-
rinhanense, União Povoense, e CD
Olivais e Moscavide.

(Lourel), e mais um erro tremendo
da defensiva do Lourel, aproveitado
por João Costa (“Jota”), para dar
vantagem à formação de São Pedro
de Sintra. Este jogador que se iniciou
nas camadas jovens do emblema
leonino, e que vai na 10.ª época no
1.º Dezembro, não quis festejar o go-
lo, numa atitude de fai-play para
com o clube de Lourel, e dos seus
adeptos. Só que volvidos 3 minutos,
novo erro defensivo, e a turma visi-
tante a marca de novo (1-3), por
Valter Dias.
Com menos um elemento, em cam-

po, e com uma desvantagem no mar-
cador já significativa, José Fernan-
des, treinador do Sporting de Lourel,
recorreu ao banco, fazendo entrar
Pierre Pereira, e Gonçalo Geral, abdi-
cando do defesa central Hélder Ne-
ves, e do médio Herman Diogo. Os
sectores voltaram a ficar “arruma-
dos”, e a equipa voltou a dar boa
resposta no plano ofensivo. Aos 70
minutos, uma arrancada de Diego,
em velocidade, seria travada em
falta para penalti. Diogo Balta-
zar, chamado a converter em golo,
não falharia, reduzindo o marcador

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL
– 21.ª Jornada
Cacém joga em Marvila
todas as fichas para a subida

Campeonato de Portugal – Série E (acerto da 10.ª Jornada)
Pêro Pinheiro vence nos Açores, e recupera lugares de subida

ganhou por 0-1, recuperando
assim o 2.º lugar da tabela clas-
sificativa, em igualdade pontual
com o Sintrense, mas com van-
tagem no confronto directo.
Um golo de Francisco Miranda
(“Chiquinho”), aos 60 minutos
de jogo, acabaria por ser de-
cisivo na conquista dos 3 pon-
tos, para a formação orientada
por Hélder Ferreira. A turma
açoriana acabou o jogo com 9
unidades em campo, embora

jogasse o tudo-por-tudo para
chegar ao empate até ao apito
do árbitro Patrick Marques, da
AF de Viseu. É que a formação
da Ribeira Grande precisa de
amealhar pontos para a 2.ª Fase,
onde vai jogar para a manuten-
ção na prova terciária portu-
guesa, ou regressar aos distri-
tais da AF Angra do Heroísmo.
Para a derradeira jornada, “Os
Belenenses” parte em vanta-
gem, bastando-lhe um empate

na recepção ao Coruchense
(7.º classificado). Para a outra
vaga, estão, Pêro Pinheiro
(recebe o Operário de Lagoa),
o Sintrense (joga no campo do
Elvas), e o GS Loures que
recebe o CD Rabo de Peixe.
Todos os jogos começam ao
meio dia, com excepção do SC
Ideal- Sacavenense, que tem
início às 13h00 (menos 1 hora
nos Açores).

Ventura Saraiva

Já sem hipóteses de chegar aos
lugares da passagem à 2.ª fase,
para entrar na luta por uma das
vagas à subida para a II Liga, o
Real SC deslocou-se no
sábado, dia 26 de Fevereiro, ao
Estádio Municipal de Leiria
para defrontar a equipa da

Liga Portugal 3 – Série B; 21.ª Jornada; UD Leiria,1-Real SC, 0
Cumprir calendário sem a manutenção garantida

casa, líder da classificação.
Todavia, não foi fácil ao
conjunto leiriense arrecadar os
3 pontos, e manter a distância
para o 2.º, o FC Alverca. É que
o golo da vitória só surgiu no
período de descontos, por
intermédio do luso angolano,

Marcos Silva, um jogador que
se encontra emprestado pelo
Marítimo.
Amanhã, dia 5 (sábado), o Real
fecha a sua participação nesta
fase, numa recepção ao FC
Oliveira do Hospital. Por
decidir, está a 4.ª equipa que

joga a fase da subida, entre o
Vitória de Setúbal (34 pontos),
e Amora (33). Os setubalenses
recebem o 2.º (Alverca), e os
do concelho do Seixal jogam
em casa do Torreense (3.º).

VS
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Sintrense classifica equipa de Judo no 2.º lugar no Open de Palmela

Dez subidas ao pódio, com igual número de Medalhas
Ventura Saraiva*

O
Equipas de Cadetes, e Juvenis do Clube de Judo do SU Sintrense
presentes no Open de Palmela, com o “staff” técnico

foto: cortesia cjsus

A 46.ª edição, adiada do final do ano de 2021, devido à pandemia
da Covid 19, realizou-se no sábado, dia 26 de Fevereiro ao
início da noite, e contou com cerca de 2.000 atletas, um novo
recorde de participantes.
No sector masculino, o estreante Duarte Gomes (SLB), conse-
guiu colocar o seu nome no palmarés da prova, ao vencer
com o tempo de 30m16s, batendo os seus rivais, Davide Silva
(SC Braga), e Manuel Marques (Sporting) que ocuparam os
restantes lugares do pódio.
Nas mulheres, Catarina Ribeiro (Sporting Clube de Portugal)
foi a primeira a cortar a meta com o tempo de 34m12s, somando
assim o terceiro triunfo na prova, depois dos êxitos em 2015 e
2016. O pódio feminino ficou completo com Ana Mafalda
Ferreira (SCP e Susana Godinho (Feirense).
Quanto aos sintrenses, Vasco Palma (AD Palmeiros), foi o
melhor, em 52.º, e Cristina Carvalho (Casa Benfica em AMM),
538.º na geral absoluta.

Ventura Saraiva

O Judo esteve em destaque no fim-de-semana (dias 26 e 27 Fevereiro) no concelho de
Palmela, com a realização do Torneio do Concelho de Palmela – Open de Juvenis e Cadetes
e das Jornadas da Juventude da Associação Distrital de Judo de Setúbal (Benjamins,
Infantis e Iniciados).
O Clube de Judo do Sport União Sintrense marcou presença nas duas competições, e
voltou a estar em destaque nas várias categorias, conquistando 10 Medalhas, e outras
tantas subidas ao pódio. De relevar, a conquista de 4 vitórias, por Inês Faria, Gonçalo
Lourenço, Bernardo Cunha, e Rita Lourenço.

s eventos decorreram no
Pavilhão Desportivo Mu-
nicipal de Pinhal Novo e
tiveram a participação de
um total de 553 judocas

inscritos, provenientes de Setúbal,
Lisboa, Porto, Coimbra, Beja, Aço-
res, Santarém, Algarve e Viana do
Castelo, em representação de 9
associações.
Dia 26, sábado, entre as 9h00 e as
18h00, 273 judocas disputaram o
Torneio do Concelho de Palmela –
Open de Juvenis e Cadetes. Nesta
prova, e no período da manhã, en-

traram em competição sete judocas
do SU Sintrense (todos da categoria
de Cadetes), que subiram todos ao
pódio.
Inês Faria, - 48Kg, 1.º lugar; Gonçalo
Lourenço, - 66kg, 1.º lugar; Júnior
Duarte, - 66Kg, 2.º Lugar; Natasha
Costa, - 63kg, 2.º Lugar; Beatriz Fili-
pe, - 52Kg, 2.º Lugar; Iara Guedes, -
57kg, 3.º lugar; Ryan Moura, - 73Kg,
3.º lugar.
Da parte de tarde combateram, com
grande garra, 8 atletas da categoria
de Juvenis que evidenciaram que
este escalão será promissor a curto

prazo, conquistando três medalhas,
e classificações meritórias; Bernar-
do Cunha, - 73Kg, 1.º lugar; Rita Lou-
renço, -48kg, 1.º lugar; Diana Al-
meida, - 57kg, 3.º lugar; Sofia Santos,
- 48Kg 5.º lugar; Rafael Almeida, -
55kg, 5.º lugar-Miguel Costa, Diogo
Romeiro e Diniz Faria, 50kg N/C.
No domingo, dia 27, e no fecho do
evento, foi a vez das Jornadas da
Juventude da ADJS (Benjamins, In-
fantis e Iniciados), com 280 inscritos.
Face ao Desempenho de ambas as
equipas o SU Sintrense arrecadou
também o Troféu de Segundo lugar

por clubes.
Pela equipa técnica estiveram pre-
sente Renato Kobayashi, Fernando

Vendas e Pedro Bernardo.

*c/CM Palmela/FV

Ao derrotar em casa, o Nú-
cleo Sportinguista de Pombal,
por 3-2, na jornada 7, realizada
no sábado, dia 26 de Feve-
reiro, a equipa do GU MTBA
garantiu matematicamente, a
3 jornadas do final, a manu-
tenção para a próxima época,
na 3.ª Divisão nacional.
A equipa das 4 Aldeias, se-
gue na liderança só com vitó-
rias, e 21 pontos. Para o se-
gundo lugar, e na vaga em

Jogou-se no sábado, dia 26
Fevereiro, o quadro de jogos
relativos aos Dezasseis
Avos-de-de Final, da Taça
Associação de Futebol de
Lisboa (AFL) de Futsal, com
os dois emblemas sintrenses
a serem afastados da com-
petição.
No pavilhão municipal do
Bairro de Alvalade, o Spor-
ting Vila Verde foi derrotado
(5-2) pela equipa do GD

Futsal – Taça AFL; Dezasseis Avos-de-Final
Vila Verde, e Mira Sintra
eliminados da prova

Fonsecas e Calçada. A for-
mação leonina chegou ao
intervalo a vencer por 0-2,
mas não resistiu no segundo
tempo à pressão ofensiva dos
lisboetas, e acabou por sofrer
5 golos.
No pavilhão da Escola Secun-
dária do Lumiar, o USC Mira
Sintra, uma das equipas da 2.ª
divisão ainda em prova, aca-
baria eliminada pelo Acadé-
mico de Ciências (3-1.

Ficaram apurados para os
“oitavos”; Fonsecas e Cal-
çada, Académico Ciências,
SM 3 de Agosto, Bairro Boa-
vista, Damaia GC, e Operário
Rangel.
O jogo entre o Pregança do
Mar, e Atlético CP, ficou adia-
do para o dia 9 deste mês (4.ª
feira).

VS

Atletismo – 46.ª S. Silvestre da Amadora
Duarte Gomes (Benfica)
estreia-se a vencer

Futsal – Nacional da 3.ª Divisão; Série 6 (Manutenção/Descida)
MTBA garante matematicamente
a manutenção

aberto, estão na corrida, a
SCR Gaeirense (12 pontos),
Casa Benfica na Golegã, e o
Núcleo Sportinguista de
Pombal (ambos com 10 pon-
tos). Praticamente condena-
dos, estão o GRUDER, e Vila-
verdense, com apenas 4
pontos.
No encontro de sábado, Rafa
Azenha, Diogo Alves, e Rui
Monteiro, marcaram para a
turma concelhia. Pela de Pom-

bal, Dino (auto golo), e João
Simões.
Na Fase de Subida, Sassoei-
ros, e Estoril Praia empataram
(4-4), com os canarinhos a
perderem a liderança para Al-
bufeira Futsal, com as equi-
pas separadas por um ponto
(14-13).
Na ronda de amanhã, dia 5 (8.ª
Jornada), o Estoril Praia joga
em Setúbal com o Vitória.

Ventura Saraiva



14 JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL
SEXTA-FEIRA 4 DE MARÇO DE 2022

CULTURA

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

CINEMA

Sintra – “Metamorfose”,
Exposição colectiva de pintura
Quando: até 17 abril
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 – “Movimento Contí-
nuo”, exposição de Filipe Romão
Quando: até 17 abril
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – Exposição de es-
cultura “ta.ber.ná.cu.lo” de
Tito Chambino
Quando: até 17 abril
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

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

Sintra – “Um Mar sem Fim”
Quando: até 7 maio
Onde: Museu de História
Natural de Sintra

Mira Sintra – “Arte em
Telha”
Quando: até  27 março
Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais

Rinchoa – “Leal da Câmara
Projetista”
Quando: até 8 maio
Onde: Casa-Museu Leal da
Câmara

Cinema City Beloura
Telef. 21 924 7643

3 a 9 Março
“Uncharted”, na sala 1, às
11.30h, 15.30h, 21.30h.
“Morte no Nilo”, na sala 1, às
18.50h.
“Um Susto de Família 2” VP,
na sala 2, às 11.15h, 13.25h,
15.35h.
“Batman”, na sala 2, às 17.50h.
“Morte no Nilo”, na sala 2, às
21.20h.
“Belfast”, na sala 3, às 11.20h,
13.20h, 15.20h.
“Uncharted”, na sala 3, às
17.20h.
“A Filha Perdida”, na sala 3, às
19.35h.
“Cyrano”, na sala 3, às 21.55h.
“O meu Querido Monstro”
VP, na sala 7, às 11.25h.
“Cães do Artico - Uma
Aventura no Gelo”, na sala 7,
15.20h.
“Belfast”, na sala 7, às 17.30h.
“O Poder do Cão”, na sala 7, às
21.35h.
“Batman”, na sala 8, às 11.35h,
15.10h, 21h.
“Uncharted”, na sala 8, às
18.35h.

TEATRO
Sintra – “A Lebre e a Tarta-
ruga”, pelo Teatro Reflexo com
autoria de Michel Simeão
Quando: 5 março, 11h.
Onde: Auditório Acácio Barrei-
ros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – "Voltei"
Quando: 11 março,  21:00
Onde: Auditório Acácio Barrei-
ros, Centro Cultural Olga Ca-
daval

A Câmara Municipal de Sintra recebe,
no Centro Cultural Olga Cadaval, a
peça de teatro “Voltei” produzida por
Joana Raio e Arknel Marques, no dia
11 de março, pelas 21h00.
A peça de teatro “Voltei”, sobe agora ao
palco do Centro Cultural Olga Cadaval,
e traz-nos o relato da experiência pessoal

“Voltei” em cena no Centro Cultural Olga Cadaval

A Câmara Municipal de Sintra promove
no Centro Cultural Olga Cadaval, ao
longo de todo o ano, a iniciativa
“Miúd@s no Centro”. Para dar início a
estas sessões o Teatro Reflexo
apresenta, no palco do CCOC, a peça
“A Lebre e a Tartaruga” já no dia 5 de
março, pelas 11h00.
Esta versão de “A Lebre e a Tartaruga”
é da autoria de Miguel Simeão e baseia-
se numa das mais conhecidas fábulas
de todos os tempos, indo porém muito
além do que nos conta La Fontaine na
sua história intemporal que nos leva a

“A Lebre e a Tartaruga” para ver no Centro Cultural Olga Cadaval
Ao recontar a história da Lebre e da
Tartaruga o autor explora dois temas es-
senciais: a Amizade e o Perdão, des-
bravando uma surpreendente narrativa
que através da humanização dos
animais, promete deixar miúdos e
graúdos colados à cadeira.
Durante uma hora o público, miúdos e
graúdos, será guiado por fortes emoções
acompanhadas de música, humor e
principalmente a mensagem e a verdade
numa alucinante aventura repleta de
voltas e reviravoltas muito pouco pre-
visíveis. Bilhetes à venda na Ticketline

conhecer melhor a natureza, os animais
e as próprias pessoas.

de Joana Raio como emigrante em
Londres e das peripécias vividas no seu
regresso à sua terra natal, Portugal.
Joana Raio faz agora uma reflexão sobre
as diferenças culturais e sociais entre
os dois países. Para além do testemunho
na primeira pessoa, este espetáculo
pretende dar voz às vivências e perspe-

tivas de outros emigrantes portugueses
e de estrangeiros que decidiram viver
em Portugal.
“Voltei” é uma verdadeira ode ao que
nos faz partir, ao que nos faz voltar e aos
laços que criamos e às famílias que cons-
truímos, longe das nossas famílias.
Bilhetes à venda na Ticketline.

A Galeria de Arte do Casino Estoril inaugura, no próximo dia
12 de Março, às 17 horas, uma exposição da autoria do escultor
Filipe Curado, com o título “Lá do Sol… … Para lá do Sol”.
Apresentada por 12 elementos escultóricos, onde o rigor da
matéria define cenários e atmosferas aparentemente familiares
aos nossos olhos.
O mármore como matéria dominante sendo ele cerne da própria
terra, recria aqui paisagens que nos propõem uma viagem
imaginária para lá do nosso horizonte, onde o sentido de
elevação e a coexistência de pontos opostos cria momentos
idílicos.
Filipe Curado nasceu em Leiria, em 1978. Escultor. Iniciou o
seu percurso em 1998. Desde então, tem vindo a colaborar

Sur un petit nuage mármore

Com entrada gratuita, na Galeria de Arte
Lá do Sol…
… Para lá do Sol
de Filipe Curado no Casino Estoril

com várias galerias de arte, expondo, com frequência, um
pouco por todo o país e, também, no estrangeiro. Está
representado em várias colecções institucionais, particulares,
contando, igualmente, com algumas obras públicas.

“Eu não sei ao que vim mas
sei ao que a minha alma
vem.” – NUNO GUERREIRO

“Ir Em Cantigas” é o primeiro
single do novo álbum
de Nuno Guerreiro – “Na
Hora Certa” – onde o cantor
convocou Pedro Jóia e Tiago
Torres da Silva para lhe
escreverem um repertório
confessional e vibrante que se adequasse ao seu canto mais
maduro e mais corajoso. 
“Ir Em Cantigas” é um manifesto de liberdade e esperança.
Com arranjo e guitarra de Pedro Jóia conta com a participação
de João Frade no acordeon, Norton Daiello no baixo e Vicky
na bateria. É talvez o tema que mais pistas dá sobre o espírito
que norteia o disco – um olhar para o futuro que não está
preso a nenhum passado, mas que, não estando preso, o
aceita e o acarinha.

Ir em Cantigas
O novo single de Nuno Guerreiro já está disponível

Estão abertas as inscrições
para o Prémio Nacional de
Artes do Espetáculo Maria
João Fontainhas, criado pela
Câmara Municipal de Sintra
em parceria com o Chão de
Oliva, até 30 de junho.
Este prémio destina-se a
galardoar um projeto de artes
performativas, no âmbito do
teatro, dança, marionetas,
música ou transversal a estas
áreas.
Os projetos a apresentar têm
de ser inéditos, redigidos em
língua portuguesa, podendo
ser individuais ou em coau-
toria. Os textos podem ser

Candidaturas abertas para Prémio Nacional
de Artes do Espetáculo Maria João Fontainhas

dramáticos ou guiões, sendo
que neste último caso, de-
vem conter todos os ele-
mentos que os candidatos
considerem necessários à sua
montagem, tendo em conta a
viabilidade da produção do
espetáculo.
Os originais a concurso
devem ter em conta a duração
do espetáculo, não podendo
a mesma ser inferior a uma
hora nem superior a hora e
meia. O número de intérpretes
exigidos para a sua concre-
tização não deverá ser
superior a três.
O prémio tem o valor mo-

netário de 5.000• e consiste
na divulgação e montagem da
peça vencedora. A montagem
da obra premiada será
efetuada pelo Chão de Oliva,
no prazo de dois anos, a
contar da data deliberada
pelo júri do concurso.
O Prémio Nacional de Artes
do Espetáculo Maria João
Fontainhas é bienal e preten-
de homenagear a atriz Maria
João Fontaínhas, natural de
Sintra, pelo seu empenho na
área da cultura e da expressão
dramática e enquanto desta-
cada dirigente desta com-
panhia de teatro.

A sua realização visa divulgar
e prestigiar as artes do
espetáculo em Portugal, de
contribuir para a renovação e
o aparecimento de novos
criadores, e ainda promover
Sintra como lugar de cultura.
 
Para qualquer pedido de
esclarecimento adicional
poderá contactar o Departa-
mento de Turismo e Cultura
da autarquia de Sintra,
através do telefone 21 923 61
07 / 02 ou email.
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ISCTE na Estefânia (Sintra) em Setembro próximo

intra vai acolher e
apoiar a criação da
quinta escola do
ISCTE (Instituto
Universitário de Lis-

Maria Lurdes Rodrigues,
reitora do ISCTE

Ricardo Paes Mamede,
director do ISCTE Sintra

S
boa) cujas instalações prin-
cipais vão ser implementadas
na Portela de Sintra, bem perto
da estação ferroviária e deverá
estar operacional no decurso
do ano 2026.
No entretanto, este novo polo
do ISCTE vai funcionar na Av.
Heliodoro Salgada, rua pedo-
nal da Estefânia, em frente do
Jornal de Sintra, no edifício
anteriormente ocupado pela
Caixa Geral de Depósito e cuja
abertura dos cursos a imple-
mentar se realizará já no
próximo mês de Setembro.
Esta iniciativa decorre de um
protocolo assinado em feve-
reiro último entre a Câmara
Municipal de Sintra e o
ISCTE colocando assim o
nosso concelho na primeira
linha de uma oferta curricular
superior na área da tecno-
logia digital sendo a primeira
escola de Portugal espe-
cializada neste sector.
Maria de Lurdes Rodrigues,
actual reitora do ISCTE adian-
tou ao jornal  Expresso que
as razões de localização em
Sintra são em primeiro lugar
por este ser o segundo con-
celho mais populoso do país
com cerca de 440 mil habi-
tantes e o que tem uma
população jovem entre os 14
e os 24 anos.
O concelho de Sintra conta
no ensino superior apenas
com as instalações da Aca-
demia da Força Aérea (ensino
superior militar) e mais recen-
temente da Faculdade de
Medicina da Católica (pri-

Instalações provisórias do ISCTE Sintra

Idalina Grácio vada).
A criação desta oferta públi-
ca, numa das áreas com maior
crescimento de emprego e de-

cisiva para a transição digital
da economia, pode ajudar a
trazer mais jovens para o
superior, acredita a reitoria do
ISCTE. Só na coroa norte da
AML, que inclui Mafra, Ama-
dora, Odivelas ou Loures,
moram 1,2 milhões de pes-
soas. E alguns destes con-
celhos apresentam taxas de
prosseguimento de estudos
inferiores à média nacional.
Tecnologias Digitais e Ges-
tão, Inteligência Artificial
Aplicada, Desenvolvimento
de Software para Serviços,
Tecnologias Digitais e Saúde,
Cibersegurança, Tecnologias
Digitais e Construção e Ino-
vação de Tecnologias Digi-

tais Educativas são algumas
das novas licenciaturas que
aguardam o aval da Agência
de Acreditação do Ensino

Superior, mas que deve acon-
tecer em março. Para já, avan-
çam uma dezena de licen-
ciaturas, a que se juntarão
depois pós-graduações e
mestrados.
Segundo Maria Lurdes Ro-
drigues é reformular o “para-
digma da formação na área
das tecnologias, ainda muito
ligado às engenharias, para
uma formação mais interdis-
ciplinar e que atenda aos pro-
blemas decorrentes da apli-
cação, uso e apropriação des-
sas mesmas tecnologias”. Daí
a articulação entre a formação
tecnológica e as diferentes
áreas em que  pode ser aplica-
da, desde o património, à

educação, passando pela
saúde, indústria ou gestão.
Para a reitora, é esse direc-
cionar para a resolução de

problemas concretos que
ajudará a atrair mais mulheres
para estes cursos – um dos

objectivos assumidos do
ISCTE neste projecto.
“Houve um grande progres-
so nas últimas décadas com
muitas profissões que se
feminizaram, desde a medi-
cina ao sistema judiciário.
Mas a área das tecnologias,
que é hoje determinante,
ainda tem poucas mulheres
envolvidas. Não faz sentido
que continuem a ficar de fora
desta transição”.
“O mundo encontra-se em
transformação devido às
novas  tecnologias digitais
que estão a alterar profun-
damente o modo como vive-
mos, consumimos, produzi-
mos, comunicamos, aprende-
mos e nos divertimos”,  su-
blinha Ricardo Paes Mamede.
Mas é preciso que “quem as
desenvolve e implementa seja
capaz de compreender as
pessoas, as organizações, as
economias e as sociedades,
combinando conhecimentos
tecnológico e ciências so-
ciais”.
Para dirigir este novo polo foi
indigitado Ricardo Paes
Mamede, professor de Eco-
nomia Política no ISCTE.
A criação deste polo irá

inriquecer o concelho de
Sintra na actual área da
formação superior.

Fonte: CMS/Expresso,
25 fevereiro de 2022
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