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Sociedade Recreativa Desportiva e Familiar de São João das Lampas

O renascer do movimento associativo
em São João das Lampas

A Sociedade Recreativa Des-
portiva e Familiar de São João
das Lampas, com 110 anos de
idade tem vivido momentos de
glória e de situações menos
conseguidas.
Nasceu, decorria o ano de 1911,
à semelhança de muitas cole-
ctividades em todo o país, que
no calor dos ideais republicanos
defendiam uma sociedade mais
participada.
Recentemente viveu uma pro-
longada crise, o que motivou que
um grupo de gente activa da
freguesia ligada sobretudo às
marchas populares, com capa-
cidade e também com a parti-
cipação das gentes locais, as-
sumisse as actividades desta
direcção.
Agora com novos rumos per-
tendem instalar uma nova,
dinânica e desenvolver  a socie-
dade recreativa.
Esta sociedade nasceu com-
provadamente no dia 1 de de-
zembro de 1911 conforme prova
os jornais da época, na biblioteca
de Sintra.
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HISTÓRIA LOCAL

As fontes e as águas na bibliografia sintrense
Uma estreia curiosa e o caso estranho da Fonte de Santa Eufémia

omo já alguém disse no passado, poucas terras por-
tuguesas terão sido tantas vezes nomeadas na lite-
ratura, como Sintra. Desta bibliografia, por tão rica
que é, podemos extrair uma outra, mais especializada,
em que é referido algo pelo qual Sintra é reconhecida
há muitos séculos: a celebridade das suas águas e

Jorge Leão «Gemedoras fontes, chama Garrett às de Sintra, de que ele
se encantou no seu “Camões”…Esta, porém, de Santa
Eufémia da Serra, tão apoucada de águas e de sombras, se
é gemedora, como as suas poéticas e umbrosas compa-
nheiras, não o é pelo seu enlevo e lirismo, mas pelo
desamparo e descrédito em que hoje se encontra.»

VOLTANDO AO SÉCULO XII
Lembra-se o meu caro leitor que tínhamos deixado uma
epístola, a primeira referência às fontes de Sintra, do século
XII, por analisar. Fazemo-lo porque realmente merece uns
minutos da nossa atenção.
Um cruzado inglês, em 1147, relata ao vivo a campanha
comandada por D. Afonso Henriques na conquista de Lisboa
e refere Sintra nestes termos:
«Fica-lhe próximo o castelo de Sintra, à distância de quási
oito milhas, no qual há uma fonte puríssima, cujas águas, a
quem as bebe, dizem, abrandam a tosse e a tisica; por isso
quando os naturais dali ouvem tossir alguém, logo depre-
endem que é um estranho. Também tem limões…

Adivinha o meu caro leitor qual fonte seria essa? será difícil
porque o relator não lhe menciona o nome, nem nos dá
qualquer pista que nos permita identifica-la. Pela historiografia
existente, tem-se apontado para uma fonte. A fonte de Santa
Eufémia da Serra.  Nesta direcção, já aproaram alguns ilustres
e principais estudiosos destes assuntos: Féilx Alves Pereira
(1931), Francisco Gonçalves (1941), José Cardim Ribeiro (1983).
Não é estranho pois nos primeiros documentos que nos
surgem, a carga simbólica relativa à água e à fonte de Santa
Eufémia é tão forte que tudo nos pode fazer suspeitar que
seja esta a fonte mencionada pelo tal cruzado. Mas não
podemos ter a certeza…
No entanto, mais peremptórias são as instituições. Curio-
samente, as principais envolvidas no caso, não têm dúvidas.
É a fonte de Santa Eufémia da Serra de Sintra.
Lê-se, escrito pela Direção-Geral do Património Cultural:
«Sem informações durante a Alta Idade Média, só em 1147
a fonte de Santa Eufémia é referida documentalmente, pelo
cruzado R. que acompanhou as tropas cruzadas na conquista
da cidade de Lisboa (…). A circunstância de as suas águas
possuírem poderes curativos, em particular problemas de
tosse, levou a que, no século XIII, se tivesse edificado a
ermida…».
Também a Câmara Municipal de Sintra, através da revista
Tritão:
«Esta Ermida (Santa Eufémia) surge associada a um
complexo termal bastante antigo que lhe fica muito próximo.
Já o cruzado Osberno referia aqui a existência de uma fonte
de águas com singulares qualidades terapêuticas.»
Também a recente Sintria Monumenta Historica descreve
tecnicamente a fonte e a sua sala de banhos. (3)

E conjuntamente, a Paróquia e a empresa Parques de Sintra –
Monte da Lua, através da placa colocada no caminho para a
ermida:
«As referências às capacidades curativas da fonte de água
de Santa Eufémia remontam a 1147, pelo cruzado Osberno».

O CASO BIZARRO
Então sucede que temos uma fonte histórica, considerada
uma “mãe das fontes de Sintra”, devido à sua fama, à sua
bagagem etnográfica, e talvez por ser a mais velha pelo nosso
conhecimento, na terra das fontes, com uma curiosíssima e
antiquíssima sala de banhos agregada, mas seca e abando-
nada. Abandonada até à vergonha. Uma nascente que tudo
indica estar na génese da ocupação humana do local, dos

primeiros de Sintra.
Resumindo para quem não conhece o assunto:
A fonte e sala de banhos de Santa Eufémia ficam 200 metros
abaixo da ermida; o fornecimento de água pelos SMAS não
chega à ermida; cá em baixo, por volta dos anos 70, alguém se
lembrou de desviar a água da fonte para um poço, construído
ao lado para o efeito, e assim elevá-la com um motor eléctrico
para a ermida; por isso, a fonte nunca mais deitou água pela
sua bica; a ermida precisa da água; a empresa Parques de
Sintra-Monte da Lua tem instalações a 100 metros da ermida;
foi pedido a esta empresa que estendesse um cano e
fornecesse, através das suas instalações, água do SMAS à
ermida para que esta libertasse a água da fonte; Em 2019, a
PSML recusa-se a ajudar nesta matéria, estendendo os 100
metros de cano, embora já lá tenha tido um à vista, quando
precisou de efectuar trabalhos no local, no âmbito de um
acordo que lhe permite ter acesso automóvel exclusivo no
tradicional caminho entre a ermida e a fonte.
No Japão medieval, causado pela miséria, havia um costume
bastante cruel. Os velhos, ao atingir certa idade, improdutivos,
eram levados para uma montanha para aí morrerem ao frio e à
fome. Este assunto, depois de um romance, deu um excelente
filme da cinematografia japonesa chamado «Balada de
Narayama». Esta prática já tinha sido narrada por Pigafetta
no seu relato da viagem de Fernão de Magalhães, em que
participou, e a ouviu em 1521.
Não é o caso de defender a geminação de Sintra com Nara-
yama, baseada no costume de deixar velhinhas mães morrer à
fome e ao frio na montanha. Até porque no Japão esse cos-
tume já não se pratica. Mas parece-nos razoável alertar a Câ-
mara Municipal de Sintra para a estranha situação da vetusta
fonte de Santa Eufémia. Possivelmente no sentido de
sensibilizar a empresa PSML, sobretudo junto da Presidente
do Conselho de Administração, que já abordou o assunto,
infelizmente sem resultados. Acontece que esta empresa é
“tetra campeã mundial de conservação e restauro do
património” e tem instalações a 100 metros da ermida. Ermida
já conhecida no séc. XIII e que no século XXI ainda não tem
água potável; que rouba a água da sua venerada e secular
fonte, e consome dessa água não controlada pelos SMAS.
Isto a 100 metros desta empresa pública que cuida da maior
parte do nosso património histórico e que lhe podia fornecer
as duas gotas de água de que esporadicamente necessita.
O primeiro texto literário sobre as águas e as fontes de Sintra,
do século XII, faz-nos então confrontar com este caso bizarro:
temos uma vetusta e primitiva fonte de Sintra, talvez a mais
antiga documentalmente, absurdamente abandonada e seca
sem necessidade, na terra das águas e das fontes, património
mundial.
Insolitamente, são alguns moradores de São Pedro de Pena-
ferrim que sabem onde está guardada a lápide (29X46cm) que
assinala o restauro da fonte após o terramoto de 1755, datada
de 1758, desenhada por José Alfredo da Costa Azevedo em
1957 e que por pouco não se perdeu como as outras que lá
existiam. Pactuam no sentido de entregar a lápide quando
alguma ou algumas das instituições que podem ou devem
intervir no assunto, ajudem a reabilitar a fonte. Nomea-
damente, a Paróquia de São Pedro de Penaferrim, a Câmara
Municipal de Sintra ou, não por obrigação, mas por absoluta
consciência, a PSML, empresa pública que gere, ao que se
sabe bem, grande parte do nosso património histórico e cul-
tural.
Este texto foi acabado em Março de 2022, quando se celebrou
o “Mês da Água” no Concelho de Sintra.

(1) -  Crónica de D. Manuel I. Damião de Gois
(2) - D. Teodósio, Duque de Bragança. D. Francisco Manuel de Melo
(3) – Recentemente, a Câmara Municipal de Sintra publicou a obra Sintria
Monumenta Historica, onde, como não podia deixar de ser, vem referida a fonte e
a sua sala de banhos. Porém, este assunto prestou-se a alguma confusão que vamos
aqui esclarecer. O assunto das lápides desaparecidas da fonte de Santa Eufémia
tem-se baseado nos desenhos de José Alfredo da Costa Azevedo. Mas como não há
ninguém que não erre, o nosso José Alfredo, ao desenhar a data da lápide de 1758,
desenhou 1738. A prova está na fotografia da lápide, que publicamos aqui pela
primeira vez. Não só por isso, mas também por isso, temos aqui uma série de
interpretações erradas. Em 1738 não se passa nada. Em 1758, muito provavelmente
devido ao terramoto de 1755, passam-se duas coisas distintas: o capitão Francisco
Lopes de Azevedo restaura a fonte e coloca lá uma lápide que ainda hoje temos. O
mesmo sucedeu com a fonte da Sabuga, que ostenta uma lápide gémea de 1757;
nesse mesmo ano, o prior de São Pedro, António de Sousa Seixas, na sua resposta
às Memórias Paroquiais, refere que a fonte é pertença da ermida e que nas suas
águas se vêm banhar os enfermos. A data da construção da sala de banhos, não a
sabemos. Sabemos que a lápide mais antiga que lá existia era de 1723. Até este
assunto das lápides é representativo da incúria a que estranhamente a fonte está
sujeita.
Entre 1931 e 1957, desapareceram duas lápides (1723 e 1807). Daí aos nossos dias,
iam desaparecendo as outras duas (1758 e 1845). Salvou-se esta de 1758, que está
escondida, graças à sensibilidade de alguém da população.

C
das suas fontes.
Assim, e porque um artigo de História Local deve sempre
criar um avanço e não somente transcrever o que já foi dito
no passado, iremos, além de recordar alguns casos notáveis,
relatar dois casos especiais. Um por ser muito curioso e inédito
na bibliografia sintrense, e outro, por ser muito bizarro.

Século XII – Uma fonte, os limões, etc.
A primeira, em termos cronológicos, é a famosa carta que um
cruzado inglês escreveu aquando da tomada de Lisboa aos
mouros, em 1147, que aponta em Sintra a existência de uma
fonte de águas de excepcional poder curativo. É a primeira,
mas vai ser a última a ser aqui tratada por ser um caso muito
estranho. Continuemos.

Século XVI – Góis e Camões
Damião de Góis dá-nos, no séc. XVI, informação de como
eram consideradas as águas e as fontes de Sintra, no final do
século XV:
D. Manuel veio «a Sintra no verão, por ser um dos lugares
da Europa mais frescos e alegres para qualquer Rei (…),
porque além dos bons ares que de si lança aquela serra,
chamada pelos antigos Promontório da Lua, há nela muita
caça de veados, e outras alimárias, e sobretudo muitas, e
muito boas frutas de todo o género das que em toda a Hispa-
nha se podem encontrar e as melhores fontes de água, as
mais frias de toda a Estremadura …».(1)

Também neste século canta assim Luís de Camões em Os
Lusíadas: E nas serras da Lua conhecidas / Subjuga a fria
Sintra o duro braço, / Sintra, onde as Náiades, escondidas
/ Nas fontes, vão fugindo ao doce laço / Onde Amor as enreda
brandamente, / Nas águas acendendo fogo ardente.

Século XVII – D. Sebastião e o mundo feminino
Este episódio passa-se na Quinta da Penha Verde e além de
ser muito curioso, parece ser uma estreia na bibliografia sin-
trense já publicada. D. Francisco Manuel de Melo relata desta
forma a débil simpatia do Rei pelo sexo oposto:
« Dizia-se que o Rei em público e na sua vida particular não
era nada favorável ao trato com senhoras, e isto ouvi da
própria bôca de algumas dêle queixosas. Estando em Sintra,
no verão, entrou com toda a côrte na horta e jardim de D.
João de Castro, então muito celebrados pela sua frescura.
Para vê-lo, algumas donzelas fidalgas tinham-se metido num
saguão, mostrando-se quando êle passou, sem fazer caso da
honestidade portuguesa. O Rei desgostou-se do encontro e,
apontando, zangado, para uma estátua menos recatada de
uma fonte de mármore, disse: – «O que elas querem é aqui-
lo!». E repetiu a frase. Mas D. Duarte, sempre galante e
excelente príncipe, quis ser-lhes agradável, exclamando: –
«Será de estranhar que as flores queiram bem às fontes?».
Sei que estas duas frases ficaram muito bem guardadas na
memória de uma que as ouviu e mas repetiu a mim, porque a
memória das mulheres só é de bronze para não esquecer
injúrias».(2)

Século XIX – No tempo do romantismo
Naturalmente, neste século é muito mais vasta a bibliografia
em que Sintra é mencionada. Sobre as suas fontes seguem-se
estes dois exemplos vindos destes dois nomes maiores da
literatura portuguesa:
De Almeida Garrett, no Impronto de Sintra, logo no início:
«Que ar tão suave se respira em Sintra! / Que amenos prados,
que gentis outeiros! / Que horizonte, que céu, que estância
amável! / Por entre esses esmaltes de verdura / Como é sau-
doso o murmurar das fontes! / Parece quase ouvir que elas
suspiram, / E a suspirar os peitos nos convidam.»
E no poema Camões: « Ó gemedoras fontes, ó suspiros / De
namoradas selvas, brandas veigas, / Verdes outeiros, gigan-
tescas serras! / Não vos verei eu mais, delícias d´alma?».
De Eça de Queirós:
«Vi-a numa noite doce / Em que o Rouxinol cantava: / E
todo o céu se estrelava / Luminoso pavilhão : / Era Sintra !
Sinto ainda ; / O doce correr das fontes / E a sombra das
nossas frontes / Das árvores do Ramalhão. ».

Século XX
De Félix Alves Pereira:

“Esta obra mandou fazer à sua custa o Cap.º Francisco
Lopes de Azevedo no ano de 1758 e esta é a água
milagrosa da Sr.ª St.ª Eufémia e ali está a casa donde
se tomam os banhos”
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Assembleia de Freguesia
da União de Freguesias de Sintra

Moção
Pela Ucrânia, pela Paz no Mundo

Há 30 anos nasceu um Pais que resultou da vontade inequívoca da afirmação
da Liberdade e auto determinação dos Povos.

Sempre no respeito inequívoco dos Princípios de Valores Humanistas que são
imanentes de todas as sociedade Democráticas.

Este País é a Ucrânia!

Neste tempo de crescimento e consolidação da sua identidade, tem tido as
vicissitudes e sucessos próprios de quem procura o seu caminho.

Por isso, a Rússia entende que a Ucrânia não pode ter o seu caminho, nem
construir a sua identidade, em Liberdade e Democracia.

E, com todo o seu poder Bélico, a invade dizimando tudo e todos que contra si,
corajosamente se Opõem.

Obrigando, todo um povo livre e independente a ter que abdicar tanto da sua
independência como de todos os princípios e valores Democráticos e sobretudo
dos Direitos Humanos basilares à dignidade da Pessoa Humana.

A Tirania do mais forte sobre o mais fraco!

A mesma tirania contra a qual a própria Rússia lutou na 2ª Segunda Guerra
Mundial e que contou com o apoio de todos os demais Países a que hoje chama
de inimigos.

Reclamava a Liberdade do seu Pais e a Dignidade do seu Povo!

Hoje, ao ter invadido da forma bárbara e vil como o está a fazer na Ucrânia,
legitima a resistência dos Ucranianos e a solidariedade de todo o Mundo.

Porque é de LIBERDADE, DEMOCRACIA E DE DIREITOS HUMANOS que se trata!

Não há razão que justifique uma Invasão de um outro Povo, só por que não se
gosta do que esse POVO QUER!

O Partido Socialista, defensor da LIBERDADE, DA DEMOCRACIA e BALUARTE
DOS DIREITOS HUMANOS, manifesta sem qualquer dúvida ou enredo legalista
que o entorpeça o seu TOTAL APOIO E SOLIDARIEDADE AO POVO UCRANIANO!

PORQUE ESTA GUERRA VISA SOBRETUDO TODA A SOCIEDADE DEMOCRÁTICA
DO PÓS SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

É o modelo de vida dos povos em liberdade, democracia e no respeito dos
direitos humanos de todos e de cada um que está posto em causa!

Por isso, os eleitos à Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de
Sintra, propõem:

1. DECLARAR O APOIO INEQUÍVOCO AO POVO DA UCRÂNIA!

2. Sugerir ao Executivo da Junta que se disponibilize no quadro das suas
competências e em coordenação com a Câmara Municipal para criar na União
de Freguesias de Sintra todas as condições, de alojamento, trabalho e
assistência médica, para acolher todos os refugiados da Ucrânia que assim
manifestem essa vontade.

3. E, sublinhar a importância deste órgão na divulgação e/ou dinamização de
ações de ajuda humanitária de emergência, designadamente a recolha de
donativos financeiros e/ou angariação de bens essenciais como alimentos,
água potável, medicamentos, roupas, abrigo, máscaras, entre outros

4. Sendo esta Moção aprovada, remetê-la à Embaixada da Ucrânia em Portugal,
na pessoa da Senhora Embaixadora, Embaixada da Federação Russa, na
pessoa do seu Embaixador, ao Senhor Presidente da República de Portugal, ao
Senhor Primeiro Ministro do Governo de Portugal, ao Senhor Presidente da
Assembleia da Republica, ao Senhor Presidente da Câmara e a sua Publicação
no Jornal Local de maior tiragem.

Os Eleitos à Assembleia da União de Freguesias do Partido Socialista

Considerando que:

A República Portuguesa reconheceu a independência da Ucrânia em 7 de janeiro
de 1992, comemorando-se este ano o 30.º aniversário do estabelecimento das
suas relações diplomáticas.

Nestes 30 anos foram celebrados cerca de 60 acordos bilaterais de cooperação,
em diversas áreas, entre os nossos dois Estados.

A comunidade Ucraniana residente em Portugal apoia ativamente o seu País,
segundo dados do SEF vivem em Portugal cerca de 30.000 cidadãos Ucranianos,
sendo que ao longo dos últimos 20 anos esta se constituiu como uma das
maiores comunidades estrangeiras a residir em Portugal, contribuindo ativamente
para o desenvolvimento de muitas áreas da nossa economia.

Sintra acolhe inúmeros cidadãos provenientes da Ucrânia e, segundo dados do
SEF, residem 1496 Cidadãos Ucranianos no nosso Município que se encontram
integrados e que dão o seu contributo para o desenvolvimento do concelho.

O Município dispõe de um Plano Municipal para integração de migrantes que visa
o aprofundamento das políticas locais e que conta com a participação de muitas
entidades públicas e privadas que trabalham no acolhimento dessas populações.

Os objetivos do Plano Municipal de integração de migrantes, no actual contexto
em que se assiste a uma agressão brutal, despropositada, contra a Ucrânia,
revestem-se de maior importância tendo em conta a fuga de milhares de cidadãos
Ucranianos.

Perante a devastadora ofensiva militar iniciada pela Federação Russa em Território
Ucraniano, violadora da lei internacional e dos acordos de paz de Minsk, que
constiui um momento perigoso e dramático da história mundial é com elevado
sentido de responsabilidade que os Eleitos do PSD e CDS propõem que a
Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Sintra delibere:

1. Repudiar, de modo veemente, a ação bélica da Federação Russa, a qual
constitui uma inaceitável violação do Direito Internacional e, consequentemente,
um desprezível ataque ao mundo democrático no seu todo.

2. Manifestar o seu apoio ao povo da Ucrânia, endereçando especial mensagem
de solidariedade às famílias ucranianas residentes no nosso Concelho que
partilham o infortúnio dos seus conterrâneos, vítimas de tão injustificada
agressão.

3. Enaltecer o povo português e os munícipes de Sintra pela forte onda de
solidariedade demonstrada.

4. Apelar à crescente mobilização da comunidade internacional para que sejam
apoiadas as comunidades Ucranianas atingidas e para a implementação de
todas as medidas adequadas à reposição da paz com vista a impedir um novo
período negro da história do Mundo.

5. Instar a Câmara Municipal a criar um gabinete de Crise, em conjunto com as
Juntas de Freguesia, associações e empresas do concelho e em articulação
com a comunidade Ucraniana residente em Sintra, com vista à organização de
um programa, de forma articulada e concentrada, que venha a juntar todas as
iniciativas para apoio humanitário que sejam necessárias e para as quais os
munícipes de Sintra se estão a disponibilizar.

6. Caso esta moção seja aprovada, que a mesma seja remetida para a Senhora
Embaixadora da Ucrânia em Portugal, para o Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Sintra e restantes Vereadores, para todas as Juntas de Freguesia
do Município e que seja publicada num jornal local.

Sintra, 7 de Março de 2022.

Os eleitos,

Moção

Assembleia de Freguesia
da União de Freguesias de Sintra

Autarcas da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias
de Sintra solidários com a Ucrânia no dia 7 de Março
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s suplementos alimentares (SA) são definidos,
de acordo com o artigo 3.º do anexo do Decreto-
Lei 118/2015, de 23 de Junho, como géneros
alimentícios que se destinam a complementar e
ou suplementar o regime alimentar normal e

S A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D E Patrícia Caeiros *

O
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Os suplementos não substituem os alimentos!

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) e a
Delta Cafés vão divulgar um apelo à prática da atividade física,
inserindo a mensagem “Adoce a sua vida, faça exercício” nos
pacotes de açúcar, distribuídos em todo o país, durante o mês
de abril. A iniciativa enquadra-se nas comemorações do Dia
Mundial da Atividade Física que se assinala a 6 de abril.
“Nunca é demais relembrar os portugueses que é fundamental
adotar um estilo de vida saudável e praticar atividade física,
independente da idade. As recomendações da Organização
Mundial da Saúde determinam que a duração aconselhada é
de 30 minutos diários de atividade física moderada ou intensa
para os adultos e 60 minutos diários para crianças e jovens”,
frisa Leonor Prates, Diretora do Serviço de Medicina Física e
de Reabilitação do HFF.
Para Rui Nabeiro, comendador da Delta Cafés, “esta é uma
iniciativa que muito nos orgulha. Faz parte do nosso
compromisso social ajudar na divulgação e promoção de
campanhas que permitam melhorar a vida dos portugueses,
pelo que acreditamos que esta parceria é mais um passo nesse
sentido”.
O Dia Mundial da Atividade Física visa promover a prática de
atividade física junto da população, assim como mostrar os
benefícios do exercício físico.
O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do HFF tem
como objetivo “reabilitar”, ou seja, “voltar a habilitar” os
doentes referenciados com doenças do foro dos sistemas
neuromuscular, cardiopulmonar ou musculoesquelético. Para
atingir este objetivo o serviço está organizado em equipas de
reabilitação multidisciplinares constituídas por fisiatras,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala,
neuropsicólogos e técnicos assistentes, contando com a
participação e envolvimento do doente e da família.

que constituem fontes concentradas de determinadas
substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional
ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas
em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, com-
primidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas
de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras
formas similares de líquidos ou
pós que se destinam a ser toma-
dos em unidades medidas de
quantidade reduzida. Nesta
medida, os SA não substituem
uma alimentação variada e
nutricionalmente equilibrada.
Estes produtos têm vindo a ga-
nhar popularidade entre os con-
sumidores, e existe uma utilização
de suplementos alimentares numa
proporção elevada de pessoas em
Portugal, incluindo adultos,
sendo mais comum nas mulheres, e idosos.
De acordo com a legislação alimentar, é possível que subs-
tâncias que contenham actividade farmacológica possam
ser incorporadas em suplementos alimentares, significando
que pode existir a mesma substância em medicamentos e
em suplementos alimentares, mas sendo produzidos e comer-
cializados de acordo com requisitos e legislações diferentes
(legislação de medicamentos ou legislação alimentar). Isto
pode colocar-se como um eventual risco para a saúde do
consumidor, já que a ingestão destes produtos acarreta um
aumento do risco de reacções adversas, assim como uma
maior probabilidade de interacções com medicamentos. Este
comportamento torna-se mais preocupante, quando
estudos apontam para um aumento de consumo de suple-
mentos, que pode ser devido a razões como o seu fácil
acesso nas ervanárias ou espaços de saúde, farmácias ou
supermercados, ou a sua utilização associada a uma
percepção de promoção da saúde, prevenção de doenças,

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca
Promover a atividade física

compensar estilos de vida não saudáveis ou ainda o trata-
mento de doenças. Ainda, sabe-se que uma elevada per-
centagem de indivíduos que consomem suplementos
alimentares não informam a(o) sua (seu) médica(o) acerca
dos suplementos consumidos.
Segundo os últimos relatórios anuais do RASFF– Rapid
Alert System for Food and Feed, que é o sistema de
notificação onde os Estados-Membros da União Europeia,
os países da EEE-EFTA (Espaço Económico Europeu-Asso-
ciação Europeia de Comércio Livre) e a Comissão partilham
informação sobre géneros alimentícios e alimentos para ani-

mais que possam representar ris-
cos para a saúde dos consu-
midores, verifica-se que os suple-
mentos alimentares em 2019 foram
o 1.º, e, em 2020, o 2.º tipo de
produto com mais notificações,
ocupando assim o topo dos
produtos mais notificados, sendo
que ao longo dos anos o número
de reacções adversas notificadas
tem aumentado. De notar que
estas notificações RASFF apenas
ocorrem nas situações em que os

produtos se apresentam como um risco para a saúde do
consumidor.
Assim, torna-se premente alertar e capacitar a população, e
em particular grupos específicos, como os idosos, para a
problemática da utilização de suplementos alimentares,
dotando-os de conhecimento sobre potenciais riscos e
benefícios. Para isso, é importante informarem os profis-
sionais de saúde, e os seus médicos assistentes, acerca
dos suplementos consumidos, mesmo quando tal não é
perguntado activamente pelos clínicos. Só assim se
consegue fazer uma melhor gestão do risco, assim como
minimizar os riscos da auto prescrição com estes produtos.

*USF Lapiás

(Grupo de Médicos Internos dos Centros de Saúde de
Sintra, Colares, Várzea e Pêro Pinheiro (USF Cynthia,

USF Colares, USF Monte da Lua, USF Lapiás)

No próximo dia 24 de abril
2021, domingo, irá realizar-
se, no Salão da Igreja Pa-
roquial de S. Miguel (Es-
tefânia), em Sintra, uma ação
de colheita de sangue, entre
as 9:00 horas e as 13:00
horas, dinamizada pelo
Rotary Club de Sintra, com o
apoio técnico e logístico do
IPST - Instituto Português do
Sangue e Transplantação e
com a cooperação da Adas
Sintra (Associação dos
dadores de sangue do conce-
lho de Sintra) e a UPS –
Unida Pastoral de Sintra. O
Rotary Club de Sintra retoma
assim este ano no Salão
Paroquial a sua ação nesta
importante causa da dádiva
de sangue, tornando mais fácil

Salão paroquial da Igreja de S. Miguel (Estefânia)
Colheita de Sangue dia 24 das 9 às 13 horas em Sintra

para os dadores da área de
Sintra realizar este gesto de
generosidade e cidadania.
O nosso sangue é um tecido
essencial à vida, que desem-
penha várias funções no nos-
so organismo: fornecimento
de oxigénio e nutrientes às
células e remoção de toxinas,
resíduo e CO2 das mesmas,
defesa e proteção do organis-
mo contra vírus, bactérias e
fungos, cicatrização de feri-
das, hidratação e regulação do
organismo, etc. Ainda não
existe um substituto que pos-
sa cumprir todas as funções
do sangue (embora já exis-
tam, experimentalmente, al-
gumas alternativas tera-
pêuticas para funções como
a hidratação e o transporte de

oxigénio) pelo que a dádiva
de sangue continua e irá
continuar a ser a única
abordagem terapêutica em
muitas situações clínicas que
só podem ser resolvidas com
a transfusão de sangue,
como em casos de acidentes
ou lesões que tenham ori-
ginado perdas significativas
de sangue, em cirurgias,
durante ou após os partos, em
estados anémicos, em tra-
tamento de doenças onco-
lógicas, em transplante de
medula ou de órgãos, etc…
Em determinadas situações
(por exemplo em situações de
transplante de órgãos e de
medula é normal serem
utilizadas dezenas de unida-
des de sangue num único

paciente até este ter a sua
situação clinica estabilizada).
Em todo o país, são utilizadas
necessárias, em média, cerca
de mil unidades de sangue
por dia, e, como existem
componentes do sangue (as
plaquetas) que têm um
período de utilização muito
curto (apenas 7 dias), é ne-
cessário estar constante-
mente a repor os “stocks” de
sangue. É por isso muito
importante que as pessoas se
disponibilizem para dar
sangue por forma a garantir
que nunca falte sangue nos
hospitais.
Normalmente uma colheita de
sangue não demora mais do
que 20 a 30 minutos, desde a
inscrição até à refeição final

(mas pode demorar um pouco
mais em alturas de maior
afluência de dadores). O
processo decorre da seguinte
forma: primeiro é feita a
inscrição / identificação do
dador junto do técnico do
IPST, a fim de registar a sua
presença e atualizar os dados
para futuros contactos. De
seguida é feita a triagem
médica, onde é realizada a
medição da tensão arterial e
do nível da hemoglobina
(para certificar que o dador
não tem nem vai ficar com
uma anemia) e efetuado um
breve questionário a fim de
verificar se o dador reúne as
condições necessárias para a
sua segurança e a do recetor.
Verificada a aptidão do dador,

segue-se a recolha de sangue
propriamente dita, efetuada
pelos técnicos do IPST. Fi-
nalmente, depois de feita a
recolha, o dador é convidado
a tomar uma refeição ligeira,
fornecida pelo IPST, que se
destina a iniciar a reposição
dos líquidos perdidos e a
acautelar alguma indis-
posição que possa ocorrer
nos primeiros minutos após
a dádiva de sangue.
Venha dar sangue no dia 24
abril: O Rotary Club de Sintra,
o IPST, a Adas Sintra, e a
Unidade Pastoral de Sintra
contam com a sua genero-
sidade!

Um grande BEM HAJA.
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Páscoa Feliz

A Câmara Municipal de Sintra irá
promover uma Feira de Artesanato
no próximo dia 9 de abril, das 9h00
às 18h00, no Mercado Municipal da
Várzea.
Este evento terá a presença de
artesãos populares na venda e
produção no local, de diversos
trabalhos manuais em matérias
primas naturais e recicladas
Haverá ainda uma quermesse com
sorteio de rifas patrocinado pelo
comércio local das proximidades.

Na Várzea de Sintra

O Núcleo de Actividades Desportivas e
Culturais do Concelho de Sintra com sede
em Rio de Mouro organiza mais uma Feira
do Artesanato Amador, nos dias 9 e 10 de
abril, das 10 às 18 horas no Mercado
Municipal da Serra das Minas.
Também esta feira contará com a presença
de alunos do Estúdio 3 – Academia
formação artística.
No Dia 9, às 11 horas, mais um evento na
feira: “Mundo no nosso Bairro” e Queres
conhecer melhor Angola e a sua Cultura?
– Flashmob; Música; Roda de Conversa
e Workshop de Culinária Angolana.
Haverá uma campanha de recolha de bens
alimentares, brinquedos e roupa para
crianças.

Na Serra das Minas

Actividade em Mercados Municipais

Imagem: google

A Câmara Municipal de Sintra apresentou o
livro “Jovens do Concelho de Sintra-
Condições de Vida, Atitudes e Práticas”, esta
quarta-feira, no MU.SA – Museu das Artes
de Sintra.
O livro aborda o testemunho de jovens
residentes no concelho, e é resultado de uma
parceria entre a Câmara Municipal de Sintra e
o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.
Num exercício de partilha, o livro dá voz aos
jovens sintrenses, que revelaram os seus prin-
cipais anseios e problemas, com o objetivo
de se compreender como pensam, vivem e
agem.
A sessão de apresentação, contou com a
presença do vice-presidente da autarquia de
Sintra, Bruno Parreira, da reitora do ISCTE
IUL, Maria de Lurdes Rodrigues e de três
jovens entrevistados para este estudo, que
deram o seu testemunho.
Para o vice-presidente da autarquia de Sintra,
Bruno Parreira, “este estudo é um importante
objeto de debate, para todos os que se interes-
sem pela construção do futuro de Sintra”,
acrescentando que “a autarquia debaterá
sempre, todas as questões políticas com
relevância para os jovens. As suas principais
preocupações, devem ser ouvidas e tratadas
com seriedade, pois os jovens são o futuro “.
Os jovens participantes, identificaram quatro
grandes preocupações que estão relacionadas
com a intolerância, o ambiente, as desi-
gualdades e as consequências da crise

Livro sobre jovens do concelho
apresentado em Sintra

pandémica da Covid-19.
O estudo é um instrumento que permite saber,
quem são os jovens de Sintra, o que pensam
acerca do seu concelho e o que propõem para
o tornar mais atrativo no futuro.
Este livro resulta de um processo científico,
em que participaram 36 jovens dos 11 aos 30
anos e uma equipa de investigadores. Os
resultados apresentados no livro, numa lógica
de “história de vida”, têm por base um
conjunto de áreas temáticas que exploram a
perspetiva dos jovens relativamente às suas
relações com a escola e percurso educativo,
às relações com o meio onde vivem,
comunidade e vizinhança. São igualmente
destacadas as expectativas profissionais, a
identificação dos problemas, necessidades e
políticas para o concelho de Sintra.
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ratando-se de Sintra, cuja
fama é reconhecida dentro
e fora de portas, profusa-
mente retratada e descrita
em prosa e poesia, prefiro

Jardim da Vigia

Panorâmica do Jardim da Vigia

Manuel Mogo

T
começar este texto com uma descri-
ção de Sintra, assinada por “X.”no
Jornal de Sintra n.º 222 de 08 de maio
de 1938.
A Beleza da Serra de Sintra, por ser
obra de Deus, está muito acima da
concepção humana. Nem prosado-
res, nem poetas, verberando muito
embora em rasgos de génio imortal,
conseguirão jamais, com os seus es-
critos, igualar a sua Beleza mara-
vilhosa e incomparável.
E uma frase também de um texto de
Carlos Sombrio no Jornal de Sintra
205 de 09 de Janeiro de 1938, sob o
título “Aguarela de Sintra”.
…fazendo de Sintra a Grande Ca-
tedral do Silêncio.
Neste sentido, não sendo eu histo-
riador, nem escritor, nem poeta,
embora faça umas fotos aceitáveis,
não esperem ficar a conhecer Sintra
pelo que aqui escrevo e, se ainda
não vieram a Sintra, não se deixem
encantar pelas fotos que aqui deixo
porque, mesmo estas não chegam
para ilustrar esta terra. Por outro
lado, vou centrar-me exclusiva-
mente no jardim indicado no título.
Arrabalde, Miradouro da Vigia, Cam-
po ou Monte da Vigia, Jardim da
Vigia, Jardim dos Cardos, Miradouro
da Condessa de Seisal, sete de-
signações, um só lugar, lindíssimo.

Nas pesquisas feitas na imprensa
local, desde os anos 30, encontrei
todas estas expressões para desig-
nar o local.

Foram necessários 5 anos para que
a obra se completasse. Durante este
período ocorre o ajardinamento do
local mas a avaliar pelas notícias que
iam saindo na imprensa local, esteve
votado ao abandono. Em várias
ocasiões eram publicadas notícias
como esta, por altura das celebra-
ções das Festas da Nossa Senhora
do Cabo em 1937. …“O celebérrimo
Miradouro da Vigia se encontrará
como actualmente, ou ….Pior
ainda! Não terá a nossa Câmara
uns singelos escudos para mandar
desbastar os cardos e as urtigas
que medram à vontadinha?”3

Ou ainda esta “O cardo e o tojo
crescem sem licença de Deus e
poste que defeitua a paisagem por
lá continua…”4

Presumo que estas referências aos
cardos terão levado a que o povo,
sempre dado a criticar o poder, o
apelidasse de Jardim dos Cardos.
A par destas críticas, corriam insis-
tentes pedidos para se efetuar a re-
paração da atual rua Rodrigo Delfim
Pereira, que passa pelo jardim,
porque dificultava a circulação entre
S. Pedro e à Estefânia, via Largo
Formigal de Morais.5

Os atrasos na construção do Jardim
também motivaram a intervenção da
imprensa local, nomeadamente nu-
ma entrevista ao Secretário da Junta
de S. Pedro, Francisco Ribeiro e
Costa, no Jornal de Sintra nº 257 de
08 de Janeiro de 1939, ao ser ques-
tionado quando será ajardinado o
Miradouro da Vigia, respondeu; O
Miradouro pertence à Freguesia
de Santa Maria, mas como, prati-
camente, está dentro do bairro de
S. Pedro, tem-nos merecido espe-
cial atenção, pelo que apresen-
tamos à Câmara uma sugestão que
nos parece resolver o assunto.
Os atrasos, a manutenção ou a falta
dela não terão sido os únicos pro-
blemas do jardim. O projeto do
arquiteto Raul Lino não foi res-
peitado, pelo que este interveio
através de uma carta dirigida em 25
de Junho de 1939, a Francisco
Ribeiro e Costa, Secretário da Junta
de Freguesia de S. Pedro. Nessa
carta refere que o projeto era sim-
ples, claro, lógico, imediato, prático
e económico e, reforçando a ideia
expressa na entrevista no parágrafo
acima, Raul Lino refere que - não
obstante o “corpo do delito” estar
fora da vossa freguesia, o que foi
feito era a negação do que havia
sido planeado.
A preocupação de Raul Lino com o
tipo de flores e árvores que deveriam
ser plantadas e com a forma com que
o mesmo se deveria ligar à envol-
vente, justificavam as suas preo-
cupações que estão expressas num
documento que integra o trabalho

Porquê tantos nomes para um só
lugar?
Arrabalde – É parte de uma po-
voação que, por sua vez, faz parte
de uma vila mas fora dos muros
desta. Este local estava fora do
centro a chamada Vila onde se en-
contra o Palácio Nacional de Sintra.
Daí parecer fazer sentido que lhe
chamassem arrabalde, palavra que
deriva do árabe ar-rabad que
significa arredor.
Monte da Vigia e Campo da Vigia
– O nome Vigia não consegui apurar
de onde deriva, mas especulo que
por se tratar de um bom local de
vigia pela desafogada vista que

tinha (a serra de Sintra e redondezas
não apresentava a profusão de
arvoredo que hoje conhecemos). Do
lado esquerdo do Jardim existem as

Escadinhas da Vigia e em frente
deslocada para a direita está a Quin-
ta da Vigia. A adoção do nome Vigia
parece fazer sentido. A designação
de Campo ou de Monte, deduzo que
o local antes de ser jardim poder ser
designado por monte, nome que
usamos para designar uma pequena
elevação, ou campo, nome que se
atribui também a um ponto de vista.
Miradouro da Condessa de Seisal-
A Condessa de Seisal, Maria Ger-
mana de Castro Pereira (dama fiel e
próxima da Rainha D. Amélia) pro-
prietária do local onde o Jardim se
encontra implantado, cedeu gratui-
tamente o terreno para que nele
fosse construído o Jardim, pelo que
adoção do seu nome é da mais ele-
mentar justiça. No Jardim é possível
apreciar um pedestal de granito, da
autoria do arquiteto Raul Lino com
a inscrição “Miradouro da Con-
dessa de Seisal”.
Jardim da Vigia ou Jardim dos
Cardos – Trata-se da alteração de
Monte da Vigia para Jardim uma vez
que o local, segundo o Jornal de
Sintra nº 275 de 21 de Maio de 1939
foi finalmente ajardinado. Quanto à
designação Jardim dos Cardos
deixarei para mais à frente.
Este Jardim, também conhecido pe-
los nomes acima, sempre me atraiu.
Não consigo definir um motivo de
atração, porque são vários. Desde
a vista deslumbrante que nos
oferece sobre a Serra de Sintra, aos
seus rústicos, estreitos e assimé-
tricos caminhos, às suas árvores e
plantas, à sua história, a forma como
se integra na paisagem, até ao gosto
porque sim e porque gostos não se
discutem.
É um excelente lugar de contem-
plação. Não há muito tempo foi ali
rodado um excerto do filme Frankie
com Isabelle Hupert, filme a que fui
assistir, para ver este magnífico
jardim como seria retratado pelo
realizador Ira Sachs. Fiquei com a

impressão que o filme vale mais pela
paisagem de Sintra e pelas imagens
do Jardim, do que pelo seu próprio
enredo.
Como espectador privilegiado, uma
vez que sou “obrigado” a passar por
ali quando saio ou chego a casa, já
vi por ali gente abraçando longa-
mente os plátanos. Também vejo
pintores, e fotógrafos que ficam por
ali à espera das mudanças de luz,
caminheiros nas suas voltas por
Sintra fazem sempre ali uma para-
gem, turistas apressados, curiosos,
admiradores, gatinhos à trela sabo-
reando a vista e o sol e até uma sim-
pática e tranquila ovelha, costuma
passear por ali, sem trela, atrás da
sua dona.
Como era o local e que aconteci-
mentos ocorreram até à sua cons-
trução.
O Campo da Vigia à época mais não
era que um monte de pedras, muitas
das quais, propositadamente, ainda
são visíveis como o leitor irá perce-
ber com o avançar desta história.
A primeira referência sobre este
jardim, descrevia o local como
Campo da Vigia.1 No Jornal de
Sintra, publicava-se uma carta
enviada pelo Sr Tenente Mário
Pimentel relativa ao ajardinamento
do Monte da Vigia, indicando ter
sido contatado por Mário Ribeiro
da Comissão de Iniciativa e Turismo
que lhe terá pedido, em nome da
Comissão de Melhoramentos de S.
Pedro, apoio para o ajardinamento
do Campo da Vigia.2

O Sr.Tenente interessa-se pelo tema,
também pelo facto do arquitecto
Raul Lino se ter disponibilizado a
elaborar o projecto de ajardinamento
de forma gratuita. Depois de uma
reunião com Rodrigo Seisal, filho da
Condessa de Seisal (dona do terre-
no) foi acordado que o terreno seria
cedido de forma gratuita, sob al-
gumas condições, que foram aceites
pela Câmara.

Nesta foto (1826/1929) retirada do arquivo da Câmara Municipal
de Sintra, é possível ver o local (do lado esquerdo) onde hoje
existe o jardim, a pedra calcária era dominante. A serra despida
de arvoredo e ao fundo do lado esquerdo da estrada o portão
de acesso à Quinta da Vigia.

A menos de 100m em linha reta para a esquerda encontra-se a
Casa do Cipreste de Raul Lino onde anteriormente existia uma
pedreira, da qual ainda existem vestígios dado o cuidado que
o arquiteto colocou na construção da sua casa de modo a
integra-la na paisagem com o mínimo impacto.
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do Dr Ricardo Miguel Oliveria
Duarte, que aconselho vivamente a
ser consultado (não só pelo detalhe
dado a este jardim como pelo resto
do notável trabalho sobre a
azuleijaria de exterior em Sintra) no
final deste post.7

No referido documento pode ler-se
“É preciso por de lado qualquer
ideia de um jardim “á inglesa” ou
“á francesa” ou de qualquer
maneira exótica que não esteja
dentro das possibilidades imedia-
tas de uma fácil criação e man-
tença, em caso de falta de rega, de
outros cuidados, ou por motivo de
grandes secas naturais ou de
prolongadas épocas chuvosas-
como é frequente dar-se na nossa
região”
E continua afirmando a necessidade
revestir quanto baste a rocha
“deixando que a graça do recinto
dependa mais da disposição dos
caminhos e do dois miradoiros, do
que da variedade de qualquer
coleção de plantas.”. A importância
que Raul Lino dá à necessidade de
se alterar o mínimo possível na
construção do jardim, explica a razão
pela qual é possível ver rocha nos
caminhos e canteiros deste jardim.
Os dois terraços circulares que
marcam o desnível, sombreados por
duas árvores de folha caduca que
permitem a solarização do local no
inverno e o sombreamento no Verão,
os caminhos desalinhados, mar-
cados com a rocha original, a par da
manutenção da pedra existente que
em muitos sítios do jardim não foi
coberta de terra, talvez sejam a razão
do encanto deste jardim.
E sim, são também os 3 montes, o
do Castelo, o do Palácio da Pena e o
do Monte Sereno, onde se encontra
o Castelo Gregório, construído por
iniciativa de Gregório Ribeiro, cujas
obras se concluíram mais ou menos
na mesma altura da inauguração do
Jardim, que se destinava a ser uma
Pensão Restaurante e de onde era
possível ter uma vista magnífica
sobre Sintra.8

Este Jardim faz também parte do
Património Arqueológico de Sintra,
designado pelo sítio medieval do
Jardim da Vigia.9

Falta fazer referência ao facto de
neste Jardim existir uma referência
ao Engenheiro Agrónomo Mário de
Azevedo Gomes (1885-1965) que na
década de 50 elaborou vários
estudos sobre clima, solos e floresta
do Parque da Pena, recordando com
prazer uma frase sua no livro “A
Utilidade das Árvores” – A natureza
é consoladora quando é bela e
árvores é uma das coisas da
natureza que mais ajudam a torna-
la bela aos nossos olhos.
A título de curiosidade, já no início
da existência do jardim se lamentava

a existência de um poste que
destoava no jardim e que impedia
que se desfrute de ampla vista sem

que interferência deste.
Aquando do registo da inauguração
do jardim podia ler-se – …um poste
telefónico grande, inestético, de-
negrido, donde irradiam numerosos
fios que riscam a paisagem. 10 Coin-
cidência ou não, os postes (agora
de electricidade e de telecomu-
nicações) continuam a riscar a
paisagem. Sendo Sintra Património
Mundial da Humanidade há vinte
sete anos, não parece fazer sentido
a existência de tais fios e postes,
visíveis na primeira foto deste texto.
Resta-me informar que este Jardim
fica localizado na Rua Rodrigo
Delfim Pereira, filho ilegítimo do
Imperador do Brasil D. Pedro I e
nosso Rei D.Pedro IV, que foi
proprietário da Quinta Vigia, sendo
que nessa Quinta foi recebida a
Rainha D. Amélia na oportunidade
dada por Salazar para revistar
Portugal em 1945.
O filho de Rodrigo Delfim Pereira,
Manuel Rodrigo Castro Pereira era
pessoa muito rica, para além da
Quinta Vigia, possuía a Quinta das
Murtas ( que fica a cerca de 300 m
abaixo do Jardim da Vigia) e era o
avô de Francisco Pinto Balsemão.
Um dos irmãos do avô Manuel, era
Rodrigo Castro Pereira, salazarista
convicto. No dia 26 de abril de 1974,
vestiu a farda Legião, sentou-se na
sua casa, na Quinta das Murtas e

esperou que o viessem prender o
que nunca aconteceu. Mais tarde
terá confessado ao seu sobrinho

Balsemão, de forma semi-sarcástica
que tinha muito orgulho em ter um
sobrinho como Primeiro-ministro de
Portugal.11

Em frente ao Jardim desembocam a
rua Albino José Batista e a Rua José
Neto Milheiriço, conceituado
médico sintrense alvo de vários
agradecimentos no Jornal de Sintra12

pelas suas qualidades profissionais
e humanas que chegou a ter con-
sultório na Vila Maria, Rua do
Roseiral, local onde está implantada
a Casa do Cipreste, construída por
Raul Lino onde passou a viver. Mais
tarde este prestigiado médico que
ainda tive a oportunidade de
conhecer, passou a dar consultas
na sua Casa Particular, na Rua D.
João de Castro muito próxima do
Jardim da Vigia.

1 Jornal de Sintra n.º 37 de 16 de Setembro
de1934.
2 Jornal de Sintra n.º 37 de 16 de Setembro
de1934.
3 Jornal de Sintra n.º172 de 23 de Maio
de 1937 “Ao correr da Pena… Casos e
coisas de Sintra”
4 Jornal de Sintra n.º 212 de 27 de
Fevereiro de 1938 “Do Bairro de
S.Pedro”
5 Jornal de Sintra n.º 229 e 234 de 29 de
Junho e 31 de Julho de 1938
6 Documentos de Raul Lino incluídos
no Anexo ao trabalho de Ricardo Miguel
Oliveira Duarte da Universidade de
Lisboa – Faculdade de Letras –
Azuleijaria de Exterior em Sintra,
Dissertação orientada pelo Prof.Doutor
Vitor Serrão.
7 Documentos de Raul Lino incluídos
no Anexo ao trabalho de Ricardo Miguel
Oliveira Duarte da Universidade de
Lisboa – Faculdade de Letras –
Azuleijaria de Exterior em Sintra,
Dissertação orientada pelo Prof.Doutor
Vitor Serrão.
8 Jornal de Sintra n.º c257 de 21 de maio
de 1939
9 Sítio Inventariado. Abrangido pela ZEP
da Paisagem Cultural de Sintra - Aviso
n.º 15169/2010, DR, 2.ª série, n.º 147,
de 30-07-2010. Na área correspondente
ao jardim da Vigia foram recolhidos à
superfície materiais arqueológicos
tardomedievais e modernos que indicam
uma ocupação no sítio da Vigia, junto
ao núcleo urbano de São Pedro
10 Jornal de Sintra n.º 275 de 21 de maio
de 1939
11 Livro Memórias de Francisco Pinto
Balsemão, Porto Editora
12 N.º 244 de 09 de outubro de 1938 e
256 de 31 de dezembro de 1938

Abaixo o link para mais fotos do jardim
e dos artigos do Jornal de Sintra
mencionados ao longo da minha
descrição.
h t t p s : / / p h o t o s . a p p . g o o . g l /
aFBoe5JyXzjpxYno6
Abaixo o link para o trabalho de Ricardo
Miguel Oliveira Duarte - Azulejaria de
Exterior em Sintra e respetivo anexo.
https://repositorio.ul.pt/bitstream/
10451/37922/1/ulfl259924_tm.pdf
https://repositorio.ul.pt/bitstream/
10451/37922/1/ulfl259924_tm.pdf

Jardim da Vigia ao amanhecer

Foto da Rainha D. Amélia na companhia da Condessa de Seisal,
Quinta Vigia em 22 de Maio de 1945, obtida em https://
www.tagusart.com/pt/auction/lot/id/3553

m consequência dos co-
mentários menos abona-
tórios e do desconcerto
que os média têm regista-
do num tempo que tão à

Sintra, Serviço Nacional de Saúde

Justo
reconhecimento

E
prova tem colocado os profissio-
nais do Serviço Nacional de Saúde,
impôs-se-me a necessidade de uma
pública atitude de correcção.

Relativamente àquela minha in-
tenção, afinal, apenas me limito a
lembrar a lucidez e pertinência das
avaliações, formais e informais, de
acordo com as quais, aos portugue-
ses, não têm faltado razões para que
se orgulhem dos benefícios decor-
rentes do empenho com que o pes-
soal do SNS tem cumprido a missão
que lhe está confiada.

Se cada zona do país corresponde a
uma situação com específicas cara-
cterísticas que convém sublinhar,
ninguém duvidará de que Sintra tem
estado sujeita a extraordinária so-
brecarga devido à demanda de uten-
tes resultante do contexto pan-
démico ainda em curso.

Se o tão singular caso do nosso
concelho, o segundo mais populoso
do país, me suscita a partilha de um
tão breve quanto sincero testemu-
nho, tenho absoluta certeza de que
ele ultrapassa as circunstâncias me-
ramente pessoais da minha que é
uma família de três gerações insta-
lada na sede do concelho, coinci-
dindo, isso sim, com o que também
expressam muitos amigos e conhe-
cidos.

Tanto no que se refere ao Centro de
Saúde ao qual estamos afectos co-
mo às instalações hospitalares pú-
blicas disponíveis, portanto, Hos-
pital Prof. Doutor Fernando Fon-
seca (Amadora-Sintra) e Hospital de
Cascais Dr. José de Almeida, às
quais temos acorrido desde que
estão disponíveis, jamais houve a
mínima razão de queixa.

No Amadora-Sintra, os membros da
família já foram por oito vezes cirur-
gicamente intervencionados, pres-
supondo os percursos prévio e pos-
terior, de consultas, testes, análises,
os mais diversos tipos de trata-
mento. Em cada um dos referidos
hospitais nasceram os meus netos.
E, sem entrar em mais detalhes de
facto, mesmo durante o avassalador
período da tão exigente situação
sanitária, repito, nunca registámos
qualquer prejuízo pessoal.

Que bom, a um tempo, poder ser tão
sincero como grato!

[Escrito de acordo
com a antiga ortografia]

João Cachado
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urante o Evento fo-
ram também apre-
sentados os novos
Orgãos Sociais,
que tomaram posse

No passado domingo, dia 27 de Março de 2022, realizou-se um grandioso
almoço na Sociedade Recreativa Desportiva e Familiar de São João das
Lampas. O almoço teve como mote “O Regresso” pois assinalou o início
de uma nova era para esta coletividade, que conta já com mais de 110
anos de história.

D
no passado mês de Fevereiro,
e que decidiram dar uma nova
vida a esta casa.
A composição dos mesmos,
é feita por um grupo de pes-
soas que estavam, e estão, à
frente da Marcha Popular de
São João das Lampas, a única
atividade cultural que esta
coletividade ainda tinha.

fotos: SRDFSJLA direcção e parte dos participantes

Parte dos participantes no almoço A presidente da direcção, Madalena Simões

Os novos Órgãos apresen-
tados, são compostos por:
Direção
Presidente – Madalena Si-
mões
Vice-Presidente – António
Freitas
Vice-Presidente – Marisa
Crispim
Tesoureiro – João Paulo
Secretário – Carolina Santos
Vogal – Carlos Alexandre
Vogal – Joaquim Ferreira
Conselho Fiscal
Presidente – Maria Romão

Relator – Rodolfo Oliveira
Vogal – Cristina Ferreira
Assembleia Geral
Presidente – Fernando An-
drade
Vice-Presidente – Pedro
Batalha
Secretário – Simão Alegre

Durante o almoço foi também
apresentado o Plano de Ati-
vidades para o ano de 2022.
Para estar sempre a par das
atividades e eventos organi-
zados pela Sociedade Re-

Instagram e ler o Jornal de
Sintra.
O evento contou com a pre-
sença de várias entidades, o
Senhor Presidente da União
das Freguesias, Guilherme
Ponce de Leão, o vogal do
seu executivo com o pelouro
das coletividades, José Al-
berto Carvalho, o Pároco da
Paróquia Padre Alberto Oli-
veira, e representantes de ou-
tras coletividades e associa-
ções da freguesia.
De referir a excelente quali-
dade do almoço, que deu uma
lição de gastronomia e que foi
elaborado por Fernanda

Casquilho e José Augusto,
com a ajuda de muitos
voluntários.
A nova Direção lança o apelo
a que mais pessoas, de todas
as faixas etárias, se façam só-
cias desta coletividade, para
que assim possamos com a
ajuda de todos, reerguer esta
casa e poder dar-lhe conti-
nuidade. Os interessados
poderão fazer o pedido de
inscrição de sócio, através de
mensagem privada pelas
páginas de Facebook e
Instagram, bem como pelo e-
mail:
sociedaderlampas@gmail.com

creativa D.F. de São João das
Lampas, basta seguir a sua
página de Facebook e

Sociedade Recreativa Desportiva e Familiar de São João das Lampas

O renascer do movimento associativo em São João das Lampas
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osé Milhazes é por de-
mais conhecido como
jornalista e especiali-
zado em temas russos,
sobre os quais escre-

Sessão sobre a história da Rússia
Decorreu a 3 de abril na Casa de Teatro de Sintra a sessão promovida pela Alagamares com o apoio
do Chão de Oliva em torno da atualidade da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e tendo como ponto
de partida o recente livro de José Milhazes “Breve História da Rússia”.

J
veu, tendo vivido na ex-URSS
e Rússia entre 1977 e 2015. Pa-
vel Elizarov é analista infor-
mático, vive em Portugal des-
de 2013 e teve de se exilar da
Rússia por ser apoiante de
Alexei Navalny e ter parti-
cipado nas manifestações da
Praça Bolotnaya, em Mosco-
vo, no dia 6 de maio de 2012,
que conduziram ao que ficou
conhecido como caso Bolo-
tnaya, que levou à prisão e
exílio de muitos dos que pro-
testavam contra a farsa da re-
eleição de Putin nessa altura.
Vários ativistas foram acu-
sados e condenados a penas
entre os dois e os quatro anos
de prisão, considerados
culpados de participação em
“tumultos em massa”.
A natureza imperial da Rússia,
a possibilidade de alguma vez
o regime se democratizar, ou

o apoio popular a Putin, foram
alguns dos temas abordados
perante uma plateia interes-
sada.
Portugal estabeleceu rela-
ções diplomáticas com a Rús-
sia em 1779, no tempo de Ca-
tarina a Grande e D. Maria I, e
várias foram as personali-
dades que se destacaram na

relação bilateral, desde o ve-
nereologista Ribeiro San-
ches, médico português da
czarina Ana Ivanovna, e que
viveu na Rússia de 1731 a
1747, a José Carlos Rates, pri-
meiro secretário geral do PCP,
e expulso do partido em 1925.
Também individualidades
ligadas a Sintra tiveram uma

relação próxima, como a Mar-
quesa Olga de Cadaval, no
apoio à vinda a Portugal de
muitos artistas russos em
pleno Estado Novo (ela mes-
ma descendente do Marechal
Kutuzov, herói das batalhas
de Borodino e Krasnoi) ou
Zózimo Consiglieri Pedroso,
professor e antropólogo que
viveu e morreu em Sintra e
escreveu um livro sobre a sua
viagem à Rússia em 1896.
Também o milionário russo
Arsénio Morózov (1873—
1908) viajou por Portugal e
Espanha, acompanhado pelo
seu amigo, o arquiteto Víctor
Mazyrin (1859–1919). e ficam
tão profundamente impres-
sionados com o Palácio da
Pena, que Morózov se entu-
siasmou com a ideia de erguer
em Moscovo uma casa-cas-
telo que recriasse em traços
gerais o estilo da Pena. Em
1895 mandou erguer uma edi-
ficação parecida na central
rua Vozdvizhenka, projeto de
Mazyrin.   Fonte: Alagamares

José Milhazes ladeado por Fernando Morais
Gomes e Pavel Elizarov

foto: ventura saraiva

Foram muitos os professores
que, por iniciativa do gover-
no, se viram retirados da Cai-
xa Geral de Aposentações,
apesar de nela já se encon-
trarem inscritos, uma vez que
iniciaram funções antes de 1
de janeiro de 2006.
Vários desses docentes re-
correram aos seus Sindicatos,
que os ajudaram a reclamar
desse facto e a recorrer aos
tribunais, sempre que tal se
tornou necessário. Na se-
quência desse recurso e por
força do pronunciamento fa-
vorável do Supremo Tribunal
Administrativo, através do
Acórdão n.º 0884/13, de 6/03/
2014, ao pessoal docente que
iniciou funções públicas
antes de 1/1/2006 deve ser re-
conhecido, com efeitos re-
troativos, o direito a reingres-
sar na CGA depois de ter
estado inscrito na Segurança
Social.
Segundo o referido Acórdão,
da conjugação dos artigos 2.º
da Lei n.º 60/2005 com o artigo

Tribunal reconhece razão aos professores
no caso da Caixa Geral de AposentaçõesPUB. JORNAL DE SINTRA, 8-4-2022

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

DE ALMOÇAGEME

22.º n.º 1 do Estatuto da Apo-
sentação resulta que “só ha-
verá cancelamento da ins-
crição do subscritor que ces-
se definitivamente o exer-
cício do seu cargo, assis-
tindo-lhe, porém, o direito a
ser de novo inscrito se voltar
a ingressar em funções
públicas”. Assim, “só há lu-
gar ao cancelamento da
inscrição do subscritor, com
a consequente eliminação,
quando aquele cesse, a título
definitivo o seu cargo, por-
quanto o legislador teve o
cuidado de ressalvar desse
cancelamento a situação do

trabalhador (…) que foi
“investido noutro a que
corresponda igualmente
direito de inscrição”. Isto é,
que se limita a transitar, den-
tro da Administração Pú-
blica, de uma entidade para
outra”.  Assim, “só há elimi-
nação do subscritor se ele
não for investido noutro
cargo a que – antes de 1/1/
2006 – correspondesse
direito de inscrição”.
Com vista a ver reconhecido
aos professores o direito de
serem reinscritos na CGA, os
sindicatos da FENPROF
recorreram e continuam a

recorrer à via judicial, sempre
que o problema não é resol-
vido por via da simples re-
clamação. Neste momento,
das 80 ações judiciais inter-
postas, três já transitaram em
julgado, com decisão favo-
rável aos professores, e oito
encontram-se em fase de
recurso – sete em tribunal de
2.ª instância e uma no Su-
premo Tribunal Administra-
tivo. Releve-se que, das oito
ações que se encontram em
fase de recurso, seis foram de-
cididas favoravelmente pelos
tribunais de primeira instân-
cia. Os restantes casos correm
ainda nos Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais.
Os professores que ainda não
iniciaram o processo de
reinscrição têm direito e de-
sejem, deverão recorrer aos
seus sindicatos, que, no caso
da FENPROF, há muito que
acompanham, com êxito, este
processo. 

Fonte:  FENPROF

ASSEMBLEIA GERAL
SESSÃO ORDINÁRIA

De harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do Art.º 19.º
e alínea c) do Art.º 16.º dos Estatutos convoco os Sócios da
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Almoçageme, para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária na Av. Dr. Brandão de Vasconcelos n.º 82, no dia

22 de abril de 2022, pelas 20:30 Horas
Se à hora marcada não se registar a presença de, pelo menos,
metade dos Sócios, a Assembleia reunirá uma hora depois
qualquer que seja o número de Sócios presente (n.º 3 do
Art.º 17.º dos Estatutos), com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Discussão e votação do Relatório e Contas da Direção
referentes ao Ano de 2021 e do Parecer do Conselho Fiscal.
2. Votação para eleição extraordinária de dois elementos da
Direção, por vacaturas: Vice-Presidente Desportivo e
Secretário (Art.º 48.º Estatutos).
3. Diversos

a) Os livros, o relatório, as contas e demais documentos
podem ser examinados pelos Sócios, nos quinze dias
anteriores à reunião da Assembleia Geral, desde que o
requeiram à Direção por escrito (alínea d) do n.º 1 do Art.º 8.º
dos Estatutos).

Almoçageme, 06 de abril de 2022.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Museu do Ar promove visitas guiadas, com entrada gratuita,
nos dias 18, 23 e 24 de abril para assinalar o Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios.
As visitas guiadas são compostas por diversas “escalas”
através de um percurso que passa pelo Palácio da Granja do
Marquês, Campanário, Capela de Nossa Senhora do Ar,
Aqueduto e Hangares de Vila Nova da Rainha.
Esta é uma oportunidade única para viajar no tempo e conhecer
estes locais, onde os visitantes são transportados para uma
inesquecível história com início há 200 anos.
Os horários das visitas são os seguintes:
• 18 de abril (segunda-feira) – 14h30
• 23 de abril (sábado) – 14h30
• 24 de abril (domingo) – 10h30
O ponto de encontro será no Museu do Ar em Sintra, na
Granja do Marquês, e a visita tem a duração de 01h30, com
cerca de 2,5 Km.
A iniciativa é limitada a 30 pessoas e a carece de inscrição.
museudoarportugal@gmail.com

Museu do Ar organiza
atividades para
o Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios

foto: museu do ar
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Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – Jornada 25; Lourel provoca surpresa em Marvila

1.º Dezembro vence (2-0) SC Linda-a-Velha, e mantém-se líder
Ventura Saraiva

C

foto: ventura saraiva

om o empate imposto ao
Oriental, pelo Sporting de
Lourel, o 1.º Dezembro, e
Atlético Clube de Portu-
gal, viram descolar o em-

Mais uma jornada se surpresas no distrital da 1.ª Divisão da AFL, esta a 25.ª, realizada no domingo, dia 3. A começar pelo empate (2-2), do Sporting
de Lourel, diante do Oriental (2.º), a demonstrar que a goleada sofrida na semana anterior foi um percalço na competição. O Atlético do Cacém, fez
o mesmo resultado no reduto do Lourinhanense, e o 1.º Dezembro derrotou em São Pedro de Sintra, o SC Linda-a-Velha, por 2-0.
No fundo da tabela, Negrais, e Santa Iria adiaram o seu jogo para o dia 1 de Maio.

blema de Marvila quanto à luta pela
liderança, cifrando-se agora a di-
ferença em 7 pontos. Todavia, o clu-
be lisboeta conta com menos um
jogo, ainda assim insuficiente para
regressar à liderança, pelo menos
para já, embora ainda falte muito
campeonato. Até ao final da com-
petição, estão 9 jornadas por rea-
lizar, fora os jogos em atraso. As três
equipas ainda se vão defrontar entre
si (dia 24, Oriental-Atlético, e no dia
15 de Maio, será o 1.º Dezembro-
Atlético), podendo assim, o Cacém
reaproximar-se desses rivais na
classificação. Destes 3 candidatos,
o Oriental é a equipa mais instável,
e já esbanjou na condição de
visitado, 9 pontos (eede).
No passado domingo, dia 3, a for-
mação de Lourel esteve em van-
tagem no marcador, com golos de

defensiva adversária, retira o
guarda-redes do ângulo de remate,
e eleva para 2-0, consolidando a
vantagem no marcador. Até final, o
SC Linda-a-Velha foi mais pres-
sionante ofensivamente, mas sem
êxito. Um golo, seria um prémio para
a atitude de toda a equipa que bem

o mereceu ao longo dos quase 100
minutos de jogo.
Boa arbitragem de Tiago Abrantes,
bem auxiliado por Paulo Zambujo, e
Diana Ribeiro.

Resultados da jornada 25: 1.º De-
zembro, 2- SC Linda-a-Velha, 0;
Ponte Frielas, 0-Olivais e Mos-
cavide, 2; Oriental de Lisboa, 2- SC
Lourel, 2; Alta Lisboa, 0- Coutada,
1; Povoense, 1-AC Malveira, 4;
Atlético CP, 1-Oeiras, 0; Lourinha-
nense, 2-AC Cacém, 2; Damaiense,
0- FC Alverca B, 0; Negrais-Santa
Iria (adiado para 1 de Maio).

Classificação: 1.º, U. 1.º Dezembro,
56 pontos; 2.º, Atlético CP, 55, 3.º,
Oriental de Lisboa, 49, 4.º, Cacém,
44 (…),10.º, SC Lourel, 3518.º, SRD
Negrais, 4.

Próxima jornada (dia 10): Cacém-
Povoense; Lourel-Damaiense;
Alverca B- 1.º Dezembro; Malveira-
Negrais.

Serginho, e Gonçalo Martins, numa
reviravolta ao 1-0, do primeiro tem-
po, golo de Fábio Cruz, à meia hora
de jogo. Nuno Machado, aos 68’
viria a empatar, e pese todos os es-
forços do Oriental para chegar ao
golo, o treinador dos leões, José
Fernandes, reforçou o meio campo,
e o sector defensivo, conquistando
um precioso ponto, e dando assim
uma resposta positiva à goleada
caseira (0-6) com o Atlético na ronda
anterior.

Leonel Correia abre
caminho à vitória
em São Pedro de Sintra
No campo Conde Sucena, o SC
Linda-a-Velha apresentou-se sem
medos, perante o líder do campeo-
nato. Jogou para conquistar os 3
pontos, e foi pressionando a baliza
do 1.º Dezembro, no contra-ataque
das acções ofensivas do seu adver-
sário. E seria já no segundo tempo,

que o capitão Leonel Correia viria a
abrir caminho à vitória, estreando-
se a marcar pela sua equipa, mo-
mento raro deste médio defensivo
que vai na sexta época seguida no
clube de São Pedro de Sintra.
Aos 80 minutos de jogo, Luisinho
aproveita uma falha de marcação da

Leonel Correia – o capitão da equipa abriu caminho à vitória
estreando-se a marcar esta temporada

No passado sábado, dia 2, a equipa
comandada por Miguel Valença,
deslocou-se a Alcochete, para de-
frontar a equipa do Sporting B,
tendo empatado a um golo.
Jogo bastante emotivo e equilibra-
da, com momentos de bom futebol,
Os “leões”, aos 18´abrem a conten-
da por Gonçalo Costa, que dentro

Liga Portugal 3 – 2.ª Fase Manutenção – Jornada 2; Sporting B-1, Real SC, 1

Realistas taco-a-taco com os leões
António José da área recebe a bola, dribla dois

defesas, bate sem apelo nem agravo
Iuri Miguel. Várias ocasiões para os
dois lados, não concretizadas. Po-
rém, aos 87´ após um canto, a bola é
desviada para fora da área. Marcos
Barbeiro, sem oposição restabelece
a igualdade com um portentoso
remate que levava o selo de golo.
Jogo no Stadium Aurélio Pereira
(Alcochete)

Ao intervalo: 1-0. Marcadores: Gon-
çalo Costa (18´) e Marcos Barbeiro,
(87´).

Sporting B: Diogo Almeida;
Gonçalo Esteves, José Martá,
Rafael
Fernandes e Chico Lamba (Diogo
Brás, 68´); Gonçalo Costa (Everton
Santos (88´), Dário Estugo (Edu
Pinheiro, 79´), Renato Veiga (Lucas

Dias, 88´) e Mateus Fernandes;
Vando Félix e Rodrigo Ribeiro.
Treinador: Filipe Çelikkaya.

Real SC: Iuri Miguel; Paulinho
(Horácio Jau, 84´), Romário Car-
valho, Hugo Ventosa e Clayton
Sampaio; Amadú Baldé, Tiago Mor-
gado, Mustapha Corr (Marcos Bar-
beiro, 62´) e Ballack; Wilson Silva e
Mika Borges (Tiago Nunes, 62´).

Treinador: Miguel Valença.

Resultados: Sporting CP B, 1 Real
SC, 1; Oriental Dragon FC, 0 FC
Oliveira Hospital, 0. Classificação:
1º Sporting CP B, 9; 2º Real SC, 9; 3º
FC Oliveira Hospital, 5; 4º Oriental
Dragon FC, 2.
Próxima Jornada (3.ª) 10.04.2022:
Real SC vs Oriental Dragon FC e FC
Oliveira Hospital vs Sporting CP B.

Distrital Juniores A da 3.ª Divisão – Série 1
Negrais-Tenente Valdez
no sábado

Foi uma proeza o empate do CF “Os
Montelavarenses” no campo do Ca-
tujalense (1-1), perante o 2.º clas-
sificado da Série 1. Rui Magalhães,
deu avanço no marcador (0-1), aos
14 minutos, tendo a equipa do con-
celho de Loures chegado ao empate
de penalti por Hugo Santos, aos 55’.
Ainda assim, o clube de Montelavar
ainda se encontra nos lugares de
despromoção, e no próximo domin-
go, dia 10, encontra no campo do
Vimal, Os Bucelenses, equipa tran-
quila com os seus 40 pontos con-

Campeonato Distrital da 2.ª Divisão da AFL – Série 1 e 2
Mem Martins SC e “Os Montelavarenses”
conquistam ponto

quistados, ao invés dos 24, soma-
dos até ao momento.
Na liderança, o Ericeirense reforçou
a vantagem sobre o Catujalense,
sendo agora de 3 pontos (52-49).
Na Série 2, o Mem Martins SC jogou
em Linda-a-Velha com a equipa B,
da localidade. Aos 30 minutos de
jogo já perdia por 3-0, mas no se-
gundo tempo, os pupilos de Fer-
nando Rodrigues, conseguiram
chegar ao empate, depois de marcar
antes intervalo, por Vítor Reste, e a
turma de Oeiras ter aumentado para

4-1, no regresso dos balneários.
Jorge Silva (72’), Sadjo Djaló (79’),
e Luís Simões (85’), foram marcando
até chegar ao empate.
Na tabela classificativa, e no acu-
mulado de 25 jornadas, o Mem Mar-
tins SC está no 12.º, lugar com 25
pontos. Na próxima jornada recebe
na Quinta do Recanto, o Real B que
bateu o 1.º Dezembro B, por 3-2.
Lidera o CF Benfica com 63 pontos,
seguido do SF Palmense, e URD
Tires, ambos com 55.

Ventura Saraiva

Na contagem decrescente para o final da 1.ª fase do Campeonato de
Juniores A, da 3.ª Divisão da AFL, a equipa da SRD Negrais liderava a
classificação, da Série 1, com mais 3 pontos que o 2.º, o CERTenente Valdez
que jornada 23, realizada no sábado, dia 2, bateu no seu campo, o
Bragadense por 4-1.
A equipa da Pontinha, sobe assim à liderança (embora à condição, e em
igualdade (55 pontos)), uma vez que a equipa de Negrais adiou o seu jogo
com a SM de Caneças, para o sábado de Páscoa (próximo dia 16).
Perante este cenário, será bastante decisivo o embate entre os dois clubes,
no próximo sábado, às 16h00, em Negrais. A equipa de Bruno Martinho
empatou (2-2), no jogo da primeira volta, mas tem desvantagem nos golos
marcados, e sofridos.

VS
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Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão; HC Sintra/Planta Livre, 6-Alverca, 3

Terceira vitória consecutiva consolida lugar na tabela
Ventura Saraiva

C om João Baltazar
fora do banco, cou-
be a Mário Alves
orientar a equipa no
confronto com o

Na recepção ao lanterna-vermelha da tabela classificativa, a equipa do Hockey Club de Sintra/Planta Livre, conseguiu uma série inédita de vitórias
esta temporada, em jornadas seguidas. CRIAR-T (casa), Académica (fora), e Alverca, garantiram a conquista de 9 pontos, consolidando assim um
lugar a meio da classificação da Zona Sul.
No jogo de sábado, dia 2, em Monte Santos, e a contar para jornada 21, a formação sintrense foi obrigada a dar o seu melhor, perante um adversário
que mostrou qualidade, e esteve até, em vantagem no marcador. Bernardo Maria, e João Mendes, bisaram nos golos, Diogo Coutinho, e Rafael
Ogura, também “picaram o ponto”.

FC Alverca, último classifi-
cado da Zona Sul. Todavia, o
conjunto ribatejano ainda
não desistiu de somar os
pontos necessários para sair
da zona de descida, e este jo-
go em Sintra, era importan-
tíssimo para o emblema orien-
tado pelo antigo internacio-
nal Nuno Adrião. Com a com-
petição a entrar em contagem
decrescente, o cerco aperta-
se cada vez mais, aos últimos
classificados, lugares por on-
de andou esta época, o
Hockey Club de Sintra/Planta
Livre. Com as vitórias em sé-
rie, agora conseguidas, e em-
bora matematicamente ainda
não esteja assegurada a
manutenção, o calendário até
final da prova, é favorável
com 3 jogos em casa, e com
as equipas do mesmo cam-
peonato; Salesiana (dia 30),
Marítimo (7 maio), e Física
(dia 21 maio), no fecho do
campeonato. Na passada 4.ª
feira (já no fecho desta
edição), o Sintra acertou em
Torres Vedras, com a Física,
o jogo em atraso da 13.ª

Na realização da jornada 20, do Campeonato Nacional da 3.ª
Divisão, e que teve lugar no domingo, dia 3, a UDC Nafarros
foi vencer o Turquel B, por 1-3, com golos de André Rodrigues
(2), e Daniel Mestre. Já o tento da equipa da casa foi apontado
por Salvador André. A derrota dos turquelenses só não foi
mais penalizadora, dado que “Os Águias” (2.º), também perdeu
em casa (2-5), com FC Oliveira do Hospital.
Face a estes resultados (Zona Sul A), o UF Entroncamento
pode garantir a subida de divisão na próxima jornada (dia 24),
na recepção ao HC Mealhada. A UDC Nafarros subiu para o
5.º lugar, agora com 32 pontos. Na próxima jornada volta a
jogar fora, e desloca-se ao recinto do CENAP.
Na Zona Sul B, o HC Sintra B, perdeu no rinque do Parede FC
B, por 6-5. Tiago Francisco, e Rui Mendes bisaram nos golos,
com João Teixeira, também a marcar.
Do lado do Parede B, marcaram; Tomás Capela, e Vasco Teixeira
(3 cada).
Lidera o Sporting B, com 45 pontos, seguido do Campo de
Ourique, com 43.

Ventura Saraiva

foto: ventura saraiva

Jornada, ficando ainda com
um jogo para realizar, este com
o Marítimo, nos Açores, dia
15 de Maio (11.ª Jornada).

Alverca entra a vencer,
e chega por duas
vezes ao empate

Olhando para os números
finais (6-3), quem não esteve
no pavilhão de Monte San-

tos, já que não houve trans-
missão, via Tv, pode julgar
que foi uma vitória sem so-
frimento. Puro engano. A tur-
ma visitante, inaugurou o
marcador aos 4 minutos de
jogo, numa iniciativa de Diogo
Santos, finalizada por Miguel
Mendes. Volvido um minuto,
João Mendes, empatava, e de
seguida, num momento de
inspiração, Bernardo Maria,
de meia-distância, enfiou di-
rectamente a bola nas redes

defendidas por Rogério Silva.
Curiosamente, e ainda com 19
minutos para jogar, as equi-
pas não conseguiram alterar
o resultado, chegando ao
intervalo com essa vantagem
parcial do Sintra, por 2-1.
Após, o reatamento, e aos 35
minutos, Bernardo Trindade,
de penalti coloca o resultado
em 2-2, Bernardo Maria,
desempata, aos 37’. Em me-
nos de um minuto, Miguel
Mendes, e Filipe Lourenço,

constroem, o 3-3, e Diogo
Coutinho, desfaz a igual-
dade, para 4-3. João Mendes,
aproveita para o 5-3, e já
perto do final, Rafael Ogura,
aumenta para 6-3. Com um
minuto útil para jogar, o Al-
verca tem um penalti que João
Gouveia defende, e aí sim, o
publico afecto à equipa sin-
trense pôde respirar fundo, já
que dificilmente a vitória fu-
giria.
Quanto à arbitragem, actua-
ção muito positiva da dupla
do Alentejo/Algarve, Paulo
Moncóvio, e João Martins.
O campeonato sofre uma pa-
ragem mais dilatada, regres-
sando no dia 23 de Abril, com
a 22.ª Jornada.

Ficha do jogo
Pavilhão de Monte Santos
(Sintra)
Ao intervalo: 2-1. Final: 6-3
Marcadores: Bernardo Maria
(2), João Mendes (2), Diogo
Coutinho, e Rafael Ogura
(HCS/PL). Miguel Mendes,
Bernardo Trindade, e Filipe
Lourenço (CFA).

HC Sintra/Planta Livre:
João Gouveia; Diogo Cou-
tinho, Bernardo Maria, Diogo

Silva (cap.), e João Mendes
(5 inicial); Rui Mendes, André
Ferreira, Rafael Ogura, Tiago
Francisco, e Zé Estrela.
Treinador: Mário Alves

FC Alverca: Rogério Silva;
Miguel Mendes, Gonçalo
Sousa, Gonçalo Santos
(cap.), e João Vieira (5 inicial);
Henrique Pereira, Bernardo
Trindade, David Godinho,
Filipe Lourenço, e Frederico
Lourenço.
Treinador: Nuno Adrião

Classificação: 1.º Alenquer e
Benfica, 52 pontos (22 jogos);
2.º, GRF Murches, 49 (19j), 3.º,
Oeiras, 45 (20j), 4.º, Candelária,
45 (21j), 5.º, Benfica B, 39 (21j),
6.º, Académica, 28, 7.º, HC
Sintra/Planta Livre, 26 (19j),
8.º, Marítimo SC, 25, 9.º, Física,
23 (18j), 10.º, Salesiana, 21,
11.º BIR, 18, 12.º, CRIAR-T, 18,
13.º, Vilafranquense, 11, 14.º,
FC Alverca, 8.

Próxima jornada (dia 23):
Vilafranquense- HC Sintra/
Planta Livre; Alenquer e
Benfica-Murches; Oeiras-
Benfica B; CRIAR-T- BIR;
Académica-Física; Alverca-
Candelária; Juv. Salesiana-
Marítimo.

Diogo Coutinho em acção defensiva, com o guarda-redes João Gouveia
a tapar o ângulo de remate do patinador do Alverca

Nacional da 3.ª Divisão – Zona Sul A e B
Nafarros ganha em Turquel.
Sintra perde com Parede

Leia, assine e divulgue o Jornal de Sintra

JORNAL DE SINTRA, 8-4-2022

MANUEL LUIS
DOS SANTOS

03-01-1944 • 10-07-2021

SOBREIRO-MAFRA

Participação
de Falecimento

Os familiares informam que
Manuel Luís dos Santos
faleceu em 10-07-2021 e
vêm agradecer a todos os
amigos que tinha no con-
celho de Sintra e a todos
aqueles que se preocuparam
com a sua vida.
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BTT – Taça de Portugal de Cross Country Olímpico (XCO) Internacional C2

AEBTT Rio, Bicisintra, e BTTTeamSUColarense brilham em Abrantes
Ventura Saraiva*
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a corrida feminina
de elite, Joana Mon-
teiro foi a mais forte,
e cortou a meta com
1m28s de vantagem

A 2.ª Etapa da Taça de Portugal de Cross Country
Olímpico (XCO), teve lugar no passado domingo,
em Abrantes, e contou com 3 representações do
concelho de Sintra. De relevar as corridas de
Ricardo Vicente (Bicisintra/Gáz Mucifal/
2Cycling), Daniel Franco (BTTTeamSUColarense/
CSTreino), Mariana Viais, e Sandra Costa (AEBTT
Rio/Mr.Print).

Daniel Franco com um lugar de relevo
na prova de Cadetes

Mariana Viais no “top 10” da elite,
3.ª nas sub 23

 foto: cortesia aebttr foto: cortesia rp

sobre Lara Lois (Motobike) e
5m40s sobre Ana Tomás
(BTT Seia), que a acompa-
nharam no pódio. Ana Fer-
nandes (Strix Bike Team),
quarta na linha de meta, foi a
melhor sub-23 em pista.
Depois do segundo lugar no
arranque da Taça, em Melga-

ço, a famalicense, assumiu
assim, o comando da geral da
Taça.
A corrida masculina de elite
manteve os adeptos presos à
incerteza até final. Apesar de
Mário Costa se ter destacado
da concorrência, nunca con-
seguiu abrir um espaço de-
masiado significativo para os
rivais, mantendo a expecta-
tiva. Mário Costa venceria
com 33 segundos de vanta-
gem sobre Roberto Ferreira

(Guilhabreu BTT) e 50 se-
gundos à melhor sobre Ri-
cardo Marinheiro (Clube
BTT Matosinhos). O melhor
sub-23 foi Alberto Barroso
(SportBici/Mundo Furgone-
tas), quarto da geral absoluta.
As corridas de cadetes foram
vencidas por David Vizcaino
(Club Gr 100 MTB) e por
Beatriz Guerra (BTT Loulé/
Elevis). Em paraciclismo o

melhor foi Ivo Pereira (Ró-
ódinhas/Master Vantagem).
Este escalão contou com lar-
ga presença de corredores, e
teve 60 classificados. Ganha
por isso, grande destaque o
4.º lugar de Daniel Franco, da
formação do litoral sintrense,
BTTTeamSUColarense/CS
Treino. No seu primeiro ano,
em Cadetes, bateu-se com os
melhores, ficando a 1m51s do

espanhol David Viscaíno.
Na prova de juniores, Lara
Fernandes (AEBTT Rio/Mr.
Print, classificou-se no 7.º lu-
gar, e nos rapazes, os seus co-
legas de equipa, Francisco
Silvestre (7.º), e Diogo Ma-
galhães (8.º), também conse-
guiram um lugar no “top ten”.
Rodrigo Pinheiro, 8.º na elite
também brilhou no traçado de
Abrantes.

Na categoria Master 30, Ri-
cardo Vicente (Bicisintra/Mu-
cifal Gáz/2Cycling) subiu ao
pódio, ao entrar na segunda
posição, assim como Mariana
Viais (sub 23), da equipa de
Rio de Mouro (3.ª classificada
(8.ª geral fem)), com a sua co-
lega de equipa Sandra Costa
(Master 40), a obter a mesma
classificação.

*com FPC/UVP

Judo – Campeonatos Nacionais Universitários
Marta Loureiro, vice campeã nacional (-63kg)

Cerca de um mês depois de
ter conquistado a Medalha de
Prata (-63kg), em Cernache,
no Campeonato Nacional de
Juniores, Marta Loureiro,
atleta do Clube de Judo Sport
União Sintrense, sagrou-se
vice campeã nacional univer-
sitária na mesma categoria,
em representação da AEI
PAM – Associação de Estu-
dantes do Instituto Portu-
guês de Administração de
Marketing. A competição de-
correu no dia 2 (sábado), no
Pavilhão Portugal Cultura e
Recreio, no Seixal, e reuniu
cerca de oito dezenas de ju-

Ventura Saraiva* docas estudantes do Ensino
Superior.
Suspensos na época de 2020/
21, devido ao Estado de
Emergência Nacional, os na-
cionais universitários regres-
saram esta temporada nas
várias modalidades. No judo,
a competição realizou-se na
Margem Sul do Tejo, tendo
como palco o Pavilhão Portu-
gal Cultura e Recreio, no mu-
nicípio do Seixal.
Distribuídos por 12 catego-
rias, participaram, um total de
cerca de 80 estudantes-atle-
tas, voltando a consagrar a
equipa da Universidade No-
va de Lisboa, como campeã
nacional, renovando assim a

conquista do troféu colectivo
alcançada na época 2019/
2020.
Individualmente, e no sector
feminino, Carolina Rodrigues
da Associação de Estudantes
da Escola Universitária Vas-
co da Gama (AEEUVG) ven-
ceu nos -48kg, e Patrícia Ma-
tias da Associação Acadé-
mica da Universidade Lusó-
fona de Humanidades e
Tecnologias (AAULHT) nos
-52kg. Nos -57kg, levou o ou-
ro a estudante-atleta Mafalda
Ezequiel da Associação dos
Estudantes da Faculdade de
Motricidade Humana (AEF
MH), nos -63kg, Mariana
Esteves da AEFMH, e nos -
70kg Andreia Serrão da Uni-
versidade Nova de Lisboa.
No lado masculino, nos -
60kg, Daniel Jesus da Asso-
ciação Académica da Univer-

sidade do Algarve conquis-
tou a medalha de ouro, nos -
66kg, a conquista foi de André
Cravo da AAULHT, nos -
73kg, Pedro Horta da Asso-
ciação de Estudantes da Fa-
culdade de Arquitetura
(AEFA), nos -81kg, Eduardo
Silva da Universidade do
Porto (U.Porto), nos -90kg,
Pedro Silva da Associação
dos Estudantes do Instituto
Superior Técnico (AEIST), e
nos +90kg, o campeão foi
Rodrigo Boavida, do Institu-
to Politécnico de Viseu (IPV).
Na cerimónia protocolar esti-
veram presentes o presidente
da FADU, André Reis, o pre-
sidente da Mesa da Assem-
bleia-Geral da FADU, Bruno
Fragueiro, a presidente da
Associação Desportiva do
Ensino Superior de Lisboa,
Beatriz Leandro, o presidente

da Federação Académica de
Lisboa, João Machado, o
presidente da Mesa da As-
sembleia-Geral da ADJ de
Lisboa, Paulo Esteves, e Dio-
go Silva, campeão europeu
universitário pela Univer-
sidade de Lisboa. 
Relativamente à prestação de
Marta Loureiro, o CJ SU Sin-
trense, sublinha em nota en-
viada à nossa redacção que
“com esta brilhante pres-
tação, a nossa atleta sintren-
se, deixa um exemplo signifi-
cativo, e a importante men-
sagem de que é possível ter
uma boa prestação para-
lelamente na carreira acadé-
mica e no desporto, cons-
truindo sustentada e diver-
sificadamente um melhor
futuro e vida profissional”.

*Com FADU/CJSUS/FV

Marta Loureiro conquista
Medalha de Prata
no nacional de judo
Universitário em -63 kg.

foto: cortesia cjsus
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CULTURA

A Câmara Municipal
de Sintra recebe, no
Centro Cultural Olga
Cadaval, o espetáculo
“Odeio a Minha Ir-
mã” no dia 9 de abril,
pelas 11h00.
“Odeio a Minha Irmã” é um
espetáculo construído sob
duas performances com tex-
tos dramáticos do dramatur-
go e encenador francês Sé-
bastien Joanniez, numa cria-

“Odeio a minha irmã” no Centro Cultural Olga Cadaval

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

CINEMA

Sintra – “O Baloiço” de Artur
Anjos Teixeira
Quando: até 1 de maio
Onde: MAT - Museu Anjos
Teixeira

Sintra – Exposição de Artes Vi-
suais dos Utentes e Monitores
da CERCIAMA – Cooperativa
de Educação e reabilitação dos
Cidadãos Inadaptados da Ama-
dora
Quando: até 21 maio
Onde: Galeria Municipal da Casa
Mantero

Sintra – “Metamorfose”, Ex-
posição colectiva de pintura
Quando: até 17 abril
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 escul-
tura “ta.ber.ná.cu.lo” de Tito
Chambino
Quando: até 17 abril
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

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

Sintra – Exposição “À volta de
Camilo – Cidades e lugares
de Camilo”
Quando: 4 de abril a 26 de junho
Onde: Biblioteca Municipal de
Sintra.

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

Cinema City Beloura
7 a 13 Abril
“Sonic 2” VO, na sala 1, às
11.25h.
“Morbius”, na sala 1, às 15.35h,
21.30h.
“Monstros Fantásticos: Os
segredos de Dumbledore”, na
sala 1, às 17.40h.
“Sonic 2” VP, na sala 2, às
11.30h, 15.25h, 17.55h.
“Batman”, na sala 2, às 21h.
“Ella Bella Bingo” VP, na sala
3, às 11.20h, 13.20h, 15.20h.
“Amants”, na sala 3, às 17.10h,
19.15h.
“O Crime de Georgetown, na
sala 3, às 21.20h.
“As Aventuras de Lia”, na sala
4, às 11.10h, 13.30h.
“Sonic 2” VP, na sala 4, às
13.10h.
“Sonic 2” VO, na sala 4, às
17.30h.
“Belfast”, na sala 4, às 19.50h.
“Monstros Fantásticos: Os
Segredos de Dumbledore”, na
sala 8, às 11.35h, 15.10h, 18.10h,
21.10h.

MÚSICA
Sintra – “Stabat Mater de
Pergolesi” - Orquestra
Municipal de Sintra D. Fernando
II
Quando: 14 abril, 21h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – "Gaudeamus" Antó-
nio Victorino d'Almeida
Quando: 10 junho, 21h.
Onde: Centro Cultural Olga Ca-
daval

Sintra – Mais Alto, concerto
para celebrar o poder da música
Quando: 2 maio, 21h
Onde: Centro Cultural Olga
cadaval

TEATRO
Sintra – João Reis Pedreira
vive sem medo
Quando: 8 abril, 21h
Onde: Casa de Teatro de Sintra
Reservas 219233719

Agualva-Cacém – “Odeio a
Minha Irmã”
Quando: Dias 9, 10 abril, às 16h.
Onde: AMAS - Auditório Muni-
cipal António Silva

ção de Pedro Alves, Milene
Fialho e Carolina Figueiredo.
Uma em que se escuta a voz
da irmã mais velha e outra em
que o protagonismo é entre-
gue à mais nova. Dois mo-

nólogos (“Eu não Gosto da
Minha Irmã” e “Eu Quero Ser
a Mais Velha!”) contrastantes
em que, recorrendo ao humor
e uma linguagem muito in-
ventiva, são traçados os retra-
tos de duas personalidades
fortes.
Os textos que estão na ori-
gem deste espetáculo serão
publicados na editora mosca-
MORTA, projeto editorial da
responsabilidade do teatro-

mosca, numa edição bilingue,
com tradução para português
assinada por Margarida Ma-
deira, juntamente com outras
duas peças francófonas, to-
das inéditas em Portugal:
“Respirar (Doze Vezes)”, da
dramaturga francesa Marie
Suel; “Na Floresta Desapa-
recida”, do dramaturgo cana-
diano Olivier Sylvestre. Bilhe-
tes à venda na Ticketline.

Fonte: CMS

MASMO fora de portas em visita guiada
A Câmara Municipal de Sin-
tra organiza, nos dias 23 e
24 de abril, três visitas guia-
das a monumentos mega-
líticos e sítios do concelho de
Sintra, com a participação de
equipas do MASMO - Museu
Arqueológico de São Miguel
de Odrinhas.
Estas visitas, promovidas pe-
la Câmara Municipal de Sintra
por ocasião do Dia Interna-
cional dos Monumentos e
Sítios e do Dia Europeu da
Cultura Megalítica, preten-
dem promover o conheci-
mento, a valorização e a pre-
servação dos monumentos e
sítios, e ainda proporcionar
aos visitantes o contacto
com o património arqueo-
lógico e cultural presente no
concelho.

PROGRAMA
23 de abril | 10h30
Visita guiada ao Monumento

Megalítico da Barreira ante-
cedido por uma caminhada
que terá início no adro do mu-
seu e passará pela aldeia sa-
loia do Funchal, onde serão
destacados os sítios arqueo-
lógicos do local.
A visita ao Monumento Me-
galítico da Barreira – único na
área metropolitana de Lis-
boa–, termina nas ruínas da
antiga villa romana de São
Miguel de Odrinhas propor-

cionando aos visitantes o
contacto com o património
arqueológico e cultural pre-
sente nas cercanias do mu-
seu.
23 abril | 15h00
Visita Guiada à Anta do
Carrascal
A Anta do Carrascal, também
designada por Anta da
Agualva é um monumento
megalítico cujos trabalhos de
conservação e restauro pos-

sibilitaram detetar a configu-
ração original desta sepultura
pré-histórica, viabilizando a
sua adequada fruição pública
deste monumento funerário
megalítico, erigido em mea-
dos do 4.º Milénio a.C. (pe-
ríodo Neolítico).
24 de abril | 10h00
O Roteiro Patrimonial “De
Adrenunes ao Monge” assi-
nala o Dia Europeu da Cultura
Megalítica, este itinerário
contempla a visita a dois mo-
numentos situados em plena
Serra de Sintra:  Adrenunes e
o Tholos do Monge, promo-
vendo o conhecimento, a
valorização e a preservação
dos mesmos.
A participação nas diversas
atividades é gratuita, mas
requer marcação prévia.
Mais informações e marca-
ções através do tlf.: 21 923 86
08 ou dbmu.masmo.coor-
denacao@cm-sintra.pt

Conheça o

ROTEIRO MEDIEVAL DE SÃO PEDRO
DE PENAFERRIM

ERMIDA DE SANTA EUFÉMIA – FONTE DE SANTA EUFÉMIA
CAPELA DE SÃO LÁZARO – FONTE VELHA – IGREJA DE SÃO PEDRO

TÚMULO DOS DOIS IRMÃOS

Sintra – "Odeio a Minha
Irmã”
Quando: 9 abril, 11h.
Onde: Auditório Acácio Bar-
reiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Queluz – “A vida não é
perfeita”, produção RUGAS,
Associação Cultural
Quando: 8 e 9 abril, 21h30
Onde: Espaço teatroesfera
Reservas: 967859741
/ 939266093

PUB. JORNAL DE SINTRA

Encerra à Quinta-feira
Snack-Bar, Restaurante

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

Deseja uma Páscoa
Feliz a todos os

estimados Clientes,
Colaboradores,

Fornecedores e Amigos

A Câmara Municipal de Sin-
tra assinala o Dia Interna-
cional dos Monumentos e Sí-
tios, a 14 de abril, com diver-
sas atividades gratuitas
nos Museus Municipais.
O Dia Internacional dos Mo-
numentos e Sítios comemora-
se a 18 de abril e pretende ce-
lebrar a diversidade patrimo-
nial, bem como a solidarieda-
de internacional em torno da

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
assinalado em Sintra com atividades gratuitas

salvaguarda e da valorização
do património de todo o
mundo. 
Este ano, subordinado ao
tema “Património e Cli-
ma”, desenvolvem-se ativi-
dades relacionadas com as
grandes causas da sustenta-
bilidade e da economia cir-
cular, bem como potencializar
o património cultural, pro-
movendo os monumentos e

sítios históricos e valorizar o
património, assim como a sua
conservação e proteção.
A autarquia de Sintra assinala
esta efeméride com a rea-
lização de diversas atividades
gratuitas nos museus muni-
cipais. O MU.SA – Museu
das Artes de Sintra, Museu
de História Natural, Museu
Ferreira de Castro, Museu
Anjos Teixeira e o Museu

Leal da Câmara ofere-
cem nesta data: ateliers, ca-
minhadas e visitas guiadas.
As atividades destinam-se ao
público escolar e ao público
em geral.  
Todas as atividades são gra-
tuitas, mas carecem de inscri-
ção prévia.
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ALMANAQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO

PUB.

TELEVISÃO

RUI FERNANDES
Comércio e reparação de motos

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

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

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA

Cenas tristes, alegres…
é escolher

A

Sexta-feira, 1 de Abril– Susana
Emanuel Santos da Conceição Costa
Marques, de Carnaxide, Virgínia Cid,
de Lisboa, Maria João Ferreira Magro
Jacinto, de Rio de Mouro, Susete
Figueiredo Torres, da Praia da Adraga,
Maria do Céu Ribeiro Albuquerque;
Domingos V. Caracol, de Bolembre,
José da Silva Santana, de Mem Martins,
Lourenço António Torres, da Praia da
Adraga,José Marcos, de Odrinhas,
Norberto de Almeida Martins, de Mem
Martins, Nuno Carlos Baptista Mendes,
de S. Pedro de Sintra, Vasco Fontaínha
da Fonseca, de Vila Verde.

Sábado, 2 – Maria Emília d’Oliveira,
Alda Maria Henriques Vieira, Elvira Mor-
gado Miguel, do Ral, Amélia Maria
Ferreira da Costa, Maria Benvinda de
Carvalho, Paula Matias Louro, Maria
de Lurdes de Sousa Pinho Guilherme,
de Campo, Caldas da Rainha; Manuel
Pereira de Macedo, António Manuel Car-
rasqueira da Costa Martins, de Pero
Pinheiro, Rodrigo Oliveira Gomes, Luís
Manuel Aniceto Henriques, de Mem
Martins, António José de Castro Si-
mões, João Manuel Amaro Nabais, de
Montelavar, André Filipe Saraiva Louro.

Domingo, 3– Libânia Maceira Cle-
mente, Vanda Clara Figueiredo, de
Lourel, Rosa Cassona Feliciano, dos
Negrais, Maria Clara da Silva Rodri-
gues Silveira Dinis, de S. Pedro de
Sintra, Filomena Tomás Correia; João
Marques, Diogo Coelho, da Pernigem,
Manuel Pires Albano, de Aljezur, Vitor
Manuel d’Almeida Mota, de Colares,
Manuel de Jesus Franco, de S. João
do Estoril e Paulo José Tomás Correia,
Pedro Alexandre Figueiras Pardal, de
Pero Pinheiro e Miguel Ângelo
Casmarrinha.

Segunda-feira,  4 – Maria Carolina
Alves, de Morelena, Suzette Conceição
da Silva Baptista, Olinda da Silva
Moreira, Maria Manuela Manso Martins,
de Torres Vedras, Maria Emília da Silva
Lourenço, de Lourel, Inês Miriam Cas-
marrinha;  Júlio Simões Ventura, Antó-
nio Fernandes dos Santos Badajoz, do
Mucifal, Carlos dos Santos Ferreira,
de Rio de Mouro, José Carlos da Graça
Rodrigues, de Queluz, Domingos José
da Costa Duarte Condeço, de Corte-
gaça, Carlos Alberto Moreira da Costa,
de Nafarros, Richard  Batista; Marco
Bruno Alves Martins Jaco, de
Godigana.

Terça-feira, 5 – Maria Helena Baptista
Silvério, de Morelena, Virgínia de Jesus
Costa, de Ribeira de Sintra; João
Rodrigues, Jaime Lemos Reis,
Armando Gonçalves, de S. Pedro de
Sintra.

Quarta-feira,  6– Maria Teresa Pimenta
Camocho Antunes,  Josefina Silva
Sousa Freire Curado, das Lameiras,
Maria do Carmo Ferreira Morgado
Regueira; Eugénio Martins, Francisco
Manuel d’Oliveira Costa Júnior, Mário
Simões, de Vale de Lobos, João Silveira
Dinis, de S. Pedro de Sintra, Manuel
Francisco da Silva Cavalheiro, de
Godigana.

Quinta-feira, 7– Joana Isabel da Silva
Esteves, Alda Irene Matias dos Santos,
Margarida Amélia da Costa, Hortense
Susana Alexandre, de Odrinhas, Maria
Eugénia Duarte Colaço Gomes; cap-
tenente Armando José Ferreira
Marques, Eduardo Miranda Galrão, da
Maceira, Frederico Almeida Garrett,
João Manuel Almeida Garrett, Álvaro
Arraias Neto, de Pexiligais, Abel Lopes,
de Vila Verde, Paulo Jorge Inácio Pan-
tana, de Nafarros.

Sexta-feira,  8 – Maria Margarida de
Oliveira Mateus Franco, de Janas,
Helena Maria Romão, de Lisboa, Isabel
de Jesus de Sousa, de Sintra; Honora-
to Manuel Chilreira, de Pero Pinheiro,
Manuel Augusto Costa, de Montelavar,
José António Ribeiro e Cunha, António
Loureiro, do Cacém e João Manuel
Lopes Peres, do Algueirão Velho, Raul
Alexandre Mechas Jacinto, de Vila
Verde.

Sábado,  9– Violinda Garcia Medina
Bravo, da Figueira da Foz, Celestina
Ferreira da Silva, do Algueirão, Regina
Vieira Cardoso Homem, Mercês Maria
Basto de Sousa Pinto, de Lisboa, Maria
de Fátima de Jesus Pereira Domingos,
Ana Maria Lambula; Luís António Ribei-
ro Mesquita, Orlando Rodrigues Pires,
António Casinhas de Macedo, de Sintra,

David  Tomáz Sequeira.

Domingo, 10 – Rita Santana, de
Lisboa, Juveniana Maria Guilherme
Ventura; Fernanda Lino Campos Al-
cobia, do Algueirão; Ana Elisabeth Mon-
teiro da Silva Ferreira, de Albogas,
Helena Viseu França, de Almoçageme,
D. Maria Luisa Costa Rodrigues, de
Galamares, Maria da Luz Duarte Nunes
de Carvalho, do Mucifal; Carlos José
Conceição Nascimento, Abílio Grácio
Vicente, Manuel Zanatti Aralla Pinto.

Segunda-feira, 11 – Fiona E. Morais
Soares, Maria Augusta Morais Ribeiro,
Maria Augusta Henriques Vieira, de
Sintra, Adelina Mendes da Silva Luz,
Maria Leonor Martins Tomás Félix, Célia
Maria Vivas Grilo, de Morelena, Ro-
sália Maria Gairifo Dias, de Bolembre,
Olinda Pereira Ribeiro; Manuel Vicente
Jerónimo, de Pero Pinheiro, Domingos
Miguel de Oliveira, de Fontanelas,
Carlos Alberto de Jesus Pereira, do
Algueirão e Mário Rui Gairifo Dias, de
Bolembre.

Terça-feira, 12– Sónia Cristina
Gonçalves Saraiva,  Ana Filipa Braz
Costa, do Algueirão, Deolinda Maria
Duarte, de Campo Raso, Maria
Filomena Amaral da Silva, do Cacém,
Oliva dos Santos Joaquim, de
Almargem do Bispo, Dulce Luisete
Henrique Gomes, de Pero Pinheiro,
Maria Isabel Marques Monteiro, Maria
Madalena de Almeida Fernandes, de
Lisboa; arquitecto António João Medina
Mouzinho, Armindo de Jesus Coelho,
de Vila Verde, Luís António de Sousa
Figueiredo, da Rinchoa e Nuno Miguel
Inácio Pantana, de Nafarros.

Quarta-feira, 13 – Ângela Maria S.
Nunes, de Almargem do Bispo,
Joaquina Urmal Casinhas, de Monte-
lavar, Josefina de Jesus Tomás, das
Lameiras, Isabel Maria Pereira Forjaz,
Alice Inês Basto Krohn de Baère, do
Porto, Maria Margarida Rodrigues
Vicente, de Lourel, Maria Luísa de
Almeida Fernandes, de Lisboa, Helena
Rute Caetano Figueiredo, de Godigana;
Virgílio José dos Santos Dâmaso ,
Joaquim de Oliveira Fernandes, do
Mucifal e Paulo Rodrigo Pereira Goulart
Gomes, de Carnaxide, Celestino
Isidoro Pardal.

Quinta-feira, 14– Guilhermina Simões
Pires, da Praia das Maçãs, Maria Au-
gusta Duarte Dias, Maria de Lurdes
Aleixo, de Vila Verde, Rosa dos Santos
Simões, de Almargem do Bispo, Maria
Ester Marques de  Sousa Leite, de Mem
Martins,  Júlia Loureiro dos Santos, de
Sintra, Maria Isabel Durães de Oliveira
Fabião, de Lisboa, Leonor Neto Magal-
hães, de Sintra; Joaquim de Jesus
Valentim, do Linhó, eng.º Miguel
António Soares Casquilho, de Lisboa ,
Gonçalo José Ferreira Borges Mascar-
enhas Serra, do Mucifal.

Sexta-feira,  15 – Tânia Alexandra
Caetana Cortegaça, da Terrugem,
Maria Preciosa Rosa de Matos Pena,
de Francos, Maria do Céu Alves Martins
Jaco, de Godigana, Etelvina Nunes
Pinto, de Almoçageme, Maria Con-
stância Franco Ribeiro Lobo de Miranda,
de Lagos, Isabel Maria Gomes Vicente,
de Sintra; José da Conceição Pin-
to,João da Silva Antunes, de Rio de
Mouro, Vicente Duarte Antunes, de
Coutinho Afonso, Artur Joaquim Mar-
ques Frutuoso, da Várzea de Sintra,
Rui Fernando Simões Barreira, de
Oeiras, João Pedro Martins dos Santos,
de Nafarros.

Sábado, 16– Rute Pedroso Valbordo,
de Chão de Meninos, Susana Marques
Neto, de Pexiligais, Alda Margarida
Taful, de Montelavar, Carla Alexandre
F. Oliveira Luz Mano, Margarida Teresa
Vivas Grilo, de Morelena, Alda Maria
Figueiras Pardal, de Pero Pinheiro, Ana
Paula Rodrigues Cabral, de Morelena;
Álvaro Manuel Lopes, de Pero Pinheiro,
Alberto Marques, de Vila Verde, Eurico
de Sena Cardoso, Vasco Nuno
Sequeira Feliciano Costa.

Domingo, 17– Brígida Rosa Jerónimo,
de Pero Pinheiro, Maria Fernanda
Parracho Bernardes, Carolina Luísa
Morgado, do Ral, Maria Vitória Garcia
do Anjo Claro, do Algueirão, Maria
Cristina Antunes Vistas, de Morelena,
Maria Alexandrina Baptista Vicente;
José Joaquim Miguel, do Ral, Paulo
Jorge Meira Real, Luís Filipe da Silva
Constantino, de São Pedro de Sintra.

Sexta-feira, 8 de Abril – Silveira - Alegro
Sintra, Rio de Mouro (219154510); Idanha, Idanha
(214328317/8).

Sábado, 9 – Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Clotilde Dias, S. Marcos
(214262576).

Domingo, 10 – Fontanelas, Fontanelas
(219289986); Zeller, Queluz (214350045).

Segunda-feira, 11 – Tapada das Mercês, Mercês
(219169907); Domus Massamá, Massamá
(219259323).

Terça-feira, 12 – Dumas Brousse, Mem Martins
(214374144); Casal de Cambra, Casal de Cambra
(219804193).

Quarta-feira, 13 – Do Magoito, Magoito
(219610376); Neves, Massamá Norte (214389010).

Quinta-feira, 14 – Viva, Rio de Mouro
(219177979); Garcia, Cacém (219142181).

Sexta-feira, 15 – Rio de Mouro, Rinchoa
(219169200); Portela, Monte Abraão (214377619).

Sábado, 16  – Crespo, Várzea de Sintra
(219245320); Araújo e Sá, Cacém (219140781).

Domingo, 17 – Dumas Brousse, Rinchoa
(219160404); Azeredo, Pendão (214350879).

Segunda-feira, 18 – Almargem, Cavaleira,
Algueirão (219622835); Guerra Rico, Cacém
(219138003).

Terça-feira, 19 – Do Sabugo, Sabugo
(219624076); O’Neil Pedrosa, Massamá
(214307407).

Quarta-feira, 20 – Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Rodrigues Garcia, Cacém
(219138052).

Quinta-feira, 21  – Do Lourel, Lourel
(214350043); Correia, Queluz (214350905).

Bernardo
de Brito e Cunha

enho falado muito neste espaço das séries nórdicas que passam na RTP2. Desta
vez trata-se de uma série finlandesa, com o sugestivo nome de “A Mulher do Meu
Marido”, que terminou na última segunda-feira, mas para quem tiver box ainda é
possível ir apanhar, recuando até dia 24 de Março. Aos que não têm box, podem
recorrer à RTP Play. A história começa num ferry entre a Estónia e a Finlândia, em

«Terminou “A Tua Cara Não me É Estranha”, de que saiu vencedor, na minha opinião
com toda a justiça, João Paulo Rodrigues. Terá sido, no cômputo geral, o mais uniforme
e constante de todos os concorrentes. E achei curioso que no domingo João Paulo
tenha dito uma coisa que eu já referira, com mais ou menos palavras, nesta mesma
coluna. Explicou ele, então, que tinha aceitado o convite para participar porque queria
que as pessoas percebessem que atrás do Quim Roscas existia uma pessoa que se
chamava João Paulo Rodrigues. Como eu escrevi, quem visse o Quim Roscas ou o
“Tele Rural” transmitido a partir (faz de conta) de Curral de Moinas, dificilmente se
aperceberia de que ali estava um outro talento.»

inda vou a tempo de falar da história dos Óscares? A minha opinião sobre este
problema que pôs o mundo a falar de uma bofetada é a seguinte: em primeiro lugar,
ninguém se lembrará dos filmes a concurso este ano, mas toda a gente recordará
que os Óscares de 2022 foram aqueles em que Will Smith deu uma bofetada ao
apresentador da cerimónia, Chris Rock. É verdade que este último disse uma piada

que metia a mulher de Will: a piada tinha graça? Devia ter, porque o próprio Will se riu. A
princípio, que depois foi o que se viu. E se não teve graça, Chris merecia a bofetada? Não,
porque são “armas” diferentes. Se a graça não teve piada, Will só podia responder com uma
piada com muito mais graça. Nisto do humor, que é uma coisa tão boa, que solta endorfinas
e nos faz sentir bem, não se pode responder a uma graçola com uma bofetada, só porque
nos toca num ponto sensível qualquer. A graça teve a ver com uma doença de que a mulher
de Will Smith padece, e que lhe faz perder o cabelo. E se a doença a afecta, por que foi à
cerimónia? O ter ido demonstra que não afecta por aí além. O caso tem, parece, uma razão
mais profunda: o casamento muito aberto do casal Smith. E Will, depois de ter pedido
desculpas públicas (que, como sabem, evitam-se) acabou por se demitir da Academia de
Hollywood e poderá vir a perder o Óscar que ganhou naquela noite. De nota a atitude de
Chris Rock, que continuou a apresentar o espectáculo.

F

T

oi o primeiro acto oficial do nosso Ministro das Finanças,
Fernando Medina: uma reunião do Eurogrupo. Aí
conheceu Paschal Donohoe, presidente do Eurogrupo
desde 2020, que abriu a conversa e contactos à chegada
e que não esteve com meias medidas e, em conversa com

Medina, fez um pequeno embrulho de literatura portuguesa para
principiantes e confundiu dois escritores portugueses e contou
a Medina como tinha conhecido a viúva de Fernando Pessoa (ele
queria dizer José Saramago, creio) quando esteve em Lisboa. E
explicou a Fernando Medina: “A última vez que estive em Lisboa, o vosso governador,
Mário [Centeno], um ex-colega, levou-me ao museu de Pessoa, e conheci a viúva”, disse
Paschal Donohoe, acrescentando que se tratou de “um dia fantástico”. E como se isto não
fosse bastante – e Medina não o ter logo corrigido – o pobre Paschal continuou: “Foi tão
emocionante para mim conhecer a viúva de Fernando Pessoa, como para o meu filho
conhecer o Cristiano Ronaldo.” Eu quero estar na próxima reunião do Eurogrupo, que
aquilo parece ser um fartote…

que um empresário é levado de urgência para o hospital, depois de sofrer um derrame, e a
partir daí uma vida dupla de décadas é revelada. Duas mulheres aparecem e afirmam ser a
sua mulher e mãe do seu filho – e filha, no caso da outra. A morte súbita do homem, devido
a complicações pós-operatórias, deixa para trás inúmeras questões, problemas financeiros
e duas companheiras e filhos que não se conheciam.
As duas mulheres são forçadas a aproximar-se e decidem partilhar a mesma casa enquanto
lutam para manter a empresa do marido e salvar as heranças para si e para os seus filhos.
Embora tenham estilos de vida opostos, uma amizade e dependência únicas começa a
desenvolver-se. Unidas na dor, partilham segredos e cada uma vai descobrir como era ser
a mulher do seu marido…
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