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Círios e Romarias
do Concelho
de Sintra – Um pouco
da sua história
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Juventude Operária de Monte Abraão

Comemoração do 49.º Aniversário
da JOMA dia 22 de abril
Nesta data festiva Jornal de Sintra felicita o clube pelos seus
êxitos desportivos alcançados

Hospital de Proximidade de Sintra
O Tempo e o Modo
O Jornal de Sintra tem desde 2016
intensificado a sua divulgação e
intervenção na área da saúde,
celebrando parcerias com o grupo
de médicos internos de Medicina
Geral e Familiar dos Centros de
Saúde de Sintra (Várzea, Sintra,
Colares e Pêro Pinheiro) e com o
Hospital Fernando Fonseca,
parcerias muito bem recebidas
pelos leitores, pelo conhecimento
e recomendações que estes transmitem.
Ao longo dos tempos Jornal de
Sintra acompanhou também a
criação e remodelação de centros
de saúde concelhios, tendo
sempre em vista uma solução dos
problemas existentes nesta área.
Surge agora o momento de dar
público e detalhado conhecimento
da situação actual da construção
do Hospital de Proximidade, cujo
projecto foi lançado em 2003, o
qual pretende dar cumprimento
aos anseios sentidos pela população durante décadas.
Actualmente o projecto avança
nos terrenos situados no Bairro da
Cavaleira, cuja construção avança,

Testemunho
de La Féria

Eunice Muñoz,
o talento
e a voz
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Maqueta do HPS
enfrentando as dificuldades gerais
sentidas no país, ou seja, falta de
mão de obra e de materiais, realidade esta que acresce perante as
guerras que avassalam o mundo.
A Câmara Municipal de Sintra

assumiu para si o cargo da sua
construção, recorrendo a recursos próprios no valor de 45 milhões de euros e ao apoio e
orientação técnica do Ministério
da Saúde que terá também a

responsabilidade do respectivo
equipamento e da doação dos
recursos humanos.
Todos os projectos de construir
em Sintra um Hospital parecem
estar prestes a chegar ao seu fim.

Só nos resta desejar e esperar que
a obra prossiga de modo mais
acelerados até chegar ao tão
desejado fim.
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HISTÓRIA LOCAL

Círios e romarias do nosso concelho
Nuno Miguel Jesus*

CÍRIO DE NOSSA SENHORA
DO CABO ESPICHEL

Dos mais antigos e importantes círios estremenhos, chegou mesmo a ser chamada de real
círio, integrando reis, rainhas, príncipes e princesas. A sua confraria remonta a 1606. Para
adornar a imagem ofereceu a rainha D. Maria
I um manto real bordado pela própria. Integravam a procissão grupos de romeiros vindos de toda a zona estremenha, que aguardavam a saída da imagem e a acompanhavam
até Belém, donde embarcava para Porto
Brandão, seguindo daí para o Cabo Espichel.
Interrompida durante a I República, foi a
procissão retomada em 1927, em São Pedro
de Penaferrim. Mais recentemente, nos anos
80 do século passado, voltou a animar as
gentes locais a realização desta romaria as
terras sintrenses.

CÍRIO DE NOSSA SENHORA
DA GRAÇA DE ALMOÇAGEME

Realiza-se, pelo menos desde 1764, na primeira
semana de Outubro. A procissão sai à tarde e
é acompanhada de vários andores e do toque
de sinos. O andor principal da romaria, de
Nossa Senhora da Graça, é ladeado pelo juiz
ou juíza da festa. Acompanham-na ainda
romeiros, devotos, locais e o corpo de bombeiros da localidade. Junto à capela sucedese a venda de cargos de festa, estruturas em
madeira levadas à cabeça pelas mulheres, cuja
armação se divide em duas ou três rodelas,
assentes numa base florida, onde se colocavam típicos bolos de festa feitos de farinha,
açúcar, mel e limão, a que a tradição chama
bolos de cargo, atados com papel de seda e
largas fitas de cores variadas a saírem da
extremidade superior. No topo é colocada uma
maçã, envolta em quatro fitas, e acompanhada
do registo dependurado.

CÍRIO DE NOSSA SENHORA
DA NATIVIDADE

Animava noutros tempos as gentes locais de
Mem-Martins. Nessa romaria oferecia-se para
a festa e demais despesas, azeite, cera, cereais, e coziam-se bolos do cargo, de forma
elíptica, feitos de trigo, limão, canela e açúcar,
e pincelados com gema de ouro antes de irem
ao forno. Uma vez retirados do forno e frios,
colocam-se numa armação, de forma arredondada, com um diâmetro de 0,80 por 1,00
diâmetro. Esta romaria ainda se realiza.

CÍRIO DE NOSSA SENHORA
DA NAZARETH

Também chamado de Círio da Prata Grande,
conta a lenda que uns pastores terão encontrado junto ao mar uma imagem de Maria, Mãe
de Deus, logo ali se decidindo construir uma
igreja. Outros associam a esta mesma lenda a
figura D. Fuas Roupinho, que perseguindo
certo dia um veado por entre o nevoeiro,
quase caiu do Cabo, valendo-lhe a devoção a
Nossa Senhora a sua salvação. Como promessa mandou construir aquele templo.
Durante o século XIX a imagem, muito valiosa; foi escondida em casa de João Luiz, criado
da casa real e morador no Pendão, tendo
ficado na real capela do Palácio de Queluz,
até à expulsão dos franceses, altura em que
daqui saiu para regressar ao santuário da Nazaré. Terrugem e São João das Lampas fazem
parte das 17 freguesias que festejam alegremente este círio.

CÍRIO DE NOSSA SENHORA DA PENINHA

Na freguesia de Colares, num templo barroco
e oitavado, ocorre a romagem a Nossa
Senhora da Peninha; invocação que remonta
ao século XVI ou XVII e encontra grande
devoção entre os locais. De acordo com a
lenda, a Virgem Mãe de Deus apareceu a uma
pastora, muda de nascença; que logo

começou a falar. Admirada, a população ergue
nas cercanias da Serra de Sintra, onde se diz
ter aparecido Nossa Senhora, uma ermida sob
a invocação de Nossa Senhora da Peninha.
Atraía gentes de Colares, Lampas, Cascais,
Azóia, Milharado, Malveira da Serra, em
grande romaria ao local.

ROMARIA DE SÃO MAMEDE DE JANAS

Noutros tempos muito concorrida em toda a
charneca saloia, ocorre em Janas a 17 de
Agosto. Nesta localidade fica um curiosíssimo
templo de forma circular, inicialmente datado
do século XVI, mas que pesquisas recentes
parecem ter esclarecido ser bem anterior a esta
data. Noutros tempos, antes do respectivo
restauro do templo, encontravam-se os degraus, feitos a partir de blocos de pedra,
bastante desgastados. Segundo Bandeira
Ferreira, que estudou o local e o edifício em
causa, poderia tratar-se de um tipo de podium
romano de forma circular, com um interior de
6 colunas, elegantes, de fuste liso e um pavimento de lajes e pequenos muros de tijolo.
Apontava-se que pudesse ter sido um antigo
templo votivo à deusa Diana, cuja festa se
realizava, na Antiguidade, nos idos de Agosto
(primeira quinzena de Agosto). Mais tarde, a
Igreja terá cristianizado aquele local e a sua
respetiva festa/romaria.
O local, tradicionalmente calmo até essa altura,
ganhava vida a partir de dia 15 de Agosto,
altura em que chegavam, vindos de Loures,
Cascais, Sintra e Lisboa, muitos romeiros e
festeiros para a procissão e bênção dos
animais. A riqueza da zona era constituída
nesses tempos quase sempre por animais, que
forneciam carne, leite, manteiga e força de
trabalho nos campos. Muito eram, por isso;
os cuidados que lavradores e agricultores,
tinham com a sua principal fonte de sustento,
pelo que, seguindo crenças muito antigas,
mandavam anualmente benzê-los, como forma
de os proteger contra o mau olhado. Deixando
as montadas presas a varas que se estendiam
ao longo dos muros que dividiam a propriedade, conduziam os seus respectivos
proprietários os bois, vacas e vitelas à soga.
Davam-se em seguida três voltas rituais ao
templo, antes da celebração da missa, que se
realizava no dia 17. Seguia-se a deposição dos
ex-votos do ano anterior junto às imagens de
Maria de Fátima, Maria das Neves ou de São
Sebastião, de tons azuis, vermelhos, verdes
ou monocromáticas ou policromáticas. Nos
espaços em volta decorriam os momentos de
almoço e convívio durante aquele círio.

ROMARIA DE SÃO ROMÃO DE LOUREL

Ocorria todos os anos em Março, tendo
cessado em 1930.

CÍRIO DE NOSSA SENHORA DA PRAIA,
NA PRAIA DAS MAÇÃS, EM COLARES

Em 1890 Alfredo Keil mandava erguer, perto
de sua casa na Praia das Maçãs, uma capela
sob a invocação de Nossa Senhora, convidando todos os locais a lá se dirigir. Muito
rapidamente se constituiu um círio que de Colares ia até à Praia das Maçãs; atraindo gente
da zona e arredores. Decaindo pouco depois
em popularidade, logo foi recomeçado em
1897 sob a forma de um círio civil, para, no
ano seguinte, ir até ao local um círio organizado em Colares. Com a I República voltou
a decair de popularidade, para a partir de 1927
se dar um novo renascimento desta tradição,
com a organização de um círio civil e religioso
pela Liga de Melhoramentos Locais das
Azenhas do Mar.
Mais recentemente, além de continuar a atrair
gente ao local, realiza-se a bênção do mar,
fenómeno recente num local que não é nem
nunca foi porto de pesca ou local de
pescadores.

CÍRIO DE SÃO LOURENÇO

Acontece nas Azenhas do Mar, percorrendo
o andor, carregado pelos homens do mar, as

artérias da aldeia rural colareja. Chegados ao
mar, o pároco local procede à bênção do mesmo, pedindo sorte nas pescas e o regresso
são e salvo daqueles que vivem do que o mar
dá.

PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA
SENHORA DA MISERICÓRDIA DE BELAS

Ocorre ou no final de Julho ou no primeiro
domingo do mês seguinte. Percorre as artérias
da vila, levada em ombros pelos locais,
trajados à saloia.

ROMARIA EM HONRA DE NOSSA
SENHORA DOS ENFERMOS

Romaria realizada na localidade de Camarões,
Almargem do Bispo; recebe ainda hoje muitos
romeiros em busca de orações e melhoras,
que rumam ao templo de tipo setecentista erguido naquela localidade. A imagem, pequena,
mas bela; sai à procissão com um manto azul,
dourado e coberto de jóias ou dinheiro. À
porta da capela amontoam-se as velas, como
forma de pagamento de promessas.

ROMARIA A SANTA EUFÉMIA

Bem no alto da Serra de Sintra; esta ermida é
hoje uma ruína, reedificada em dado momento
por volta de 1876, mas de origem certamente
românica. Não muito longe dali, encontra-se
a conhecida fonte de Santa Eufémia; com
planta rectangular, assento em alvenaria e uma
piscina, do lado esquerdo. Em frente da porta
da ermida há um escaninho e uma outra
pequena porta, em alvenaria e uma portinhola
de madeira (já muito decrépita). Um capitel e
pequena oitavada, além de numerosas lápides
e azulejos constavam do local desde 1758,
altura em que foi redigida uma memória pelo
prior de São Pedro de Sintra. A nascente de
água era tida então por milagrosa, sendo
mesmo para muitos a cura para, entre outros
problemas, a dermatose. O culto a Santa
Eufémia é antiquíssimo e remonta sem dúvida
ao paganismo, tendo sido com o tempo
cristianizado. Ainda no século XVII vinha um
círio de Lisboa até aqui. Este círio cessou de
se celebrar, sem que se saiba porque razão.

ROMARIA DO SENHOR DA SERRA

Popular pelas freguesias de Queluz e de Belas
no último Domingo de Agosto. Acontecia na
Quinta dos Marqueses de Belas, também
conhecida como Quinta do Senhor da Serra.
Por esses dias, caleches, coupés, cavalos,
carroças, char-a-bancs, transportavam multidões de romeiros dos arredores da vila de
Belas, do local da Idanha, Colares, Sintra,
Malveira e Lisboa à ermida levantada naquele
local. Chegavam a realizar-se serviços
especiais de comboio de Sintra e do Rossio
para trazer todos os romeiros até à capital ou
à vila. As hospedarias e pousadas, hotéis e
quartos para alugar não podiam por vezes
responder a tantos pedidos. Também os cafés
e restaurantes não tinham mãos a medir na
venda de comidas e bebidas. Em 1891, por
exemplo, contavam os jornais da época, não
houvera mãos a medir nos comes e bebes.
As origens de tal romagem são muito mal
conhecidos. Alguns crêem que ela teria origem
em antigos cultos neolíticos, uma vez que ali
perto se encontrava a Pedra dos Mouros, muito conhecida pelos locais e que atraía multidões pela sua grande dimensão. Os casais
recém-casados desciam aquela pedra como
um escorrega, num ritual que lembrava os ritos
neolíticos onde se pedia fertilidade no
casamento e filhos robustos. Outros apontam
que teria sido intenção da Igreja, uma vez
conhecida a ida áquele local, cristianizá-lo
através da construção de uma ermida onde o
ritual cristão se sobrepusesse a atos de natureza pagã. A par da romaria havia sempre a
funcionar um mercado ou feira, na avenida
principal da propriedade, onde várias barracas
vendiam de tudo um pouco: água fresca, vinho, água, pé, comidas e petiscos. Vendedores
ambulantes apregoavam pagelas e imagens

do Senhor da Serra que esperavam vender a
devotos e curiosos. Enquanto alguns se
distraiam por ali, outros rumavam em direcção
à Pedra dos Mouros. Outros ainda passeavam
por aquela extensa propriedade, aproveitando
o bom tempo.
Chegada a hora do almoço, todos abriam o
seu farnel e comiam à sombra das árvores:
desde galinhas coradas com arroz de forno
ou batatas assadas; coelho; naco de porco;
leitão assado; pescadinhas fritas; pastelinhos
de bacalhau, azeitonas e saladinhas verdes.
Ouviam-se então os pipos de vinho, os garrafões, que se iam enchendo sempre na pipa
colocada em cima de uma carroça. Melancias,
vermelhas; grandes; saborosas, lá se encontravam também, para a sobremesa. Acompanhando todo o repasto havia lançamento
de foguetes e morteiros, cantigas e guitarradas, bailaricos, namoriscando-se aqui e ali.
Pelo início da tarde, alguns devotos dirigiamse à ermida. Nada se sabe da existência de
qualquer procissão ou liturgia própria nesse
momento. Não raras vezes, motivado pelo
consumo excessivo de vinho durante a
manhã, muitos embriagados entravam pela
capela dentro cantando e blasfemando, sem
saberem bem o que diziam nem o que faziam.
Desacatos, lutas de varapaus, facadas eram
igualmente frequentes. Quando foi criada a
Associação Benemérita de Queluz, era sempre
destacado um piquete para o local a fim de
acudir aos feridos e maltratados. A GNR e a
PSP marcavam também presença, sobretudo
para evitar males maiores, mas por vezes era
difícil fazer fosse o que fosse dada a quantidade de romeiros e a existência de apenas 2
ou 3 agentes de serviço, para proteção
sobretudo da capela.
Ao entardecer, todos rumavam com a mesma
alegria com que haviam vindo a suas casas.
Esta romaria prolongar-se-ia até aos anos 40
do século XX, altura em que o novo proprietário do terreno entendeu não mais abrir a
capela e, usando da força policial, a fechou
ao público. Dela ficaram sobretudo as memórias populares e alguns cantares populares, de que Júlio de Castilho recolheu o
seguinte: “Fostes ao Senhor da Serra; nem
um anel me trouveste! Nem os moiros da moirama fagem o que tu fageste (ou também fariam
o que tu fazeste)”.
Refs. Bibliográficas referentes aos artigos
sobre os círios estremenhos:
AMARO; Ana Maria et ali; O Trabalho e as Tradições
Religiosas no Distrito de Lisboa, Exposição de Etnografia,
Governo Civil de Lisboa, Lisboa, 1991, vendo mesta obra ainda
as referências a vários periódicos sintrenses que destacam alguns
círios e procissões;. AZEVEDO, José Alfredo da Costa, Obras
Completas, volume VI, CMS, Sintra, 1998, CAETANO, Maria
Teresa; A Ermida de São Romão de Lourel e o projecto de Norte
Júnior, in Vária Escrita, volume 7, Sintra, 2000, CÂNCIO;
Francisco; Lisboa do tempo do Passeio Público, volume II,
CML, Lisboa, 1963; CORREIA; Vergílio; A Festa de São
Mamede de Janas, in Terra Portuguesa, ano 3, nºs27, CUNHA,
A. R. Da; Cintra Pinturesca,, 2ª edição, Sintra, 1921,
FELGUEIRAS; Guilherme, Tradições Religiosas. Os Círios
Estremenhos, in Boletim da Junta da Província da
Estremadura, II série, nº1, Lisboa, 1943, FONTES, Joaquim;
Aspectos Populares do Culto de Nossa Senhora do Cabo, in
Boletim da Junta da Província da Estremadura, II série, nºs
29-31, , Lisboa, 1952, FONTES; Joaquim; Etnografia Saloia.
Subsídios para o seu Estudo, in Boletim da Junta da Província
da Estremadura, II série, nº15, Lisboa, 1947, Fontes, Joaquim,
A Propósito do Círio de Nossa Senhora do Cabo. Um
Historiador Saloio, in Boletim da Junta da Província da
Estremadura, II série, nºs 26-28, Lisboa, 1951, FONTES;
Joaquim, Mem-Martins. Notas Histórico-Etnográficas, in
Boletim da Junta da Província da Estremadura, II série, nº3,
Lisboa, 1943 FRANCO; A. Bento; O Velho Círio da Prata
Grande, in Boletim da Junta da Província da Estremadura, II
série, nºs 32-34, Lisboa, 1953; PEREIRA; Félix Alves; Sintra
do Pretérito, CMS, Sintra, 1957, SOARES; Maria Micaela; A
Mudança na Cultura Rural Portuguesa, in Boletim da Junta
Distrital de Lisboa, número 88, tomo 2º, Lisboa, 1982;
VASCONCELLOS; José Leite de; Círios Estremenhos
(subsídios para o seu estudo), in Revista Lusitana, volume
XXX, Lisboa, 1932, vol. XXXIII, Lisboa, 1935, vol. XXXVI;
Lisboa, 1938

*Licenciado em História
e Mestre em Espaço Lusófono pela
Universidade Lusófona; Investigador
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Eunice Muñoz, o talento e a voz

DIRECTORA
Idalina Grácio de Andrade (TE-596 A)
jornalsintra.direc@mail.telepac.pt

Filipe La Féria – Testemunho “Muito da nossa vida Eunice levou com ela”
Hoje o pano de boca do Teatro
desceu e as luzes apagaramse. Fedra, Sarah Bernhardt, a
Mãe Coragem, a Dama das
Camélias agradeceram os
aplausos e desapareceram no
labirinto dos corredores dos
camarins.
Muito da nossa vida Eunice
levou com ela. A todos os
atores e ao público de várias
gerações, deixou o seu instinto genial, a sua alma e o
seu incomparável talento. Ela
leva consigo muito dos mais
belos e emocionantes momentos das nossas vidas. Os
seus olhos de deusa, a sua

foto: cm

Eunice Muñoz

voz, o seu tão doce coração,
o seu talento de fogo, a inteligência e sensibilidade de
grande atriz.
Eunice nasceu de uma família
de atores que deambulavam
de terra em terra, num Teatro
desmontável pelas aldeias e
vilas do Alentejo. Quando via
o seu avô representar personagens dramáticas a pequena
Eunice assustava-se e fugia
pelos campos. A sua mãe,
Mimi Muñoz, tinha a sua
Companhia de Teatro que já
vinha dos seus avós.
Eunice nasceu no palco e o
palco seria o seu irrevogável

destino. A ele deu inteira a sua
vida, a alma, o corpo, sempre
arriscando e renovando-se
em casa personagem que
criava. Eunice tinha dentro de
si vários heterónimos e uma
sensibilidade que a fazia
compreender os mistérios
insondáveis do ser humano.
Alegre, cómica, triste, filha
ideal da Tragédia, Eunice
guardava no seu grande
coração a estrela imortal do
Teatro.
Obrigado, querida amiga e até
já,
Filipe La Féria

Rua Azul

O desafio é lançado às seguintes ruas:
Avenida Heliodoro Salgado
(Sintra)
Avenida 25 de Abril (Massamá)
Avenida dos Bons Amigos
(Agualva-Cacém
A campanha do “Laço Azul”
começou em 1989, quando a
norte-americana Bonnie
Finney amarrou uma fita azul
na antena do carro, em homenagem ao seu neto, vítima
mortal de maus-tratos. A
repercussão desta iniciativa
foi de tal ordem que abril passou a ser o Mês Internacional
da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e juventude.
COMO PARTICIPAR
NAINICIATIVA
RUAAZUL?
Basta que exponha o cartaz
da campanha na montra do
seu estabelecimento e que
distribua pelos seus clientes
outros materiais fornecidos
pela Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Sintra
Ocidental.
Para destacar a visibilidade da
iniciativa RUA AZUL, pedimos-lhe que coloque na montra um laço azul e uma luz azul

para que o impacto possa
maior.
A participação nesta iniciativa não acarreta qualquer
custo ou obrigação para os
nossos associados com espaço físico situado nas três ruas
azuis que queiram aderir à
Causa.
Os materiais ser-lhe-ão entregues, só dependendo de si

a respetiva colocação e divulgação. A AESintra abraçou de imediato o convite das
CPCJ e apesar de não se
situar em nenhuma das ruas
azuis, também participará
ativamente na iniciativa.
É uma posição de sensibilização e de apoio para uma
realidade cada vez mais dura
de aceitar. A comunidade

PUB. JORNAL DE SINTRA, 22-4-2022

Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos
Montelavar
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
N.I.P.C 501 879 005

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do n.º 1 do art.º 31 dos Estatutos e na competência
que me confere o art.º 28 dos mesmos Estatutos, convoco
todos os associados da Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Montelavar, em pleno gozo dos seus
direitos associativos, para reunirem em Assembleia Geral
Ordinária no dia 30 de Abril de 2022 (sábado) pelas 14:30h no
Centro de Convívio da Associação, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
PONTO 1 – Apresentação, discussão e votação das
Contas 2021.
PONTO 2 – Outros assuntos de interesse para a
Associação.
Não estando presentes sócios em número suficiente para o
funcionamento da Assembleia, esta terá lugar meia hora depois
(15:00h) deliberando então com qualquer número de sócios
presentes.
NOTA – No intuito de cumprir escrupulosamente as regras
estipuladas pela DGS, informamos que as portas abrem apenas
5 minutos antes da hora marcada para o início da Assembleia,
terão que desinfectar as mãos antes de entrar (a ARPIM terá o
gel desinfectante para isso) e só é permitida a entrada mediante
o uso de máscara.

empresarial e comercial deve
ter uma palavra a dizer, uma
atitude a tomar.
Juntos, comerciantes e empresários locais, com a representação e presença que temos na comunidade devemos
apoiar esta Causa.
Fonte: AESintra
PUB. JORNAL DE SINTRA, 22-4-2022

GESTILAMAS
Associação de Industriais para Gestão
de Subprodutos da Pedra Natural
CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 13º dos Estatutos convocamos a Assembleia
Geral da Gestilamas – Associação de Industriais para Gestão de
Subprodutos da Pedra Natural, a reunir em sessão ordinária, no
Edifício da Sociedade Filarmónica Recreativa de Pêro Pinheiro sito no
Largo Porfírio Pardal Monteiro, nº 1 em Pêro Pinheiro, no próximo dia
05 de Maio, pelas 18,00 horas, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas da
Direcção e do Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício
de 2021;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados de
2021;
3. Apreciação geral sobre a Direção e Fiscalização da Associação;
4. Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2022 – 2024;
5. Assuntos diversos do interesse da Associação.
Não comparecendo o número suficiente de associados para que a
Assembleia possa reunir em primeira convocação, convocamos, desde
já, a mesma Assembleia Geral para reunir, em segunda convocação,
no mesmo local, no mesmo dia, mas às 18,30 horas, com a mesma
Ordem de Trabalhos, constituindo-se então com qualquer número de
Associados presentes.
Recordamos que, nos termos do n.º 6 do artigo 14º dos Estatutos,
qualquer Associado pode mandatar um outro Associado para o
representar na Assembleia-Geral, bastando, para o efeito, uma carta
mandadeira dirigida ao respectivo presidente.
Pero Pinheiro, 14 de Abril de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,

Eng.º João Américo Urmal
Sede: Rua Maestro Álvaro Augusto de Sousa, n.º 3 - 1.º
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foto: hm

Fonte de Alvarinhos

Pormenor

foto: isabel cunha

foto: hm

Conjunto Megalítico da Barreira

foto: hm

Rota do Museu – “Alvarinhos – Terra de Bons Costumes”

A

Câmara Municipal de Sintra promoveu, no passado sábado, dia 26
de março, o passeio “AlvarinhosTerra de Bons Costumes”, inserido
na iniciativa Rotas do Museu destinada à população em geral. Com este passeio
pedestre os participantes tiveram a oportunidade de conhecer, mais uma vez com a
orientação de quem percebe do assunto (as
Dr.as Cristina Correia, Marta Ribeiro e Raquel
Neves), algumas das características de uma
aldeia saloia que mantem, ainda, alguns traços
de características tradicionais, além de
aprofundarem o conhecimento de algum do
património natural e cultural das redondezas
do M.A.S.M.O.
O percurso iniciou-se com uma caminhada em
direção a Odrinhas até à EN 247, pela Av. Prof.
Dr. D. Fernando de Almeida, via esta que faz
parte do Caminho de Fátima e de Santiago
elaborado pelo Centro Nacional de Cultura
há cerca de 10 anos e designado ‘Caminho
do Mar’ (as setas azuis e amarelas assim o
comprovam).
Em Odrinhas paramos na Fonte de Espaldar –
Fonte dos Lavadouros da Obra. Estrutura
Estado Novo na tripla função de fonte,
lavadouro e tanque para animais. Um recinto
murado, ao qual se acede por largo escadório,
acomoda o longo edifício coberto do lavadouro, com a inscrição C.M.S./1954 (mas
somente inaugurada a 28 de maio de 1955).
Dali vislumbra-se a fachada semi ovalada da
fonte adornada com painel de azulejos (com
a curiosidade de um estar virado) alusivos
ao arcanjo São Miguel, que encima o raso
tanque de pedra transbordante de água
ladeado por bancos. Antagónico, mas encastrado na mesma fachada encontra-se o
bebedouro de animais, ostentando painel
azulejado com o brasão de armas de Sintra.
O passeio levou-nos de seguida, a um esporão pouco elevado, junto ao marco geodésico de Alvarinhos, onde se encontram
implantadas duas antenas de telecomunicações, à Estação Arqueológica de Alvarinhos – Marco Geodésico. Este sítio foi identificado pela equipa do Museu Arqueológico

Placa comemorativa

foto: isabel cunha

foto: hm

Grupo de participantes

Lavadouros de Alvarinhos

foto: isabel cunha

de São Miguel de Odrinhas, permanecendo
ainda inédito. Os materiais arqueológicos já
identificados no local, na sequência de recolhas de superfície entretanto realizadas, não
permitem estabelecer uma caracterização
precisa do sítio, podendo ser indicada uma
provável cronologia entre o Neolítico e o Calcolítico. A natureza dos vestígios parece
indicar que se trata de um habitat que faria
parte, possivelmente, de um povoado. Notese a abundância de povoamento contemporâneo junto deste local, uma vez que nas
suas proximidades se localizam os sítios
também com ocupação neolítica da Barreira,
do Funchal e de S. Miguel de Odrinhas. Este
sítio está inserido na zona de transição da
Paisagem Cultural de Sintra – Património
Mundial.

Aldeia em verso

foto: isabel cunha

Lavadouros de Odrinhas

foto: isabel cunha

Um pouco mais abaixo visitamos os
Lavadouros de Alvarinhos. Construídos há
mais de 70 anos, os lavadouros de Alvarinhos
foram, durante muito tempo, o local onde se
lavava a roupa nesta aldeia. Antes da
construção dos lavadouros de Alvarinhos,
as mulheres iam lavar a roupa ao rio de
Carvalhal, aos riachos, ou faziam-no em pias
que alguns tinham junto aos poços.
Um pouco mais acima, já no centro da aldeia
(Rua da Trelaeira), paramos em frente a uma
Casa de sobrado. A casa de sobrado (de 1.º
andar) é uma das casas mais antigas ainda em
pé em Alvarinhos e terá sido construída em
1884, conforme inscrição visível no óculo
existente na fachada da casa. A casa tem dois
pisos e é composta por quatro divisões: dois
quartos, cozinha e casa de jantar. Contigua-

Casa de Sobrado

foto: isabel cunha

Pormemor

mente, possui uma adega, arribanas, um
palheiro e ainda um pátio com um poço.
Daqui seguimos para a Fonte de Alvarinhos.
O caminho tem algum declive, mas a vista para
o vale de Carvalhal vale mesmo a pena. Foi
em 1932 que a Câmara Municipal de Sintra
construiu esta fonte para que a população de
Alvarinhos atenuasse as dificuldades que,
por vezes, tinha quando o verão era mais seco
e a água para consumo humano e dos animais
era “escassa”.
Foi neste local, como já o tinha feito em
Odrinhas e junto ao Marco Geodésico de
Alvarinhos (onde também abordou o projeto
LIFE LxAquila de proteção da águiaperdigueira (Aquila fasciata), também
conhecida por águia-de-Bonelli), que a
bióloga de serviço (a drª Raquel Neves)
sensibilizou os participantes neste passeio
para a preservação da biodiversidade, pois
esta é extremamente importante para a
sobrevivência do Planeta Terra. Sobre este
tema aconselha-se a consulta da edição do
Jornal de Sintra de 11 de fevereiro, pois foi
objeto de descrição pormenorizada nessa
edição (que está disponível na internet).
Depois da vertiginosa subida paramos no
Largo do Saibro para apreciarmos a Placa
comemorativa da I Exposição Etnográfica
Saloia do Concelho de Sintra.
Aqui o autor destas linhas teve a oportunidade de referir aos presentes que foi no dia
9 de setembro (curiosamente o Dia da Freguesia de São João das Lampas) de 1956 que
esta exposição foi oficialmente inaugurada,
pelo Dr. Baltazar de Sousa (pai do atual
presidente da República), Subsecretário da
Educação. Num dos prédios da aldeia, as
entidades oficiais presentes fizeram descerrar
uma lápide, em pedra da região (lioz), que ficou
a perpetuar o momento através da seguinte
legenda gravada a caracteres romanos:
«Ao lugar do Concelho que melhor
conserva os velhos costumes –
A Câmara Municipal de Sintra – 1956».
(continua na pág. seguinte)

foto: isabel cunha
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Curiosamente o 1.º registo de imagens da televisão portuguesa foi feito em Alvarinhos em 1956 durante a inauguração
desta exposição, apesar de a RTP só ter começado a emitir em
março de 1957. Em agosto de 1958 Alvarinhos, a aldeia mais
saloia do concelho de Sintra, reviveu a festa anterior. Estas
duas grandiosas festas são ainda recordadas com muita
satisfação por quem as viveu.
No último fim de semana de setembro de 2016, no âmbito das
Jornadas Europeias do Património, a comunidade de
Alvarinhos comemorou os 60 anos da I Exposição Etnográfica
Saloia do Concelho de Sintra (também foi colocada uma placa
alusiva ao evento), tendo a RTP, no programa Portugal em
Direto, mostrado algumas imagens deste significativo evento
saloio.
No seguimento desta intervenção houve oportunidade de
salientar uma outra característica interessantíssima desta
aldeia, que é o facto de Alvarinhos ser uma Aldeia em verso (a
3.ª na Freguesia de São João das Lampas e, provavelmente,
no país). Foi no final dos anos 80, que dois elementos da
comunidade de Alvarinhos, que integravam a Assembleia da
Freguesia de São João das Lampas, desafiaram o “ti” Tomé (a
caminho dos 93 anos e à espera que seja colocada a merecida
placa com os versos que há 20 anos os alunos da Escola
Primária lhe dedicaram), um conterrâneo com muito jeito para
a poesia, a criar versos para cada rua de Alvarinhos. Hoje
podemos usufruir deste magnífico trabalho, que nos mostra
um pouco da história e da geografia de Alvarinhos (são 27
versos).
Para finalizar este roteiro fomos pela Av. Prof. Dr. D. Fernando
de Almeida, agora desde a EN 247 em Alvarinhos, até ao
Conjunto Megalítico da Barreira / Menires da Barreira
(Cromeleque), via esta que faz parte da GR11 – E9, ou seja, a
Grande Rota Transeuropeia, que liga São Petersburgo na
Rússia ao Cabo de São Vicente em Portugal (as listas
vermelhas e brancas assim o comprovam). Este é um Sítio
Classificado, desde 1993, como Imóvel de Interesse Público.
No cabeço do “Castelo das Pedras” implanta-se o conjunto
de Menires da Barreira. Bem destacado na paisagem, o recinto
megalítico domina toda a área envolvente. Identificado em
1961 por Eduardo Prescott Vicente e Estêvão Miguéis de
Andrade (mas já com referência ao local no Archeólogo Português por F. Félix Pereira cerca de 50 anos antes), o recinto
megalítico da Barreira foi referido em vários artigos de síntese,
nos anos setenta do séc. XX. Todavia não existe nenhuma
monografia sobre esta estação arqueológica o que se deve,
acima de tudo, à insuficiência das investigações até agora
efetuadas. Mais de duas dezenas de menires e outros
monólitos, distribuídos irregularmente coroam a colina. O seu
aspeto pouco homogéneo deve-se à variabilidade das formas
(prismáticas e cilíndricas), dos topos (planos, arredondados)
e das dimensões. Contudo, é possível identificar vários
grupos de pequenas pedras dispostas em reduzidas áreas
circulares. Do conjunto salientam-se dois exemplares típicos,
um deles decorado com um círculo insculturado na face a SO
(a confirmar). Os materiais recolhidos no local são atribuíveis
ao Neolítico final e à Idade do Cobre, épocas em que o sítio
terá sido ocupado.
Os materiais arqueológicos encontram-se conservados no
Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas e em
coleções particulares dispersas. O monumento encontra-se
hoje ligeiramente amputado, pois dois megálitos foram
removidos do local de origem e colocados num jardim
particular da aldeia de Odrinhas.
Será este interessantíssimo monumento objeto, por parte da
autarquia sintrense, da esperada intervenção? O desejo que
assim aconteça é enorme, pelo menos por quem está
sensibilizado para o tema, como é o exemplo das mais de
quatro dezenas de participantes neste roteiro (o último por
agora).
E sendo este o último ‘passeio’, e estando nós em Odrinhas,
que é também uma terra saloia por excelência, e que há muito
tempo tem uma forte ligação à confeção do pão saloio, sendo
muitos os que têm procurado Odrinhas para aquisição do seu
pão, nada melhor do que sermos brindados com UM PÃO
SALOIO. Obrigado à organização por este ‘miminho’.
Henrique Martins, Colaborador

No primeiro dia do 3.º período letivo,

FENPROF entrega Petição
na Assembleia da República
São cerca de vinte mil as assinaturas na Petição que a
FENPROF entregou, na
Assembleia da República no
dia 19 de abril (primeiro dia
do 3.º período letivo).
Esta Petição designa-se “Reclamamos justiça, efetivação
dos nossos direitos e respeito
por horário de trabalho” e,
para além de se dirigir à Assembleia da República, também se dirige ao governo,
devendo ser entregue oportunamente ao ministro da
Educação.
No texto, os seus subscritores, professores e educadores, reafirmam o seu zelo no
cumprimento dos deveres
profissionais, recordam o

esforço que têm feito para não
deixarem qualquer aluno para
trás e confirmam o empenho
colocado na sua atividade
profissional, seja ela presencial ou a distância.
Face ao que afirmam e corresponde à verdade, os signatários consideram ser justo

exigirem respeito pela sua
profissão, reclamando medidas em que este se reflita, tais
como a recomposição da sua
carreira, uma avaliação justa,
um regime específico de aposentação, a eliminação da
precariedade e o fim dos
abusos e ilegalidades nos

horários de trabalho. No texto,
também é manifestada discordância com o processo de
municipalização em curso e é
requerida a democratização
da gestão das escolas e
agrupamentos.
Com esta petição, pretendese colocar na agenda parlamentar, já neste início de legislatura, a preocupação perante problemas que afetam
os professores e educadores
em Portugal e são a razão primeira da fuga dos jovens a
esta profissão. Para os docentes que assinam a Petição
estes são aspetos fulcrais
para a afirmação da Escola
Pública.
Fonte: FENPROF

Comitiva israelita visita Sintra
para conhecer projeto das Escolas Ubuntu
Uma comitiva israelita visitou as Escolas Ubuntu de Sintra para conhecer a forma como a Câmara Municipal de
Sintra acolhe este projeto e
a forma como desenvolve as
competências socioemocionais de alunos e educadores
do concelho.
A visita desta comitiva integrou o programa “Academias
Gulbenkian do Conhecimento”, da Fundação Calouste
Gulbenkian, para que representantes de várias organizações da sociedade civil de Israel e do governo israelita pudessem ver, no terreno, a aplicação do tema das competências socioemocionais, bem
como a sua importância no
desenvolvimento de territórios e instituições.
Assim, a comitiva teve oportunidade de conversar com

estudantes, educadores e diretores de agrupamentos de
escolas. Através deste diálogo, foi possível partilhar a
experiência pedagógica no
âmbito do projeto e o impacto
das iniciativas no desenvolvimento individual de cada
jovem participante, bem como nas relações interpessoais estabelecidas e no seu
envolvimento da comunidade
educativa.
Recorde-se que a Câmara
Municipal de Sintra apoia
este projeto através de um
protocolo com o Instituto
Padre António Vieira, no valor
de 36 mil euros, para a sua
implementação em escolas do
concelho.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, este é “um exemplo do
excelente trabalho de união

de esforços em prol das
nossas crianças e jovens. Um
projeto que funde em si o desenvolvimento pessoal e o
desenvolvimento da comunidade em que cada um destes
jovens se insere. É reflexo de
uma estratégia para Sintra
concretizada em conjunto
com os alunos, docentes e
instituições.”
O projeto Academia de
Líderes Ubuntu destina-se a
jovens dos 12 aos 18 anos,
dos Agrupamentos de Escolas Alto dos Moinhos, D.
Carlos I, Monte da Lua, Ruy
Belo e Visconde de Juromenha, tendo por base a
filosofia e método Ubuntu, a
partir do modelo de liderança
servidora e inspirado em
personalidades como Nelson
Mandela, Martim Luther King
e Malala Yousafzai.

O método Ubuntu é desenvolvido a partir do modelo de
liderança servidora, focada
no bem comum e consciente
da responsabilidade de cada
participante na transformação do mundo, procurando gerar consensos e mobilizar a vontade coletiva na
procura de soluções para
problemas concretos, potenciando assim as capacidades
individuais em prol do bem
comum. Em 2017, o projeto
Academia de Líderes Ubuntu
foi reconhecido pela Comissão Europeia como um dos
doze projetos mais relevantes
em termos de boas práticas
de trabalho com os jovens e
empreendorismo social, e pela
ASHOKA com um Ashoka
Fellow Português.
Fonte: CMS

20/21/22 de abril – Escola Secundária Leal da Câmara

Encontro com diretores dos Centro de Formação
de Professoras da Extremadura
À data do fecho desta edição
está a decorrer na Secundária
Leal da Câmara, em Rio de
Mouro, um Encontro Trans-

fronteiriço, entre diretores de
centros de formação da
Extremadura, Epanha, com
vista à celebração de um
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Consórcio entre os dois países, no âmbito do intercâmbio de alunos,do ensino
escolar e do ensino profis-

sional,para estágios de formação e também, no dominio
da formação de docentes.
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Feira do Artesanato de Massamá e Monte Abraão
– Inscrições abertas
As mãos são o instrumento mais precioso,
quando se aborda o artesanato. Transpõem
para o objeto o que a mente já idealizou e ajudam
a dar cor ao que a criatividade já desejou. Ser
artesão(ã) é uma arte que merece ser vista e
reconhecida por todos. E é neste sentido que a
União das Freguesias de Massamá e Monte
Abraão promove a Feira do Artesanato de
Massamá e Monte Abraão (F.A.M.M.A.).
Com o objetivo de dar visibilidade e espaço a
trabalhos de autor, negócios e produtos locais
das freguesias de Massamá e Monte Abraão,
bem como do concelho de Sintra, a Feira destina-se a todos os cidadãos e munícipes que
pretendam expor, divulgar e vender os seus
trabalhos artesanais.

A Feira do Artesanato realiza-se no dia 8 de
maio (domingo), no Parque 25 de abril, em Monte
Abraão. Todos os que pretendam participar,
terão de:
• Preencher a Ficha de Candidatura, disponível

no site da União das Freguesias de Massamá
e Monte Abraão (www.uf-massamama
braao.pt). Ressalvamos que será necessário
efetuar um registo no nosso website para
aceder à Ficha de Candidatura.
• E efetuar o pagamento de uma taxa de candidatura, após a inscrição.
As inscrições estarão abertas entre 18 e 29 de
abril.
É no trabalho manual que está a dedicação ao
artesanato – uma perícia única e pessoal. Estão
todos convidados a dar conhecer a sua!
As Normas de Participação da Feira de
Artesanato de Massamá e Monte Abraão
poderão ser consultados em www.ufmassamamabraao.pt.

Mercados de Sintra com bancas e lojas em concurso público
A Câmara Municipal de Sintra abre concurso
público para a atribuição de lojas e bancas nos
Mercados Municipais de Sintra, de 2 a 6 de
maio, para o desenvolvimento de atividades
económicas ou exploração de serviços.
As bancas e lojas em concurso dizem respeito
aos Mercados Municipais do Cacém (3
bancas), Casal de Cambra (2 bancas), Estefânia

(1 loja), Pêro Pinheiro (1 loja), Queluz (1 m/ loja),
e S. Carlos (2 bancas) e são referentes às
seguintes atividades: peixe fresco/derivados,
comércio/serviços, restauração e bebidas.
As propostas devem ser entregues nos termos
constantes do concurso e acompanhadas dos
respetivos documentos exigidos, até às 17h00
do dia 6 de maio de 2022, no Gabinete do Núcleo

de Gestão de Mercados, Mercado Municipal
da Estefânia – Rua Mário Alberto Soares
Pimentel, 2710-589 Sintra.
A abertura pública das propostas terá lugar
no dia 13 de maio de 2022, pelas 10h00, no
Palácio Valenças, em Sintra.
Consulte o Edital n.º 226/2022 e o Programa do
Concurso e Caderno de Encargos

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Calçada Portuguesa – como a preservar em Sintra
Decorria o mês de Novembro de 1997
quando Graça Pacheco Jorge e seu marido
Pedro Barreiros, médico em Godigana,
quando a Base Aérea N.º 1, na Granja do
Marquês, onde expôs trabalhos destes
dois amigos de Sintra sobre a calçada
portuguesa.
O casal tinha escolhido a aldeia de
Godigana para instalar a sua herança
cultural micaense (sua terra natal) e criar
um polo de convívio e de criação artística
multifacetada.
Do cartaz da exposição extraímos as obras,
em Lisboa, Ponta Delgada e Angra do
heroísmo, que perduravam na época da
exposição, a calçada portuguesa.
São elas:
1 – Onda Larga do Rossio
2 – Calceteiro
3 – Rua de S. José
4 – Rossio (À Volta do Largo)
5 – R. Conceição à Glória 11-13
6 – Edifício da Secretaria Geral da
Presidência da República
7 – Antiga Entrada da “Naia” – Rua do
Carmo
8 – Rua do Ouro (do elevador de S. Justa)
9 – Rua do Salitre, 49
10 – Paraça dos Restauradores (Desenho
de João Abel Manta)
11 – Av. Da Liberdade (entre A.R. das Pretas
e a Praça da Alegria)
12 – S. Sebastião da Pedreira
13 – Centro de Arte Moderna da Fundação
Gulbenkian

Requalificação Praça D. Fernando II, pág. 24 do projecto apresentado
em 17 Dezembro 2021
14 – Rua do Casalinho à Ajuda
15 – Calçada do Combro
16 – Rua da Emenda
17 – Praça Duque da Terceira
18 – Rua Augusta
19 – Travessa do Pregoeiro – Carnide
20 – Praça da estrela
21 – Largo da Matriz – Ponta Delgada
22 – Rua da Palha – Angra do Heroísmo
Em Sintra, também existem muitos empedrados,

tipo calçada portuguesa, que são sempre
defendidos com muito zelo pela população,
para evitar o seu desaparecimento total.
Está neste caso a calçada que existia na Praça
D. Fernado II, vulgo Largo da Feira, em S.
Pedro.
Muitos temem que esta não seja preservada,
convenientemente mas sim substituída,
conforme atesta a foto junta.
Leitor, devidamente identificado

O Jornal de Sintra reserva-se o direito não publicar quaisquer “Diga de Sua Justiça” sempre que o respectivo envio seja feito de forma anónima,
embora a coberto de um e-mail de um suposto grupo.
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Da janela do comboio

Cenário
de terceiro mundo
João Cachado*

S

e, de forma mais contundente,
quase poderia afirmar que a
viagem de comboio entre Lisboa
e Sintra é quase um pesadelo, na
verdade, mesmo sem metáforas
nem hipérboles, muito difícil será qualificar tal percurso sem recorrer a adjectivos da mais negativa natureza.
Como facilmente se depreende, claro está
que me refiro ao que, janela fora, a vista
alcança durante os quarenta minutos de
uma deslocação que atravessa territórios
dos três concelhos de Lisboa, Amadora
e Sintra.
Construções da mais diversa natureza e
de todas as escalas, desde os mais desleixados, tristes e feios bairros de subúrbio às zonas abarracadas, residências
precárias, instalações fabris abandonadas, capoeiras inesperadas, fachadas
decadentes invariável e bizarramente
grafitadas, contínuas extensões vergonhosamente abandonadas à sua sorte.
Nas zonas contíguas aos carris, raro,
muito raro é o momento que possa
quebrar tão flagrante desassossego.
Certo é que, hoje-em-dia, sejam quais
forem os destinos e objectivos da viagem,
já muito poucos passageiros dedicarão
qualquer momento da deslocação
atentos ao que se passa lá fora e, ainda
muito menos à avaliação da situação a
que me reporto. Aliás, raramente leem
qualquer livro ou jornal, preferindo a
maioria passar o tempo da viagem
agarrado ao telemóvel rendidos aos seus
encantos e desafios.
De qualquer modo, além dos trabalhadores, dos estudantes e de todos quantos utilizam este meio de transporte ao
longo daquelas poucas dezenas de
quilómetros e quase hora e meia de
quotidiano vaivém, muita gente há que
ainda não passou à condição de inevitável rendido à situação. É, nos
estrangeiros, isso sim, em quem principal
e indubitavelmente reparo nas inequívocas reacções do maior desagrado e
desencanto.
No que respeita àquela que é a mais
importante das linhas suburbanas da CP,
precisamente entre a capital e um dos
destinos turísticos mais importantes do
país, classificado como Património Cultural da Humanidade, não será possível
equacionar um plano de requalificação
que, além do Ministério das Infraestruturas também envolva as três autarquias
servidas pela referida ferrovia?
No seu estado actual, este cenário de
autêntico terceiro mundo, é tão
degradante que suscita um desgosto
perfeitamente incompatível com a latitude
em que nos encontramos em plena União
Europeia. Esta mesma, acreditem, foi a
opinião que ouvi expressa por um de
quatro passageiros alemães que, ao meu
lado, ao fim da tarde, seguiam para
Lisboa. Também por isso estas linhas.
*Escreve de acordo
com a antiga ortografia
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Hospital de Proximidade de Sintra
O Tempo e o Modo
Graça Pedroso

E

m 2003, o projecto para a construção de um hospital
em Sintra deixado pela edilidade presidida por Edite
Estrela, é reavaliado pelo elenco camarário de
Fernando Seara.
Por essa altura, o novo executivo, em desacordo
com a localização do referido hospital na Portela de Sintra
anteriormente preconizada, decidiu avançar para terrenos do
Estado, de maior dimensão, situados na Quinta do Anjinho
em S. Pedro de Penaferrim, onde se iriam poupar 1,7 milhões
de euros.
À época, em 2003, o vereador Marco Almeida responsável
pelo pelouro da saúde, assegurava em notícia publicada no
jornal Público de 17 de Abril que o concurso para a construção
do novo hospital seria lançado, o mais tardar, no primeiro
semestre de 2004.

rante o ano de 2021.
Desta forma, o Hospital de
Proximidade de Sintra permitirá ampliar as respostas do
HFF aos seus utentes, nomeadamente através de novas consultas de especialidade e exames complementares de diagnóstico; disponibilização de camas de internamento de convalescença
e com um novo serviço de
urgência básica. Este novo
hospital constitui um projecto
basilar e estruturante, que
melhorará a acessibilidade e
a qualidade dos cuidados de
saúde prestados às populações.”

Foram necessários treze anos de espera para
estarem finalmente reunidas as condições
indispensáveis para a construção de um
hospital em Sintra
Em 26 de Junho de 2017, a Câmara presidida por Basílo Horta,
“considerando que a saúde é uma das principais atribuições
dos municípios” assinou o “Acordo de Colaboração” com os
ministérios das Finanças e da Saúde, que assegurou o
financiamento para a construção do Hospital de Proximidade
de Sintra (HPS).
Neste acordo, a Câmara assumiu a seu cargo a construção do
edificado com recursos próprios no valor de cerca de 45
milhões de euros, sob a orientação técnica do Ministério da
Saúde que terá também a responsabilidade do respectivo
equipamento e da dotação de recursos humanos.

No âmbito do “Acordo de Colaboração”
assinado, o Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca E.P.E. assegurará a gestão
e funcionamento do HPS (Despacho Secret.
Estado 10048/2021 de 08 de Outubro).
“O Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca (HFF) é,
actualmente, uma unidade
hospitalar subdimensionada
para a população que serve,
principalmente nas áreas de
internamento e de serviços de
urgência. Com 804 camas de
internamento e uma área de
influência que abarca cerca
550.000 habitantes dos Concelhos de Sintra e da Amadora, o HFF tem um rácio de
1,4 camas/1.000 habitantes,
valor distante da média nacional de 3,4. O HFF é, também, o hospital da região de
Lisboa e Vale do Tejo com
maior número de episódios de
urgência, tendo registado
211.594 atendimentos, du-

foto: hff
Marco Ferreira
Presidente do Conselho
de Administração do HFF

fotos: cms

Fotos do andamento dos trabalhos, mês de Março

“Unidade de Missão”
O acompanhamento a par e passo da obra
Localizada no Bairro da Cavaleira, na freguesia de AlgueirãoMem Martins, a construção do HPS teve início no mês de
Agosto de 2021.
Em reunião de Câmara de 21 de Dezembro do mesmo ano e no
seguimento do Despacho 10048/2021 proferido pelo Secretário
de Estado da Saúde por via do qual foi criada a “Comissão de
Acompanhamento” da aquisição de equipamento e instalação
do Hospital de Proximidade de Sintra (HPS), foi constituída
pelo Despacho camarário 118-P/2021 a “Unidade de Missão”
do Hospital de Proximidade de Sintra que tem como

Maqueta do HPS

coordenador o Vereador Domingos Quintas e da qual fazem
parte o Vereador Eduardo Quinta Nova, vários técnicos
camarários, representante da ARSLVT e do Hospital Fernando
Fonseca, com competências para assegurar a monitorização
e o acompanhamento da construção do HPS, “com vista à
efectiva, atempada e adequada entrada em funcionamento
deste equipamento de saúde, em tudo o que concerne às
atribuições e responsabilidades do Município de Sintra”.
Desde então, o Presidente da Câmara tem reunido mensalmente no local da obra com todos os directamente
envolvidos na construção e acompanhamento dos trabalhos,
tendo recentemente dado notícia em Reunião Pública de
Câmara de alguns atrasos na construção, decorrentes da
escassez de mão de obra e até de materais, a que não é alheia
a situação mundial. Continua no entanto de pé o objectivo
temporal de 730 dias para conclusão da obra, a cargo da
empresa TECNORÉM, Engenharia e Construções , S.A.

JORNAL DE SINTRA
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A partir da entrada em funcionamento do HPS
a população de Sintra passará a ter acesso a
importantes serviços de saúde
• Ambulatório Programado com Consultas Externas; Unidade
de Saúde Mental; Medicina Fisica e de Reabilitação; Central
de Colheitas e os Meios Complementares de Diagnóstico e
Terapêutica;
• Unidade de Cirurgia de Ambulatório com Bloco de Cirurgia
e Recobro;
• Serviço de Urgência Básica com capacidade para atender de
60 mil urgências, cerca de metade das realizadas no Hospital
F.F. – Amadora Sintra;
• Unidade de Convalescença com 60 camas;
• Farmácia;
• Unidade de Esterilização;
• Ensino e Formação.

Especialidades
• Anestesiologia;
• Cardiologia;
• Cirurgia Geral;
• Cirurgia Pediátrica;
• Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética;
• Gastrenterologia;
• Medicina Física e de Reabilitação;
• Medicina Interna;
• Neurologia;
• Oftalmologia;
• Ortopedia;
• Otorrinolaringologia;
• Patologia Clínica;
• Pediatria;
• Pneumologia;
• Psiquiatria;
• Psiquiatria de Infância e Adolescência;
• Radiologia;
• Urologia.

O Hospital de Proximidade de Sintra, até aqui
um sonho há muito tempo adiado, em breve será
uma realidade, que muito irá beneficiar as
populações que dele necessita.

S A Ú D E
Dia Mundial da Voz
O Dia Mundial da Voz é comemorado a 16 de abril com o
objetivo de alertar a sociedade para a importância da voz e
dos cuidados necessários para a preservar.
Os profissionais que utilizam a sua voz diariamente devem
estar mais atentos aos cuidados básicos com a saúde vocal.
No entanto, o resto da população negligencia ou desconhece a dimensão dos efeitos negativos que o excesso
ou mau uso vocal podem causar.
A disfonia, ou perturbação da qualidade da voz, é uma
condição de saúde comum que pode comprometer a
qualidade de vida, sendo que pode ocorrer em qualquer
faixa etária.
A Consulta da Voz do Serviço de Otorrinolaringologia do
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), que
existe desde 2005, é realizada por uma equipa multidisciplinar
composta pela Dr.ª Mafalda Trindade Soares, Dr.ª Marta
Melo e Terapeuta da Fala Ana Rita Costa Alemão e dedicase à avaliação e tratamento das doenças das cordas vocais
e da correção das situações de mau uso e abuso vocal. Na
avaliação clínica esclarecem-se quais as alterações
orgânicas ou funcionais responsáveis pelas alterações
vocais evidenciadas, com recurso a técnicas de
videolaringoscopia e videoestroboscopia. Após o
diagnóstico é realizado um plano terapêutico adaptado a
cada caso.
Assim, se apresentar rouquidão, fadiga vocal, dificuldade
na projeção da voz, ardor/dor na região laríngea quando
fala, falhas de voz, mudanças de timbre, entre outros, deve
recorrer à Consulta da Voz. E atenção: rouquidão de duração
superior a 2 semanas deverá ser observada com urgência!
Deixamos para já algumas dicas para manter/ter uma voz
saudável:

Equipa da Consulta de Voz do HFF

SMAS de Sintra requalificam
rede de saneamento na Vila de Sintra
Os Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Sintra (SMAS de
Sintra) promoveram, por administração
direta, a substituição da rede de
drenagem de águas residuais nas
Escadinhas de Santa Maria, na Vila de
Sintra. Numa zona classificada como
Património da Humanidade, em que as
infraestruturas se caracterizam pela
antiguidade, os recursos próprios dos
SMAS de Sintra concretizaram a
substituição do coletor, ainda em
alvenaria de pedra, por tubagem de PVC
de diâmetro 200 mm, executando também
as caixas de visita em todas as ligações
e pontos de inflexão.
O coletor agora substituído, numa
intervenção que decorreu ao longo de
uma semana, encontrava-se quase totalmente assoreado (obstruído) e os
trabalhos foram dificultados por se
tratar de um arruamento muito estreito,

que não permitiu o acesso de uma
máquina retroescavadora e obrigou à
realização da obra sem uso de meios
mecânicos.

PUB. JORNAL DE SINTRA

Encerra à
Quinta-feira
Snack-Bar, Restaurante

Maqueta do HPS

• Hidratação: beber 1,5-2 litros de água por dia. Intensificar
se exposição a ambientes secos;
• Adotar uma alimentação equilibrada, evitando o abuso
de bebidas gasificadas, álcool, chocolates, fritos, picantes,
canela e café, principalmente antes de utilizar a voz de uma
forma contínua;
• Não fumar!
• Dormir entre 7 a 8 horas diárias;
• Evitar pigarrear (limpar a voz) ou tossir excessivamente;
• Falar sem esforço, manter uma postura adequada;
• Reduzir o uso vocal durante infeções respiratórias/crises
alérgicas;
• Evitar falar, durante longos períodos, em ambientes
ruidosos;
• Evitar gritar.
Lembre-se: a sua voz deve ser preservada e estimada! Se
precisar de ajuda não hesite! Um dos principais objetivos
do Departamento da Voz é oferecer às pessoas que o
procuram as ferramentas necessárias para que possam
cuidar da sua voz com sucesso!

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

Ainda na Vila de Sintra, os SMAS
procederam à substituição da rede de
drenagem de águas residuais na Travessa da Caracota, com a instalação de
tubagem de PVC de diâmetro 140 mm e a
criação de duas caixas de visita, em
resultado da inundação de um imóvel
aquando da ocorrência de precipitação.
Enquanto serviços essenciais, que
nunca pararam desde o início da
pandemia, as equipas dos SMAS de Sintra asseguram, ao nível do sistema de
saneamento, diversos trabalhos como a
desobstrução de redes, a manutenção e
limpeza de coletores, a inspeção vídeo
de coletores com o objetivo de avaliar a
integridade estrutural das redes e a
limpeza de fossas sépticas, para além da
reparação de infraestruturas (tampas e
grelhas, câmaras de inspeção, ramais e
coletores) e a execução de ramais de
saneamento.
Fonte: SMAS

10

JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 22 DE ABRIL DE 2022

DESPORTO

Equipa campeã distrital Sub 15 Sport União Sintrense faz entrega do Troféu

O futuro já começou e segue objectivos ambiciosos
Ventura Saraiva

Foi o primeiro título conquistado por uma equipa feminina do Sport União
Sintrense, e curiosamente do sector da formação. As raparigas Sub 15
(Iniciadas) terminaram o campeonato no 1.º lugar, e aguardam agora o
sorteio para participarem na Taça Nacional, como representantes da
Associação de Futebol de Lisboa (AFL).
Depois dos festejos, e da conquista do ceptro no futebol 7, um grupo de
jogadoras, com os directores, José Barbedo, e Nuno Varges, fez a entrega
do troféu de campeão, enriquecendo o já rico palmarés do clube e do seu
Salão Nobre.

C

om apenas uma derrota e dois empates,
em 14 jornadas, o
Sport União Sintrense, garantiu a
duas jornadas do final da
prova, o título de campeão
Sub 15 da AFL, numa luta directa, com outro dos históricos clubes portugueses, o

GD Estoril Praia, emblema da
Linha de Cascais que tem
feito também uma grande
aposta no futebol feminino.
Terminou a competição com
4 pontos de vantagem, sendo
ainda a equipa menos batida,
com apenas 16 golos. Para
isso contribuiu a solidez do
sector defensivo, e a quali-

dade de Carolina Vieira, a
guarda-redes que fez os primeiros jogos, até completar os
16 anos de idade, passando
para a equipa Sub 19. A baliza
seria então entregue a Inês
Batista que com apenas 13
anos, e uma curta experiência
no CD Belas, em 2020, ganhou o lugar, vindo a ser
também determinante no
xadrez recuado da equipa.
As expectativas estão agora
viradas para a Taça Nacional,
onde marcarão presença os

Equipa que conquistou o título de campeão distrital da AFL,
o primeiro na História do SU Sintrense no sector feminino
vencedores das várias associações distritais, sendo que
o Sintrense pela campanha
que fez no campeonato da
AFL, poderá ter uma palavra
a dizer quanto a conseguir um
lugar entre as finalistas.

Torneio Extraordinário começa dia 30

foto: cortesia sus-ff

Recebidas pelo presidente José Sequeira,
a secção do futebol feminino fez a entrega do Troféu
de Campeão que o dirigente Vítor Lopes tem já nas
mãos. Os directores, Nuno Varges, e José Barbedo,
acompanharam as campeãs

Seis equipas do campeonato que terminou, começam a
disputar o “Torneio Extraordinário sub 15/fut.7 da AFL”
no próximo dia 30, ficando de fora o Torreense. Os dois
emblemas concelhios jogam ambos fora de casa. O SC
Vila Verde, em Vila Fria (Porto Salvo), e Rio de Mouro, no
campo do Futebol Benfica. A 1.ª Jornada tem ainda, o
Tocof-Estoril Praia.
O Torneio realiza-se numa “Fase Única”, a uma só volta.
Termina no dia 28 de Maio.

foto: ventura saraiva

Plantel das campeãs
Sub 15 AFL- Fut.7
Carolina Vieira
Iara Ferreira
Inês Batista
Inês Trindade
Inês Nunes
Inês Silvestre
Leonor Ribeiro
Margarida Jorge
Maria Guerreiro
Maria Bizarro
Maria Costa
Maria Gomes
Mariana Puga
Matilde Brandão

Matilde Ferra
Sofia Silva
Teresa Veiga
Yara Salcedo
Quadro Técnico
Presidente: José Sequeira
Treinador: Omar Saucedo
Treinadora Estagiária: Susana
Puga
Fisioterapeuta: Teresa Costa
Directores:
José Barbedo
Miguel Ricardo
Nuno Varges
Petra Pacheco

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL
27.ª Jornada

Campeonato Distrital de Juniores A da 3.ª Divisão da AFL

Futsal- 1.ª Divisão
da AFL (28.ª Jornada)

no próximo domingo, dia 24, o Campeonato Distrital da 1.ª
Divisão da Associação de Futebol de Lisboa (AFL). E a retoma
da competição tem logo um dérbi concelhio, com o de São
Pedro de Sintra, entre o 1.º Dezembro, e Sporting de Lourel,
constituir o grande cartaz da jornada. É que a equipa da casa
perdeu a liderança da classificação, ao ser derrotada no dia 15
(feriado), no campo do SC Lourinhanense, por 1-0, a primeira
derrota da era de Rui Maside, como treinador. O comando, é
agora do Atlético Clube de Portugal que passou a ter 2 pontos
sobre o 1.º Dezembro, e que nesta ronda deveria defrontar o
3.º classificado, Oriental de Lisboa, porém o jogo foi adiado
para o dia 30 de Junho, dado que as duas equipas têm
jogadores convocados na Selecção da AFL que disputa a
“Taça das Regiões” neste fim-de-semana.
Também o dérbi do concelho, entre a SRD Negrais, e Atlético
do Cacém foi adiado para a mesma data.
A jornada (incompleta), tem os seguintes jogos (início às
16h00).
1.º Dezembro-SC Lourel; Olivais e Moscavide-AC Malveira;
Ponte Frielas-Santa Iria; Povoense-Coutada; Alta de LisboaAlverca B.
Damaiense-Oeiras, às 18h30.
Ventura Saraiva

da AFL na próxima época. No jogo em
atraso referente à jornada 23, venceu no
seu campo, a SM Caneças, por 3-0, com
golos de Daniel Sousa, Marco Vicente, e
Dinis Bértolo, todos na segunda parte.
A duas jornadas do final do campeonato,
a formação orientada por Bruno Martinho, passa a ter 6 pontos de vantagem
sobre a dupla, Igreja Nova, e Tenente

Já com pouco para decidir quanto aos
clubes concelhios, quer na subida de
divisão, ou nas descidas, está de
regresso o Campeonato Distrital de
Futsal da 1.ª Divisão que ainda assim
promete emoção nas três jornadas que
faltam. Amanhã, sábado, dia 23, JOMA,
e GS Novos Talentos encontram-se no
pavilhão municipal da Serra das Minas,
com início às 15h00. Quando forem
nove da noite, o SC Vila Verde entra em
campo no Estoril para defrontar Os
Salesianos.
A classificação é liderada pelo Atlético
CP que dificilmente irá perder a vaga
para a 2.ª Fase do campeonato, na luta
pela subida aos nacionais. Tem 5
pontos de vantagem sobre o Operário
Rangel.

Negrais garante subida de divisão,
JOMA-Novos
Dérbi, 1.º Dezembro- SC Lourel, e vitória na Série 1
A equipa de Juniores A, da SRD Negrais Valdez, e em caso de empate final, o Talentos na
na retoma da prova
garantiu – matematicamente –, na tarde acrescentado no confronto directo com
Após a pausa motivada pela quadra pascal, está de regresso, de sábado, dia 16, a subida à 2.ª Divisão os seus rivais. Fica assim garantido o 1.º Serra das Minas
lugar na Série 1, e a disputa do título de
campeão com o vencedor da Série 2, o
CF Estrela.
Na próxima jornada (dia 23), Negrais joga
no campo do Arrudense (Arruda dos
Vinhos), Igreja Nova, no Bragadense
(Póvoa de Santa Iria), e Tenente Valdez,
na Associação Bobadelense.
Ventura Saraiva

Campeonato Distrital da 3.ª Divisão da AFL

Rio de Mouro na rota da subida
Começa no domingo, dia 24, a “Fase de
Apuramento da Subida”, envolvendo os
segundos classificados das Séries 1, 2,
e 3. Na ronda de abertura, o GD Rio de
Mouro, Rinchoa e Mercês (RRM),
defronta no seu campo, o GD Estoril Praia

B. Na 2.ª Jornada (dia 30), desloca-se ao
recinto do Sobreirense. Volta a jogar
apenas no dia 15 de Maio, retribuindo a
visita do Estoril Praia B, fechando a
prova, a 22, na recepção ao GD
Sobreirense.
VS

VS
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Judo – Campeonato Nacional de Sub 23 em Coimbra

Taça de Portugal de Lutas Amadoras 2022 – Masculinos

Decorreu no passado dia 16,
em Cernache, o Campeonato
Nacional 2022 destinado ao
escalão, Sub23. O Clube de
Judo do Sport União Sintrense esteve representado nesta
prova com 9 atletas, e o saldo
final resultou na conquista de
4 medalhas, com 3 títulos de
campeão nacional. Lourenço
Pimenta, -90kg; Elisangela
Fernandes, +78kg., e Tomás
Gomes, -73kg. Filipe Almeida,
-81kg, medalha de Bronze;
Raquel Brás, -57kg., e Leonor
Costa, -70kg, obtiveram ambas, o 5° lugar, e Gonçalo
Pataco, -66kg, o 9.º.
Pela equipa técnica estiveram
presentes os treinadores:
Renato Kobayashi, Fernando
Vendas e Pedro Bernardo.
VS/FV

O pavilhão municipal do Laranjeiro, no
concelho de Almada, recebeu no passado
dia 9, a Taça de Portugal de Lutas
Amadoras 2022, destinado ao sector
masculino.
A competição contou com a presença da
equipa da Escola Olímpica da Junta e
Freguesia de Casal de Cambra que
conquistou o troféu em disputa depois de
ter chegado às finais, e derrotar a equipa
Work Out Soul, de Santa Iria da Azóia. Nota
ainda para a vitória na meia-final, afastando
a equipa do concelho de Almada, uma das
favoritas, a Sociedade Recreativa Estrelas
do Feijó.
Sob orientação do Mestre Luís Marques,
a equipa foi constituída pelos seguintes
atletas:
67Kg Tommy Ziegler e Parquique Veiga;
77Kg Iurii Latsyk e Daniel Rodrigues; 87Kg
João Régio.

Três títulos e uma medalha
de Bronze para o Sintrense

Lourenço Pimenta, Tomás Gomes, Elisangela foto: cortesia cjsus
Fernandes, e Filipe Almeida. 3 Medalhas de Ouro, 1
de Bronze nos campeonatos

Campeonato de Portugal – Fase Subida e Manutenção

Pêro Pinheiro recebe Fontinhas
no domingo
Ventura Saraiva
No próximo domingo, dia 24,
o Campeonato de Portugal vai
para a 5.ª Jornada, e já com 3
equipas a distanciarem-se
das restantes, no que toca à
Série Sul, na subida à Liga
3. GD Fontinhas (Açores),
“Os Belenenses”, e Moncarapachense (Algarve).
Em cada ronda, vai-se apertando o cerco aos melhores
classificados, nomeadamente
quando se encontram no
confronto directo. É o que vai
acontecer no domingo, no
jogo entre Moncarapachense,
e “Os Belenenses”, ganhando ainda mais entusiasmo, o
que se vai realizar no campo
Pardal Monteiro, entre o CA
Pêro Pinheiro, e GD Fonti-

nhas. A formação de Hélder
Ferreira ainda não venceu
(2e2d), mas a exemplo dos
restantes adversários, tem a
manutenção garantida. Já o
emblema da freguesia açoriana de Fontinhas, aposta
tudo na subida à Liga 3.
Registe-se qua na jornada do
dia 16, o Pêro Pinheiro saiu
derrotado (3-1) na deslocação ao Estádio do Restelo.

Sintrense vs Loures
nas contas da
manutenção (Série I)
Com a vitória por 1-3, no
campo de “O Elvas” CAD, o
Sintrense manteve a liderança
da Série I, com o GS Loures a
cair com estrondo na deslocação a Sacavém (derrota

por 3-0). A turma da zona
saloia, tem assim a derradeira
oportunidade de evitar a descida aos distritais das AFL,
no jogo do próximo domingo,
na Portela de Sintra, diante do
Sintrense. No sentido inverso, em caso de vitória, a turma
presentemente orientada por
Bruno Dias, fica com matematicamente com a manutenção garantida.
Com 3 jornadas por disputar,
e a eventual vitória do Sacavenense no terreno do já
condenado, “O Elvas”, a margem para evitar a despromoção será praticamente
nula. O Sintrense, soma 7
pontos, o Sacavenense, 6, e
Loures, 4. “O Elvas” ainda
não pontuou.

Futebol Feminino – Nacional da III Divisão; Apuramento do Campeão

Sintrense ganha em Famalicão (0-2)
e encurta distâncias
Jogou-se na sexta-feira, dia
15, a ronda n.º 9, do Apuramento do Campeão da III
Divisão. Na Zona Sul, o Sintrense jogou em Famalicão, e
derrotou a equipa “B” do
clube minhoto, líder da tabela
classificativa, por 0-2.
Ao intervalo registava-se
uma igualdade sem golos, e

no segundo tempo, o Sintrense chegou à vantagem,
vingando assim a desaire
caseiro na primeira volta (01). Alexandra Crudu, aos 64
minutos, e Mafalda Almeida
já no limite dos 90?, marcaram
os golos.
O SU Sintrense, passou a
somar 17 pontos, e subiu

provisoriamente ao 3.º lugar,
ficando à espera do desfecho
do GD Ilha-Barreirense (4.º
com 15) que foi adiado para o
dia 1 de Maio.
O campeonato prossegue no
sábado, dia 23, com o Sintrense a receber no campo da
Carreirinha, em Lameiras, o
GD “Os Vidreiros”.
VS

ELO Junta freguesia
de Casal de Cambra arrecada troféu

Ventura Saraiva

Foto: cortesia lml

Mestre Luís Marques exibe
orgulhoso o troféu conquistado pela equipa
de Casal de Cambra

Liga Portugal 3 – 2.ª Fase Manutenção, Série 6;
FC Oliveira do Hospital, 1-Real SC, 0

Despedida caseira com o Sporting B
António José
A equipa comandada por
Miguel Valença, deslocou - se
no sábado, dia 16, à Vila de
Tábua, para defrontar o F.C.
Oliveira Hospital, sendo
derrotada por um golo
“solitário”, apontado aos 60´,
e que teve a assinatura de
João Pais.
Na próxima ronda (a penúltima), o Real, recebe no seu
burgo, véspera do Dia da Liberdade, o Sporting B, já com
as duas equipas com a ma-

nutenção garantida.
Ficha do jogo:
Estádio Municipal de Tábua
FC Oliveira do Hospital:
Cléber Santana; Daniel Rodriguez, Julián Bonilla, André
Freitas (João Mendes, 76´) e
Marcelo Machado; Diogo
Martins (Bruno Carvalho,
68´), David Brás, Hamed
Doukouré e Regis Ndo
(Ronaldo Afonso,86´); David
Silva (Adílio Varela, 68´) e
João Pais (André Fontes).
Treinador: Tozé Marreco
Real SC: Iury Miguel; Pau-

linho, Rodrigo Moitas (Ballack, 61´), Hugo Ventosa e
Rodrigo Monteiro; Amadú
Baldé (Rúben Freire, 60´),
Mustapha Cor (Gui Ribeiro)
e Gustavo Souza (Júnior
Sena, 60´); Wilson Silva e Mika Borges (Tiago Nunes,75´).
Treinador: Miguel Valença.
Resultados: FC Oliveira Hospital, 1 Real SC, 0; Sporting
B, 1 Oriental Dragon FC, 1.
Classificação: 1º Real SC, 12;
2º FC Oliveira Hospital,11; 3º
Sporting B, 10; 4º Oriental
Dragon FC, 3.

Ténis de Mesa – Ranking feminino 2022

Paula Penedo
(AE Cacém) lidera

Publicada a pontuação da Associação de
Ténis de Mesa de Lisboa (ATML),
referente ao acumulado até ao final do mês
de Março, com 27 atletas, Paula Penedo,
da Academia Estrelas do Cacém, mantêm
a primeira posição, do ranking lisboeta, com
142 pontos, mais cinquenta e três, do que
a segunda colocada, Marta Costa (Câmara
LC), e mais 61, que a terceira, Elisabete
Nunes (GD Pirescôxe).
Registe-se que a atleta de Massamá
sagrou-se campeã distrital de singularesveteranas femininos, no dia 13 de Março,
batendo na final, a sua colega de equipa,
Anabela Santos, competição que se
realizou pela primeira vez na ATML.
VS

Paula Penedo lidera ranking feminino
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Ciclismo – 2.ª Taça de Portugal Feminina Jogos Santa Casa em Albufeira

Lara Fernandes no pódio de juniores entra na luta pela vitória
Ventura Saraiva*

A 2.ª Taça de Portugal Feminina Jogos Santa Casa disputada em Albufeira, no Algarve, no dia 9 deste mês, teve a estoniana, Maaris Meier (Maiatos)
como vencedora, depois de bater as adversárias ao sprint na à meta. Destaque ainda para a internacional portuguesa, Sofia Gomes, da equipa
espanhola, Massi Tactic), que venceu em sub-23, e para a ciclista de Agualva-Cacém, Lara Fernandes, a representar a formação de Cantanhede
Cycling/VESAM que alcançou um dos lugares do pódio (3.º) na categoria de Juniores.

M

aaris Meier (“Os Maiatos”) arrancou para a
vitória na segunda prova da Taça de Portugal
Feminina Jogos Santa
Casa, na categoria elite, que decorreu em Albufeira. A corredora
bateu as adversárias ao sprint, com
Vera Vilaça (Velo Performance/JS
Campinense) a ser segunda, seguida
de Iuliia Legkova (Korpo Activo/
Penacova), que tinha vencido a prova anterior, em Cantanhede. Maaris
Meier está agora na liderança da
Taça, com os mesmos pontos que
Iuliia Legkova.
À semelhança da categoria elite, as
corredoras da categoria sub-23
fizeram 4 voltas a um percurso que
contabilizava um total de 77 quilómetros de distância. Sofia Gomes
(Massi Tactic), tornou a vencer, tendo completado a prova em
2h00m29s, o mesmo tempo da
vencedora da categoria elite, dado
que integrava o primeiro grupo a
cortar a meta. Beatriz Roxo (UCI Rio
Miera/Cantabria Deporte) foi

segunda, com o mesmo tempo de
Sofia Gomes, seguida de Nádia
Henriques (Bike & Nutrition Shop),
que foi terceira, a 12 segundos da
vencedora. Com este resultado,
Sofia Gomes mantém-se na liderança
da Taça.

(Discover Melgaço/União Ciclista
de Melgaço) em masters 50.
*com FPC-UVP

3.ª Taça de Portugal
6.º lugar
em Paio Pires

Lara Fernandes,
na discussão da vitória
segura lugar no pódio
Em juniores, a vitória foi para Laura
Simão (5Quinas/Município de
Albufeira/CDASJ) que venceu
também ao sprint, após completar
os 59 quilómetros que compunham
a prova. Margarida Teodósio (Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais) foi
segunda, e Lara Fernandes (Cantanhede Cycling/VESAM) fechou na
terceira posição.
Na discussão pela vitória, entrou um
grupo de 4 ciclistas, que acabaram
creditadas com o mesmo tempo;

Lara Fernandes, na dianteira do grupo,
numa das fases da corrida em Albufeira
01:28:48’’. Lara Fernandes que em
BTT representa a AE BTT Rio (Rio
de Mouro), integra esta temporada
no ciclismo de estrada, a formação
de Cantanhede Cycling. Fechou
nos lugares do pódio, afastando,
Luísa Miranda (Extremosul/Hotel
Alisios/Cenmais) que ficou na 4.ª
posição. Nota ainda nesta categoria

foto: cortesia FPC-UVP

para Marta Figueiredo, da equipa do
concelho de Cascais, Mato Cheirinhos/Vila Galé/Etopi que entrou no
7.º lugar, a 4,52” da vencedora.
Nas categorias de veteranas, Nádia
Mendes (Cantanhede Cycling/
VESAM) venceu em masters 30,
Ana Neves (Bike&Nutrition Shop)
em masters 40 e Rosa Marques

A 3.ª Taça de Portugal Feminina
Jogos Santa Casa, teve lugar no
dia 10, numa ligação, Paio Pires
ao Seixal. Lara Fernandes,
classificou-se em 6.º lugar, não
resistindo aos ataques do grupo
da frente, com Laura Simão, a
repetir a vitória da véspera. A
ciclista sintrense ficou a pouco
mais de um minuto do último
degrau do pódio, e somou mais
7 pontos para o “ranking”. É
agora 8.ª classificada com um
total de 35 pontos.
A 4.ª Prova, está agendada para
o dia 14 de Maio, na cidade da
Maia (distrito do Porto).

Encontro de Escolas de Ciclismo – BTT – Cidade de Portalegre

BTTTeam Colarense com 6 atletas no “top ten” de Cadetes
Ventura Saraiva*
Com organização da Associação de Ciclismo de Santarém, a Cidade de Portalegre recebeu no dia 9,mais
um “Encontro de Escolas de
Ciclismo BTT”. Na categoria

de Cadetes, a equipa de Colares voltou a vencer, por
Daniel Franco, relevando-se
ainda o 3.º lugar de Manuel
Ferreira, e o 4.º de Miguel
Paulo. Os rapazes orientados

por Carlos Sousa, não fizeram
a coisa por menos, e no 6.º
lugar, entrou Carlos Fernandes. O “top ten” foi assim
dominado pelos jersey’s,
vermelhos, brancos e azuis,

da formação do litoral sintrense.
Com uma corrida quase tirada
a papel químico que teve
lugar em Porto de Mós no
passado 26 de Março, Daniel

PUB. JORNAL DE SINTRA

foto: (cortesia bttsuc)

Daniel Franco (1.º) repete vitória na ACSantarém
Franco (BTTTeam SU Colarense/CS Treino), e Duarte
Galvão (Águias de Alpiarça/
Di Bikes/Crédito Agrícola),
cedo passaram para a liderança da prova de Cadetes,
levando a luta pela vitória até
aos derradeiros metros. O
atleta do Colarense acabaria
por ser mais forte na ponta
final, deixando o seu adversário a 8 segundos. Para último degrau do pódio, Manuel
Ferreira ficou com a missão
facilitada, dado que o seu
colega de equipa, Miguel

Paulo, foi-se atrasando, e
levou quase um minuto a
transpor a linha de chegada
depois da sua chegada. Carlos Fernandes entrou na
sexta posição, a 4,35’’ do
vencedor, Daniel Franco.
Num olhar pelas restantes categorias, uma nota de destaque para o 9.º lugar de Tiago
Godinho (BTTTeam SU Colarense), nos Juvenis, e a vitória
de Daniel Gonçalinhos (Matos Cheirinhos/Vila Galé/Etopi), em “Pupilo/Benjamim”.
*Com ACS
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SOCIEDADE
PUB.

NUCASE/EMPRESA
Remuneração Convencional
do Capital Social – Benefício Fiscal
Face a necessidade de reforçar os capitais próprios das

dedução de 140.000,00 por ano);

sociedades, por diversos motivos, muitos empresários decidem

3. Opera mediante a indicação do seu valor no campo 774 do Quadro

fazer aumentos de capital social. Saiba que nesta situação poderá

07 da declaração modelo 22 e no campo 409 do Anexo D da mesma

ser-lhe aplicável o benefício fiscal denominado “RCCS -

declaração.

Remuneração convencional do capital social”. Vejamos como
opera este benefício constante no artigo 41.º-A do EBF:

Quando não se pode utilizar o benefício?

CALENDÁRIO FISCAL
MAIO 2022
DATA
LIMITE

OBRIGAÇÃO FISCAL

Até o dia
10

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

Até o dia
12

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

Até o dia
15

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto
Nacional de Estatística
Relatório Único – Atividade Social da empresa
(Comunicado do GEP, de 06/04/2022)

Até o dia
16

CES – Pagamento da contribuição extraordinária de solidariedade
SEG. SOCIAL – Independentes (Cat.B) Alteração da declaração entregue em abril, se
necessário.
Modelo 11 – Notários e entidades que
desempenhem funções notariais
IVA – Opção no portal das finanças pelo
pagamento do IVA das importações através da
declaração periódica do IVA
IVA – Pagamento do IVA da DMGIVA

A sociedade em questão não pode utilizar o benefício quando:
A quem se aplica?

a) O seu lucro tributável tenha sido determinado por métodos

Aplica-se às sociedades comerciais ou civis sob forma comercial,

indiretos;

cooperativas, empresas públicas, e demais pessoas coletivas

b) Reduza o seu capital social com restituição aos sócios, quer no

de direito público ou privado com sede ou direção efetiva em

período de tributação em que sejam realizadas as entradas relevantes

território português, no âmbito da sua constituição ou de aumentos

para efeitos da remuneração convencional do capital social, quer

de capital social, realizados quer por pessoas singulares quer

nos cinco períodos de tributação seguintes;

por pessoas coletivas.

c) Haja utilização múltipla no mesmo grupo de sociedades deste
benefício sobre o mesmo montante de capital social (medida anti

Em que modalidades de realização do capital social é

abuso, impede-se a sua utilização em cascata);

que se aplica?

d) A realização do aumento do capital social seja feita através de

O benefício aplica-se nas seguintes modalidades:

incorporação de reservas.

1. Entradas efetivamente realizadas em dinheiro no âmbito da
constituição de sociedades ou do aumento do capital social;

Nota: O sujeito passivo de IRS que realize entradas de capital em

2. Aumento do capital social por conversão de suprimentos ou

dinheiro a favor de uma sociedade na qual detenha uma participação

empréstimos de sócios;

social e que se encontre na condição prevista no artigo 35.º do

3. Aumento do capital social por entradas em espécie por

CSC, poderá deduzir até 20% dessas entradas ao montante bruto

conversão de créditos de terceiros;

dos lucros colocados à disposição por essa sociedade ou, no caso

4. Aumento do capital social com recurso aos lucros gerados no

de alienação dessa participação, ao saldo apurado entre as mais-

próprio exercício, desde que o registo do aumento de capital se

valias e menos-valias realizadas. A presente dedução verificar-se-

realize até à data limite da entrega da declaração modelo 22

á na modelo 3 do IRS relativo ao ano em que sejam realizadas as

relativa ao exercício em causa (deliberação na ata de aprovação

entradas mencionadas e nos cinco anos seguintes. (Art.º 41.º-B

de contas).

do EBF).

Em que consiste?
1. Consiste numa dedução a efetuar ao lucro tributável relativo

Maria Manuela Vieira Reinolds de Melo
Mestre em Gestão de Empresas e Contabilista Certificada

ao período de tributação em que ocorram as mencionadas

Departamento de Assessoria Técnica

entradas e nos cinco períodos de tributação seguintes (seis

da NUCASE – Contabilidade e Fiscalidade, SA

anos de benefício);

Até o dia
20

2. O valor da dedução é de 7% a aplicar ao montante do aumento
do capital com o limite de 2.000.000,00 euros (limite máximo da

Carcavelos, 12 de abril de 2022

Até o dia
25

Até o dia
31

FCT e FGCT – Entregas do mês anterior
Comunicação à CGA, IP dos montantes pagos
nesse mês referentes a pensões
SEGURANÇA SOCIAL – Pagamento das
contribuições
IVA – Envio da declaração periódica do mês
de março (prorrogado Despacho n.º 351/2021XXII, de 10.11)
IVA – Envio da declaração periódica do 1.º
trimestre (prorrogado Despacho n.º 351/2021XXII, de 10.11)
IVA – Envio da Declaração Recapitulativa
IVA – Declaração P2 ou guia Modelo 1074 –
Pequenos Retalhistas
IRS/IRC – Entrega das quantias retidas
DMIS – Entrega da declaração e do imposto do
selo
Banco de Portugal – COPE

IVA – Pagamento do IVA de março (prorrogado
Despacho n.º 351/2021-XXII, de 10.11)
IVA – Pagamento do IVA do 1º trimestre
(prorrogado Despacho n.º 351/2021-XXII, de
10.11)

Modelo 18 – Entrega pelas entidades emitentes de títulos de compensação extrassalarial
Modelo 30 – Entrega da declaração de março
Modelo 54 – Identificação da entidade
reportante do grupo e do seu país ou jurisdição
fiscal, referente ao ano de 2021
IRC – Modelo 22 – Referente ao exercício de
2021
IPSS – Entrega no sítio da segurança social
das contas anuais referentes ao ano anterior
IUC – Pagamento do Imposto Único de
Circulação
IMI – Pagamento da 1ª prestação
AIMI – Entrega da “Declaração de Opção dos
Sujeitos Passivos ou em União de Facto.
IVA – Balcão Único – IOSS – Declaração mensal
IVA – Pedido de restituição de IVA suportado
noutro Estado Membro ou país terceiro
IVA – Pedido de restituição IVA pelas IPSS, por
transmissão eletrónica de dados
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CULTURA

ROTEIRO
EXPOSIÇÕES
Sintra – “O Baloiço” de Artur
Anjos Teixeira
Quando: até 1 de maio
Onde: MAT - Museu Anjos
Teixeira
Sintra – Exposição de Artes Visuais dos Utentes e Monitores da
CERCIAMA – Cooperativa de
Educação e reabilitação dos Cidadãos Inadaptados da Amadora
Quando: até 21 maio
Onde: Galeria Municipal da Casa
Mantero
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: até 26 de junho
Onde: Biblioteca Municipal de
Sintra
Sintra – “Entre SINT(r)A e o
Mar”, pintura e gravura de Bela
Branquinho e Holger Brandes
Quando: até 29 de maio
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra
Sintra – “Fundamentalismo”,
exposição de pintura de Rui Cunha
Quando: até 29 de maio
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra
Sintra – “Que Assim Seja”, exposição de escultura de Joana Pitta
Quando: até 29 de maio
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra
Rinchoa – “Leal da Câmara
Projetista”
Quando: até 8 maio
Onde: Casa-Museu Leal da Câmara

TEATRO
Sintra – “Une Histoire Bizarre”
Quando: 23 abril, 21h.
Onde:Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Penélope - Adeus até
ao meu regresso”
Quando: 25 abril, 18h30,
Onde: Centro Cultural Olga
cadaval
Mem Martins – Revista à
Portuguesa
Quando: 23 abril, 16h
Onde: Mem Martins Sport Club
Reservas:
916718719
219210532
Montelavar – Espectáculo
AliÁrte – Peça de teatro
Quando: 30 abril, 21h30
Onde: Sociedade Filarmónica Boa
União Montelavarense
Sintra – “O Gigante Egoísta e
o Príncipe Feliz”, de Oscar
Wilde
Quando: 7 a 29 maio, sábados às
16; domingos às 11h.
Onde: Jardins da Biblioteca
Municipal de Sintra
Sintra – “Susana Vieira em
uma Shirley qualquer”
Quando: 27 Maio, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

MÚSICA
Mem Martins – O Fado - Mitos
& Ritos
Quando: 21 e 22 abril, 21h30
Onde: Mem Martins Sport Club
Reservas: 916718719
Lameiras – Noite de Fado
Quando: 30 abril, 22h.
Onde: S.F.I.R.F. de Lameiras
Reservas: 968150579
Sintra – “Mais Alto”, concerto
para celebrar o poder da música
Quando: 2 maio, 21h
Onde: Centro Cult. Olga Cadaval
Sintra – "Alegria para a Europa" - Gaudeamus”
Canções em todas as Línguas da
União Europeia de António
Victorino d' Almeida
Quando: 10 junho, 21h.
Onde: Centro Cult. Olga Cadaval
Sintra – “A Quatro Mãos”
Quando: 11 de junho, 11h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros,
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – Concerto para Bebés:
Eletrónica sem tempo
Quando: 15 de maio, 10h. e 11.30h
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

DANÇA
Sintra – Não Canteis a Valsa Três Cadernos em Dueto,
Ciclo A Música também Dança
Quando: 29 de abril, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – Mozart - Selig Neben
Dir, Ciclo A Música também
Dança
Quando: 30 de abril, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – Reviravoltas Nossas
Danças | Ciclo A Música também Dança
Quando: 13 de maio, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

CINEMA
Cinema City Beloura
21 a 27 Abril
“Sonic 2” VO, na sala 1, às
11.35h.
“Monstros Fantásticos: Os
segredos de Dumbledore”, na
sala 1, às 15.25h.
“A Cidade Perdida”, na sala 1,
às 18.20h, 21.40h.
“Sonic 2” VP, na sala 2, às
11.30h, 15.20h.
“Sonic 2” VO, na sala 2, às 17.55h.
“Monstros Fantásticos: Os
Segredos de Dumbledore”, na
sala 2, às 21.15h.
“Turluleca - A Grande Aventura” VP, na sala 3, às 11.55h,
13.55h, 15.45h.
“Km 224”, na sala 3, às 17.35h,
21.25h.
“As Aventuras de Lia”, na sala
4, às 11.40h.
“Os Mauzões”, na sala 4, às
15.30h, 17.40h.
“Belfast”, na sala 4, às 19.50h.
“Salgueiro Maia - O Implicado”, na sala 4, às 21.50h.
“Os Mauzões” VP, na sala 8, às
11.20h, 13.30h.
“O Homem do Norte”, na sala
8, às 15.35h, 18.30h, 21.30h.

Sintra organiza segundo Roteiro Bio Cultural
A Câmara Municipal de
Sintra organiza um novo Roteiro Biocultural, com uma
visita ao Campo dos Lapiás, na União das Freguesias
de Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar, no dia
30 de abril pelas 9h15.
Com o formato de percurso
pedestre, com ponto de partida em Maceira, a iniciativa
insere-se no projeto Roteiros

Bio Culturais, de cariz gratuito, com o objetivo de dar a
conhecer o concelho e de
promover a preservação do
Património e da Biodiversidade.
A visita ao Campo dos Lapiás
terá uma forte componente
histórica, com referência à
ocupação pré-histórica daquele local e à Villa romana
da Granja dos Serrões, num

percurso que passa também
pelos Sobreiros de Morelena.
Em simultâneo irão decorrer
atividades ambientais que
terão lugar no estacionamento do Mercado Municipal de Pêro Pinheiro, entre as
10h00 e as 17h00, nomeadamente “10 Coisas que podes fazer pela Biodiversidade
Urbana”, SMAS “Jogo do
Ambiente” e o Workshop

“De olhos nas Aves”.
O ponto de encontro será no
Parque da Segueteira em
Maceira, numa atividade de
dificuldade reduzida.
Com limite de 30 participantes, a iniciativa carece de
inscrição prévia.
Mais informações através do
número 925207115

Sintra promove ações de sensibilização ambiental
“Limpeza do Pinhal, Juntos
contra a Poluição” é a iniciativa organizada pela Sana
Mare com o objetivo de combater a poluição, com remoção e encaminhamento
dos resíduos. Esta ação conta
com o apoio do município de
Sintra irá acontecer na área de
pinhal entre as Azenhas do
Mar e Janas, no dia 7 de maio,
pelas 15h00.
Esta iniciativa pretende fomentar a sensibilização da

população, para as questões
da poluição da água e dos
solos, o que afeta os ecossistemas, as espécies e a saúde humana.

Com foco principal na poluição dos oceanos, destino
final de muitos dos resíduos
produzidos pelos humanos,
esta é uma das formas da

comunidade de contribuir
ativamente para um melhor
ambiente e um futuro melhor.
A ação é organizada pela Sana
Mare em parceria com a
Câmara Municipal de Sintra,
os SMAS Sintra e a Junta de
Freguesia de Colares.
O ponto de encontro será na
Rua dos Banagazés, nas
Azenhas do Mar.
Mais informações através do
e-mail contact@sana-mare.
org ou dac@smas-sintra.pt.

Sintra dá lugar ao improviso do Festival “Espontâneo”
A 10.ª edição do Festival Espontâneo regressa a Sintra, de
21 a 24 de abril, com o melhor
teatro de improviso a ganhar
lugar nos palcos do Centro
Cultural Olga Cadaval.
Ao longo de uma década
o Festival Espontâneo assumiu uma posição de vanguarda na improvisação teatral em
Portugal. Dez edições que
trouxeram a palcos nacionais
os mais consagrados nomes
desta arte, provenientes dos
4 cantos do mundo.
Considerado pela critica es-

pecializada como um dos
melhores festivais de improviso do mundo, o Espontâneo regressa finalmente a
palco (após a edição online
de 2021) com um elenco de
convidados internacionais e

nacionais de luxo.
O público será brindado com
alguns dos mais surpreendentes improvisadores da
atualidade entre os quais
destacamos o musical improvisado dos britânicos Music

Box e os aclamados solos de
improviso de Pillar Villanueva, Piolo Juvera e de Ricardo
Zárraga.
A nível nacional destaque
ainda para a nova proposta
dos Instantâneos, “Amor”,
ao qual se juntam três ensembles dirigidos pelo mestre
colombiano Gigio Giraldo.
Este projeto é criado pelo
grupo sintrense de teatro de
improviso Instantâneos com
coprodução da Câmara
Municipal de Sintra.

Sintra com novas exposições no MU.SA
A Câmara Municipal de
Sintra inaugura três exposições no MU.SA- Museu das
Artes de Sintra, que ficarão
patentes de 22 abril a 29 de
maio.
“Entre SINT(r)A e Mar” traz
a pintura e gravura de Bela
Branquinho e Holger Brandes. Bela Branquinho assume

Leia, assine
e divulgue
JORNAL
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a pintura de forma intuitiva e
visceral. Os jogos formais
existem na cor predominante
azul e nas formas orgânicas,
onde o emocional desperto é
pensado e materializado
numa pintura de cariz mais
geométrica. Desde 2019 que
Holger Brandes trabalha com
a gravura em várias técnicas.

Os temas são inspirados pela
proximidade do mar, mas
também englobam outros
motivos ou permanecem
abstratos.
“Fundamentalismo” de Rui
Cunha é a exposição de pintura que pela sua diversidade,
pretende demonstrar a presença destes sinais quer na

Figuração quer na Abstração.
A exposição de escultura de
Joana Pitta “Que Assim Seja”
apresenta pela primeira vez
desenhos digitais em testemunho de um processo de
pesquisa, desconstrução e
materialização impulsionados
pelo desconforto oriundo do
desenho

Conheça o
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TELEVISÃO
Repórter de guerra

O

tempo passou e quase esquecemos o miúdo que ele era
quando, no final do milénio passado, o vimos na TVI.
Alguma coisa deve ter feito bem por lá, pois recebeu um
convite para ingressar na SIC. É certo que entre 2000 e
2007 esteve integralmente ligado à área do desporto, até que
chegou a hora de incorporar a equipa de repórteres do Jornal da
Bernardo
Noite. Depois alargaram-se-lhe os horizontes do jornalismo. Foi
de
Brito
e Cunha
assim que o vimos no Terramoto no Haiti, na Reportagem Especial,
na Grande Reportagem ou em projectos mais popularuchos como
o Nunca Visto, o Olhá Festa… Na companhia da Joana Latino correu quase todos os anos
montes e vales, vilas e aldeias, sempre com uns petiscos na mão: e eu costumava pensar,
sempre que os via aos dois, especialmente no Verão, “estes é que a levam boa!” ou coisa do
género. Mas sempre me pareceu que Nuno Pereira, com tanta feira e petisco e aprendizagens
em barro, em latão, em vime, e eu sei lá que mais, estava a fazer menos do que podia e sabia.
Sempre com graça, é certo: mas uns furos abaixo em relação ao que poderia e saberia fazer.

C

om a guerra desumana que a invasão russa da Ucrânia veio provocar, chegou a sua
oportunidade. E há umas três ou quatro semanas que lhe sigo o trabalho sério que
tem vindo a fazer na Ucrânia, na região sul, em Odessa ou Mikalayef, principalmente.
As suas reportagens têm um pouco de tudo: da notícia do dia, do avanço ou recuo,
os números actualizados, dos fait divers que ele lá vai descobrindo – e, deve dizer-se, com
a graça comedida que a situação impõe. Mas Nuno Pereira faz isso bem e com um propósito
definido e certeiro: porque os intervenientes nesses episódios acabam sempre por dar uma
ou duas gargalhadas, coisa que de outra maneira não lhes seria possível, naquela terrível
situação em que vivem. Sem menosprezo pelos restantes jornalistas (da SIC, que dos
outros canais não sei, porque não vejo) enviados na Ucrânia, Nuno Pereira parece-me ser
o mais atractivo para o público, por este equilíbrio entre os factos e as histórias mais
ligeiras. Ou menos penosas, no meio desta catástrofe que a Rússia trouxe até às portas da
União Europeia.

T

erminou esta semana uma série belga, exibiu-a, claro está, a RTP2. E se vos venho
falar disso agora, que a série Pandora já exibiu os 10 episódios, não é para vos
fazer pirraça – é para vos alertar, para vos dizer estejam atentos. Porque tenho
quase a certeza de que aquela caixa que se abriu em 10 episódios, não pode terminar
assim. E, portanto, creio que um dia destes teremos uma segunda temporada. Se não,
vejamos: no primeiro episódio, a magistrada Claire Delval (interpretada por Anne Coesens,
que é também uma das criadoras desta série) faz descobertas surpreendentemente chocantes
sobre o seu pai, o político Simon Delval (Johan Leysen), no campo da corrupção. Claire vêse também no centro de um escândalo nacional relacionado com a violação – captada em
vídeo por um político – de uma activista. Este crime poderá afectar não só o futuro político
do país, mas também alterar para sempre os meios de comunicação belgas. E aquele ministro
da Justiça não se pode ficar a rir daquela maneira. E também porque os belgas têm fama de
não deixar as suas séries, sobretudo as que tratam de temas como estes, por mãos alheias.

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA
«Maravilho-me sempre com a simplicidade com que David Attenborough explica coisas
que são extremamente complicadas. Noto, com alguma tristeza, que ele está muito
velho, o que se lhe nota no andar e na fala. Mas mesmo assim, com essas dificuldades,
ele lá ciranda o globo à procura disto e daquilo. No último programa, vi-o na Escócia,
na Irlanda e na Austrália. Bem sei que aquilo não foi tudo feito de uma vezada, mas
mesmo assim: e depois faz um programa escorreito e interessantíssimo, que me faz ficar
de olhos colados no televisor durante aqueles 50 e tal minutos.»

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

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

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

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)

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO
Sexta-feira, 22 de Abril – Da Beloura,
Quinta da Beloura (219245763); Campos, Cacém
(219180100).
Sábado, 23 – Confiança, Pero Pinheiro
(219270045); Baião Santos, Monte Abraão
(214375566).
Domingo, 24 – Silveira, Mem Martins
(219229164); Caldeira, Cacém (219147542).
Segunda-feira, 25 – Da Terrugem, Terrugem
(219619049); Simões Lopes, Queluz (214350123).
Terça-feira, 26 – D’Albarraque, Rio de Mouro
(219154370); Mira Sintra, Mira Sintra (219138290).
Quarta-feira, 27 – Da Praia das Maçãs,
(219292021); Pinto Leal, Shopping Center de
Massamá (214387580).
Quinta-feira, 28 – Rio de Mouro, Rinchoa
(219169200); Ascensão Nunes, Agualva
(214323020).
Sexta-feira, 29 – Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Vasconcelos, Monte Abraão
(214372649).
Sábado, 30 – Serra das Minas, Serra das Minas
(219171216); Silva Duarte, Cacém (219148120).
Domingo, 1 Maio – De Colares, Colares
(219290088); De Belas, Belas (214310031).
Segunda-feira, 2 – Rodrigues Rato,
Algueirão (219212038); São Francisco Xavier, S.
Marcos (214260615).
Terça-feira, 3 – Silveira, Mem Martins
(219229164); Quinta das Flores, Massamá
(214302063).
Quarta-feira, 4 – Marrazes, Estefânia, Sintra
(219230058); Rico, Agualva (214312833).
Quinta-feira, 5 – Nave Ribeiro, Montelavar
(219670802); Gil, Queluz (214350117).

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

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.
Segunda-feira, 18 – Maria Augusta Pires
Coelho, da Praia das Maçãs, Ana Margarida
Gomes Penaforte, de Sintra, Rosa Maria
Gonçalves Jorge, de Almargem, Arminda Júlia
Duarte Jordão, da Várzea de Sintra, Palmira
Neves, Maria Irene Raimundo de Jesus Rocha,
do Algueirão, Margarida Bernardo Silvestre
Clemente, de Arneiro dos Marinheiros; José
dos Santos Parracho, José Miguel Cosme, de
Janas, José Fernando Dias Lourenço, de Nafarros, Nuno Miguel Barreiros Martins de Brito,
de Coimbra, José Paulo Santana, de Lisboa,
João Carlos Correia Romão, Michael Andrade
Fajardo, de Londres, Evangelista Alexandre
Ângelo.
Terça-feira, 19 – Ana Rita de Sousa Pereira de
Andrade, do Linhó, Eunice Antunes da Silva
Vistas, de Morelena, Ana Sofia Joaquim Martins, da Praia das Maçãs, Maria Emília Miranda
Pereira,Ana Maria Ribeiro Gomes do Couto;
João Marcelino, de Pero Pinheiro, António José
Pereira de Oliveira, Mário Emanuel Gameiro
Fernandes, da Praia das Maçãs, António
Joaquim de Oliveira Ferraz, de Bucelas.
Quarta-feira, 20 – Fernanda Fonseca, D. Natália Gomes Coelho Ramos, Maria José Serôdio
da Silva, de Almoçageme, Leonor Lopes Pedro
Durão, do Cacém, Maria Celeste Pimenta
Antunes, Rosa Maria Soares, de Vila Verde,
Ana Maria Parracho Feteira de Matos, de Vieira
de Leiria; José Carvalho, Carlos da Conceição
Clemente, Manuel Fernandes Gomes, António
Bento Miguel Ministro, de Pero Pinheiro, José
Cipriano Cortez, de Montelavar, Alberto Vieira,
do Algueirão, dr. Luís de Azeredo Pereira,
Domingos Jerónimo Pedro, da Pernigem,
Carlos Alfredo Ramos Marques.
Quinta-feira, 21 – Maria Suzy Galrão, de
Fação, Maria Helena Matos da Silva, de Pero
Pinheiro, Maria Roquelinda Alves Cordeiro,
de Sintra, Maria Guilhermina Freire Ramalho,
Maria José de Araújo, Maria Claudina Franco
Alcainça, de Lisboa, Maria da Conceição
Ferreira, de Termas de Maceira, Ana Paula da
Silva Félix; António Luiz Moreira Barra, de
Pero Pinheiro, capitão José Luis Ramalho,Vítor
Manuel Bandarra Costa, da Ribeira de Sintra,
Salvador Dias Baptista, de Jersey, Rui Teles
Dantas, Carlos Augusto Costa Luciano,
Gustavo João Gonçalves Vieira, de Montelavar.
Sexta-feira, 22 – Suzana Paula Campos
Alcobia, Maria Auzenda Lúcio Cordeiro, Amélia
Assunção Pereira,Maria Augusta Pires dos
Santos, Adelaide da Conceição Miranda
Martins,Maria do Carmo Santos Bernardes,
de Torres Vedras, Catarina Constância Assunção Carvalho, do Mucifal, Ana Maria Tavares de Freitas; José Sequeira Félix, do Mucifal
e José Rodrigues Monteiro, de Almoçageme e
António Bernardo Silvestre Clemente.
Sábado, 23 – Ernestina Teixeira Soares,
Patrícia Manuel de Sousa Vistas Adrião Rosa,
das Lameiras, Matilde Rangel Gomes, Maria
Helena Machado Vidal, Leonilde Maria Fernandes, da Várzea de Sintra, Regina Paraíso
Antunes Baltazar, do Algueirão, Maria Rosa
Guerra Mourato Maninha, Catarina Constâncio
de Assunção Carvalho, Maria Cristina da Cruz
Brito Pereira; Rodrigo César Gonçalves de Sá
Nogueira,Jorge da Luz Mano, Pedro António
de Sousa Carvalho, Jorge Pexilga Sequeira,
Pedro Emanuel Rodrigues Vicente, de Lourel,Alcides Pereira Matias, André dos Santos
Ângelo, Gonçalo Galrão Pedroso Ferreira, de
Odivelas.
Domingo, 24 – Daniela Rodrigues Vicente,
de Galamares, Maria Adelina Soares Jordão,
de Morelinho, Ana Cristina Casqueiro Colaço
Dias, Laura Patriarca Coelho, de Lisboa; Sr.
Engenheiro Caetano Dias, de Mem Martins,
José Mateus Tojeira, da Terrugem,Miguel
Reis Cortez, de Montelavar, José António Pereira Marques, de Fontanelas, Ricardo Manuel
Costa Pedroso, do Banzão.
Segunda-feira, 25– Carla Alexandra Antunes
Franco, da Pernigem, Áurea Irene Passos de
Mesquita Pena, de Leiria, Felismina Maria
Amaral Canada, de Londres, Albertina Quaresma Pereira, Maria de Fátima da Silva Faria,
Aida Pinto Barreto de Oliveira, Ana Paula Domingos Carioca, da Assafora,Maria Joaquina
Baptista Silvério, de Morelena, Cristina Maria
Rodrigues dos Santos Silvestre, de Lyon
(França);Alberto Marcos de Vasconcelos,
António Gomes Ferraz, Fernando Duarte
Costa, do Carrascal, Francisco de Freitas
Lopes, da Figueira da Foz, Humberto Cagigal
Alves, de Sintra, Amadeu Marques Faria, da
Várzea, Duarte Manuel Agostinho Fontes, da
Maceira-Vimeiro, João Augusto Rosalino Barreiros da Costa, de Cortegaça, Rui Manuel
Gomes Alegre, de Monte Arroio, João Pedro
Martins Caetano, do Mucifal.
Terça-feira, 26 – Maria João Ferreira, Margarida Graça Nascimento, Domingas Tomás,
do Mucifal, Maria do Carmo Sequeira Pinheiro
Anastácio, Clara Sequeira Rebelo, do Mucifal,
Maria da Ascensão S. S. Pereira, de Manique
de Cima,Maria da Glória Silva Rodrigues
Monteiro, de Almoçageme,Clotilde Reis
Carvalho, de Olivais Sul, Carla Fonseca, de

Vila Verde; Fernando Manuel Consolado
Santos,António Maria de Carvalho da Rocha,
de Rio de Mouro,João Manuel Pechilga
Alcainça, de Pero Pinheiro,Vítor Manuel Dias
da Silva,José Pedro Gomes, do Vimeiro,José
Miguel Bruno Gonçalves, de S. Pedro,Alexandre
Manuel Ceia Brazete, Luís Manuel dos Santos
Lopes, de Vila Verde.
Quarta-feira, 27– Carla Sofia Marques
Fontainha, de Vila Verde, Isabel Rosa Ramalho,
de Carne Assada, Ana da Costa Vicente, de
Queluz, Maria Isabel dos Santos Joaquim, de
Almargem do Bispo, Maria José Reis, Júlia do
Carmo de Jesus Dias, do Cacém, Maria da
Conceição Santos Martins, do Vimeiro,
Fernando Pardal Monteiro, de Pero Pinheiro,
Joaquim Pedrosa Coelho, de Morelena,dr.
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra, de Sintra,
António David Ferreira Urmal
Quinta-feira, 28– Leonor Dinis Ligeiro, de
Pêro Pinheiro; Felícia Pedrosa Coelho, de
Morelena, Júlia Soares Nunes, Maria Adelaide
de Jesus Ferreira, da Várzea de Sintra, Maria
Alice da Piedade Duarte Dias, do Linhó; José
Maria Lopez Rodriguez
Sexta-feira, 29 de Abril – Gertrudes Mata
Martins, Celeste Lopes Dinis Ferreira, do Linhó,
Rosa Baptista Finóte de Oliveira, do Algueirão,
Helena Maria Tomásio Lopes, de Morelena,
Hélia Cristina Marcelino Caneira, de Negrais
Celeste Lopes Dinis Ferreira, do Linhó; Francisco Oliveira de Figueiredo, Manuel Luís
Martins, de Almornos,dr. Américo António dos
Santos, António Aniceto Silvério, de Morelena,
Alexandre da Silva de Alves Ribeiro, da Beloura.
Sábado, 30 – Leonor Freitas Duarte Santos
Caetano, da Fachada, Maria da Luz Romão
Correia, do Ral, Cremilda Mariana Cavalheiro
Urmal Simões, de Pero Pinheiro, Lara Sofia
Martins Esteves, Maria Lucília Amaral C. S.
Martins; Augusto das Neves Caracol, de Bolembre, Artur Estevão Jorge Zeferino, de Pero
Pinheiro, Jorge Manuel de Oliveira Santos,
António Pedro Medina Capote, Alexandre da
Silva de Alves Ribeiro, de Morelena.
Domingo, 1 de Maio – Cristina de Rosa
Ribeiro, de Morelena, Caldas da Rainhas,
Clarisse Cláudia Vicente Caetano, Mónica
Dinis Rodrigues, de Zurique (Suíça), Emília
Pinto de Barros, Maria Júlia da Luz Rocha,
Adélia Maria dos Santos Rosa, Fernanda da
Silva Moreira, Maria da Conceição Sousa Pinto,
Maria Manuela Bordalo Jorge, Isabel Paula
Julião Vitor, de Casais de Mem Martins; Luís
Filipe Fernandes Pires, do Cacém, dr. Augusto
Manuel de Oliveira Diniz, de Pero Pinheiro,
Francisco Manuel da Silva Simões Casinhas,
de Negrais, Victor Manuel Alípio Sobral, do
Algueirão, Paulo Alexandre Conde Adão, de
Albogas, Nuno Jorge Conde Adão, de Albogas,
Carlos Augusto Esparteiro Baptista, de Sintra
e Gustavo M. Rosário Santos, de Sintra.
Segunda-feira, 2 – Emília Casinhas, de Campo
Raso, Umbelina de Jesus Janota, de Pero
Pinheiro, Maria Rosa Simões da Silva, de Negrais, Maria Esperança Sousa Freire, de
Carvalhal; António da Silva Jordão, Carlos
Alberto Marques Tarelho, de Mem Martins,
Luís Henrique Feliciano Martins.
Terça-feira, 3 – Helena Margarida da Silva
Lourenço, de Lourel, Alice Marques Ribeiro da
Costa, Maria José Faria, do Algueirão, Maria
Helena Pecante; Nuno Ferreira de Melo Simões, de V. Nova de Famalicão, eng.º Francisco Luís Ramalho do Nascimento, Duarte
Nuno Lopes de Araújo, Francisco Ferreira
Malbordo , de Mem Martins, Daniel Andrade
Fajardo, de Londres.
Quarta-feira, 4 – Madalena André Grilo, de
Morelena, Maria Margarida Ferreira da Silva,
Margarida Amaral Canada, de Rio de Mouro,
Elisabete dos Santos Vasques, do Mucifal,
Maria Florinda Gonçalves Jorge, de Almargem, Maria do Rosário Guimarães Mota
Ferreira Costa, do Banzão, Maria de Lurdes
Barreiros da Costa Rodrigues, de Serração,
Cristina Simas, Teresa Maria Freire de Almeida
Carneiro, Madalena Elisabete Teixeira de
Mendonça de Gouveia Nunes Ferreira Jordão,
do Cacém, Inês Andreia Grilo Duarte, de Nafarros; Luís Joaquim Simões, de Pero Pinheiro, Pompeu Julião Clemente, de Magoito,
Daniel Luis Grego, da Praia das Maçãs, Octávio
Miguel Nunes Raio, da Várzea de Sintra, Rui
Pedro Oliveira Cavalheiro, da Pernigem e
Francisco Cachado Medina Mouzinho.
Quinta-feira, 5 – Eva Carvalho Pedroso , Maria
do Pilar dos Santos Portas Valentim Lourenço,
do Sabugo, Rosa Cecília da Silva, de Negrais,
Luisa Maria Marques Peixoto, de Mem Martins, Olivia Matilde Branco, da Terrugem, Maria
Arcângela Velez Garcia, de Massamá, Adélia
Maria de Jesus Gomes Neves; Francisco
Cosme da Silva, da Praia das Maçãs, Manuel
Duarte Casinhas, de Campo Raso, Domingos
Machado da Silva, de Almargem, José de Sousa
Gomes,Custódio José Seabra Ferreira, do
Cacém, Custódio José Cidra Moreira, do
Cacém, Abel Luis Castro Vicente, Gonçalo
Batalha Tavares, de Almargem do Bispo.
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Elementos identitários de especial importância

Revisitar a Praça D. Fernando II

A

Praça D. Fernando II1 –
vulgo Largo da Feira em
São Pedro de Sintra, está
abrangida pela Zona Especial de Protecção da
“Paisagem Cultural e Natural de Sintra” incluída na Lista de Património
Mundial, pela Zona de Protecção da
Capela de São Lázaro classificada,
em 1933, como Imóvel de Interesse
Público e integra a Fonte de São
Pedro, (projecto de Raul Lino) classificada, em 2006, como Monumento de Interesse Municipal e o
Cruzeiro inventariado nos Bens de
Interesse Municipal2.
O Conjunto Arbóreo, uma imagem
paisagística indissociável do local,
foi classificado como de Interesse
Municipal em 2015, contribuindo
para a qualidade térmica do local e
constitui cortina arbórea contra os
ventos e a poluição.
Este sítio, depois de medievais usos
e desde há mais de um século local
de encontro e da afamada feira

especial luminosidade e uma atractividade ímpar pelo legado civilizacional que encerra.
A valorização e o respeito dos
elementos identitários existentes no
Largo da Feira certamente não poderão deixar de constituir um desígnio da CMS para a preservação
da Paisagem Cultural de Sintra.
Associação de Defesa
do Património de Sintra
Zona non aedificandi
Gabinete de Reabilitação Urbana –
Projecto de Requalificação do Espaço
Público de São Pedro – 2016 – Memória
Descritiva – Condicionantes Patrimoniais
pgs. 12.
Professor Joaquim Fontes, impulsionador
da obras realizadas na Praça D. Fernando
II.
1
2

Fotos Dezembro 2021 do Largo D. Fernando II – Vulgo Largo da Feira
bimensal, tem uma pavimentação em
calcário que nos transporta para a
arte de saber fazer da calçada

portuguesa, em que a fractura da
pedra era feita na concha da mão
com perícia e precisão. Ali respira-

se o encontro da pedra talhada com
a sensibilidade do calceteiro. É este
calcário que confere ao local uma

Salvaguarda da Calçada Portuguesa

