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“Trilho das Lampas” de regresso após interregno de três anos devido à pandemia da Covid 19

São João das Lampas afirma-se
Capital do Desporto concelhio

foto: cortesia antónio freitas
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Adiada do ano de 2019, devido às medidas de contenção da Covid 19, a 8.ª Edição do “Trilho das Lampas”, teve lugar no passado sábado, dia 14, sagrando-se
vencedores, Jorge Sousa, do Clube de Atletismo de Sintra (15 km), e Marcelo Graça (Individual), nos 24 km.
No sector feminino, as vitórias foram para Mónica Moreiras (MTBA), no “curto”, e Palmira Quinhama (We Run), no “longo”, curiosamente duas atletas já do escalão
W40.
Num fim-de-semana de enorme concorrência desportiva, ainda assim, o regresso do “Trilho das Lampas” ficou marcado pela positiva, dado o entusiasmo com que
todos encararam a sua missão, mobilizando quase um milhar de participantes.
Uma nota para o elevado número de voluntários (cerca de meia centena) que se envolveram na iniciativa, garantindo assim que São João das Lampas se mantenha
como “capital” do Desporto no Concelho de Sintra.

Entradas gratuitas nos museus MAT – Museu Anjos Teixeira; MHNS – Museu
de História Natural de Sintra; CMLC – Casa-Museu Leal da Câmara; MASMO
– Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas; MFC – Museu Ferreira de
Castro, conforme pág. 2
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HISTÓRIA LOCAL

PATRIMÓNIO
ARQUEOLÓGICO
A-DA-BEJA
“Encaixada” entre os conce-
lhos de Sintra e da Amadora
encontra-se a aldeia de A-da-
Beja. Entre as décadas de 20
e 30 do século passado, Car-
los Ribeiro, entusiasta local
do património e da arqueo-
logia, descobriu e procedeu
ao estudo do Dólmen das
Conchadas. Anotações e de-
senhos vários, bem como o
estudo detalhado e minu-
cioso do local feitos pelo
próprio, permitiram compre-
ender que ali existira um mo-
numento megalítico, com uma
galeria coberta e um corredor
suportado por diversas lajes,
de que ainda se viam marcas
no solo. Foram recolhidos
alguns vestígios de indústria
de osso, objetos de adorno
(botões, alfinetes..) em sílex
maravilhosamente trabalha-
dos. Infelizmente, nenhum
vestígio relevante de cerâmi-
ca foi descoberto. A cons-
trução errática e selvática na
zona contribuiu, e muito, para
a destruição de todo o espa-
ço, não permitindo recolher
mais informações sobre este
monumento.

ANTA OU PEDRA
DOS MOUROS
A Anta ou Pedra dos Mouros
é também denominada por
Dólmen dos Mouros e crê-se
que tenha sido localizada por
Carlos Ribeiro por volta de
1856. Por essa altura andava
ele ao serviço da Comissão
Geológica num inventário hi-
drográfico da região da Lis-
boa quando se terá deparado
com aquela estrutura pré-
histórica. Contudo, só passa-
dos vinte anos, pôde aceder
e estudar o local em pormenor.
Uma vez que a Anta se en-
contrava em terreno de que
era proprietário o Marquês
de Belas, foi preciso esperar
pela autorização deste para se
ter acesso ao espaço, o que
de facto veio a acontecer, ten-
do até a escavação e estudo
conhecido grande apoio por
parte do mesmo.
Situada numa elevação com
cerca de 200 metros, tem a
Poente a Ermida do Senhor da
Serra, popular local de roma-

Sítios e locais com história: Património
arqueológico e edificado no concelho de Sintra (I)

*Licenciatura em História
e mestre em Espaço

Lusófono pela
Universidade Lusófona;

Investigador

Nuno Miguel Jesus* gem no final do Verão para as
gentes de Belas e arredores,
e a cerca de 800 metros Este o
monumento megalítico do
Monte Abraão. Os populares
das redondezas conheciam
ainda o monumento pelo
nome de Anta do Senhor da
Serra devido à romaria ao
Senhor da Serra sendo que
alguns lhe chamavam ainda
Anta da Idanha, povoação
que dali distava somente uns
500 metros a Oeste.
Em 1880, Carlos Ribeiro iden-
tifica e estuda três esteios-
respetivamente apelidados
de A, B e C-com as seguintes
medidas: 5 metros de compri-
mento por 3,7 de largura e
uma espessura de 0,24cms
(esteio A); 4,5 metros de
comprimento por 2 de largura
e espessura de 0,27cms(B).
Quanto ao esteio C apenas
conseguiu ser apurada a sua
largura, num total de 4 metros.
Verificou-se ainda que o
esteio B fora colocado por
forma a apoiar-se no esteio A.
Por sua vez, o esteio C foi
colocou-se apoiado sob o
esteio denominado B.
Contabilizaram-se ainda no
local diversos fragmentos do
que se pensam ser partes da
restante estrutura, como o seu
chapéu ou base, que com o
tempo foi colapsando até se
despedaçar em variadíssimos
bocados.
Em 1917 o arqueólogo e es-
tudioso de arte Vergílio Cor-
reia anotou a existência numa
das suas lajes exteriores de
duas gravuras antropomór-
ficas, ainda visíveis em 2004,
mas que se encontram em ris-
co de desaparecer devido ao
vandalismo de que têm sido
alvo desde há muito tempo.
Quando, em 13 de Abril de
1933 o casal de arqueólogos
Leisner por ali passou, numa
missão de estudo arqueo-
lógico da zona, comprovaram
encontrar-se o esteio B ainda
intacto. Porém, passados cer-
ca de 10 anos após essa
visita, em 5 de Dezembro de
1943, já não o encontraram de
pé, mas sim completamente
caído, o que foi comprovado
por novas visitas ao local em
2004. Verificou-se então estar
o referido esteio partido em 3
bocados. Apurou-se também
que toda a estrutura a nas-
cente colapsara com o passar
do s anos, apenas se man-
tendo de pé o esteio chamado
A. Teme-se que a não ser que
algo seja feito e rapidamente,
também ele colapse.

Posteriores estudos no local,
realizados em 1953,1961 e
1965 respetivamente, permi-
tiram recolher mais informa-
ções sobre o mesmo. Pensa-
se, por exemplo, que uma par-
te do monumento ainda visí-
vel durante aquele período e
que não havia sido identifi-
cado por Carlos Ribeiro pos-
sa corresponder na verdade
a uma câmara de tipo poli-
gonal, algo frequente nestas
estruturas megalíticas. Foram
ainda identificadas partes do
que seriam certamente o cor-
redor que a esta câmara daria
acesso, onde se depositariam
os mortos e seriam realizadas
cerimónias com carácter má-
gico-funerário. Para esse fim
se tingiriam previamente com
um pó avermelhado, tipo rou-
ge, encontrado ainda resi-
dualmente no interior da re-
ferida câmara.
Aquando das primeiras in-
ventariações realizadas por
Carlos Ribeiro constatou-se
ter o local sofrido variadas
profanações. Aventureiros,
vagabundos, salteadores de
tesouros e romeiros do Se-
nhor da Serra haviam passado
anteriormente pelo local e
levado tudo o que haviam
encontrado de valor. Moedas
datadas de 1741 foram encon-
tradas, esquecidas certamen-
te, evidenciando essas e ou-
tras “visitas”. Inácio Vilhena
Barbosa, no texto já anterior-
mente referido, menciona que,
em 1852, uma verdadeira caça
ao tesouro teria ocorrido por
aquela zona, uma vez que se
espalhara o boato de que ali
se encontrava o túmulo de
Viriato.
Apesar disto, foi possível re-
colher e catalogar um diver-
sificado espólio lítico, a maior
parte dele objetos lascados;
fabricados em sílex; bem como
diversas lamelas e lascas de
utilização muito variada:
como cortadores, furadores,
raspadores. Alguns dos obje-
tos denotam a presença de
quartzo branco. Machados
em pedra polida, certamente
com carácter mais votivo do
que funcional, uma vez que o
seu estado de conservação
era bastante grande, mas
também esferas calcárias e
fragmentos de cerâmica,
ainda que rudimentar, foram
também recolhidos, exami-
nados e guardados a salvo de
mãos alheias. Foram ainda
detetados fragmentos osteo-
lógicos: tíbias, algumas cos-
telas, crânios já deteriorados

e abundantes conjuntos de
ossadas, estes últimos já
muito remexidos e revolvidos.
Todo este conjunto de infor-
mações permitem datar, ainda
que com necessárias reser-
vas, o monumento da Pedra
dos Mouros do 4ºmilénio
antes de Cristo.

CARRASCAL
Situado perto da União de
Freguesias Agualva-Mira
Sintra. É também conhecido
pelo topónimo local de Fonte
das Eiras, sem que se co-
nheçam as razões para tal.
Considerado monumento
nacional desde 16 de Junho
de 1910, a sua descoberta
esteve a cargo de Carlos
Ribeiro, em 28 de Fevereiro de
1875. Apurou-se após cuida-
da investigação do local que
a sua edificação se dera num
local com um solo fácil de
“atacar” pelos habitantes lo-
cais e seus instrumentos de
corte (machados, bífaces), o
que terá facilitado os traba-
lhos da sua edificação. En-
contraram-se no chão marcas
do que seriam a praça e os
caboucos onde assentaram
posteriormente os esteios e
lajes que cobriam todo o
edifício.
Aquando de uma visita ao
local a 5 de Janeiro de 1944, o
casal Leisner deparou-se com
a colocação, no esteio da
cabeceira do monumento, de
um poste de eletricidade, que
seria posteriormente remo-
vido. Em 1994, constatando-
se a sua evidente degradação,
encetaram-se trabalhos de
recuperação da estrutura, que
foram interrompidos de forma
súbita. Alguns estudos re-
centes colocam a hipótese de
este ser não mais um monu-
mento megalítico na zona,
mas sim o primeiro de todos
os monumentos megalíticos
a ter sido construído pelas
comunidades recolectoras
locais. Todavia, só poste-
riores investigações poderão
vir a esclarecer estas e outras
questões levantadas pelo
monumento em questão.

(Continua
 em próxima edição)

SOCIEDADE

A Câmara Municipal de Sintra abre as portas dos seus
museus municipais na noite de 21 de maio com diversas
atividades gratuitas para o público em geral.
Sob o mote “O Poder dos Museus”, a Noite Europeia dos
Museus e o Dia Internacional dos Museus exploram os temas
do poder transformador dos museus e os seus impactos
positivos nas comunidades, em particular a partir de três obje-
tivos fundamentais, Sustentabilidade ambiental e social,
Inovação tecnológica e Promoção da cidadania e da
democracia.
Para assinalar estas datas, a autarquia preparou uma
programação especial, dirigida a todas as idades, para revelar
como diversidade social e cultural são aspetos fundamentais
na construção e evolução do município.

PROGRAMAÇÃO

MAT- Museu Anjos Teixeira
21 de maio | 18h00, 22h00
Visitas noturnas orientadas “Sem ver, o que posso sentir”
Os visitantes são convidados a fazerem uma visita sensorial,
onde, com recurso a vendas, possam “ver” as obras de arte
com a ponta dos dedos. Depois desta visita “às escuras”,
convidamos todos a voltarem a visitar o museu, fazendo agora
uso do sentido da visão, e fazer uma reflexão pessoal ao tema
da inclusão, com base nas diferenças entre as duas visitas.
Participação gratuita com marcação prévia através do tel. 21
92 388 27

MHNS - Museu de História Natural de Sintra
21 de maio | 21h00
Concerto de Música Erudita
Participação gratuita com marcação prévia através do tel.
21 923 85 63

CMLC - Casa-Museu Leal da Câmara
21 de maio | 21h30
Concerto de Música Erudita
Participação gratuita com marcação prévia através do tel.
21 923 88 41

MASMO - Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas
21 de maio | 21h00, 22h00 e 23h00
Visita animada «SOLI ET OCEANO»
Estamos em plena época romana. O sacerdote do Santuário
saúda os convidados e dá as boas-vindas nomeando os
deuses aí consagrados. Vamos conhecer os antigos altares e
participar na consagração de um novo voto! Que os deuses
nos sejam benfazejos!
Participação gratuita com marcação prévia através do 21 923
86 08 ou e-mail: dpa.masmo@cm-sintra.pt

MFC - Museu Ferreira de Castro
O Museu estará aberto aos visitantes até às 23h00.

Atividades gratuitas
marcam celebração
da Noite dos Museus
em Sintra

O Jornal de Sintra
apoia a Cultura
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DA IMPRENSA REGIONAL

Campanha de assinaturas do Jornal de Sintra Digital e Papel
Jornal de Sintra está a estudar o método e o modo de
prosseguir a sua actividade em termos novos.
Dentro deste contexto continuará a ser praticada a
assinatura em papel nos termos habituais.
Quanto à assinatura digital esta vai ser integrada a fim
de permitir uma maior distribuição criteriosa do seu
conteúdo.
A próxima edição Digital estará, em princípio dentro
dos termos a estudar.
Assim sendo a próxima edição Digital comportará já
um custo de assinatura digital, que terá um preço muito
acessível.
Todos os esclarecimento serão facultados pelo e-mail:
jornalsintra.geral@mail.telepac.pt

JORNAL DE SINTRA
Há 88 anos a divulgar a actividade comercial

e industrial  e a apoiar o Poder Local

Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 • 2710-572 SINTRA – Telef. 21 910 68 30
jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

ASSINATURAS EM PAPEL

Importância a transferir:

,

NOMES E DATAS DE ANIVERSÁRIOS
A FIGURAR NO JS

PAGAMENTO

Na Loja Jornal de Sintra ............................

Cheque ..........................................................

Multibanco (do próprio) .............................

Multibanco
Seleccionar – Transferências – Transferências

bancárias

CONTRIBUINTE N.º

MORADA

TELEFONE/TELEMÓVEL

E-MAIL

NOME / RECIBO

CÓDIGO POSTALLOCALIDADE

DATA INÍCIO: ATÉ: NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

PREÇO NORMAL
NACIONAL
• Anual – 15,10

PREÇO DE APOIO
– 20,00 / 30,00

PREÇO NORMAL
ESTRANGEIRO
• Anual –  20,00

PREÇO APOIO
– 25,00 / 35,00

ANUNCIE E DIVULGUE A SUA EMPRESA
NAS EDIÇÕES EM PAPEL E DIGITAL

SIGA-NOS TAMBÉM EM WWW.JORNALDESINTRA.COM
E NA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK
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PUB. JORNAL DE SINTRA

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Parte de caminho rural público
entre São João das Lampas e Tojeira

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.

Exma. Sra. Directora,

Vimos dar conhecimento
a esse Jornal que parte do
caminho secular rural
público contíguo da
Quinta da Bruxa que liga
S. João à Tojeira está
totalmente barrado por
falta de trabalho de lim-
peza, a realizar, ao que me
informam,  pela Câmara
Municipal de Sintra.
Já contactei os respon-
sáveis do 8.º Trilho das
Lampas que demonstrou
todo o empenho em que
resolva a situação, assim
como a Junta de Fre-
guesia que já tem conhe-
cimento do assunto.
Parte do Trilho das Lam-
pas é realizado em pro-

A foto demonstra a ruptura que neste momento existe na
canalização de água potável do Linhó, a c. 20 metros da
ruptura de domingo passado.
Estas são sistemáticas, com grandes perdas de água,
incómodos para os munícipes e prejuízo para a
restauração.
Há muitos anos que é necessário substituir estes canos e
os custos de água perdida e trabalho dos piquetes do
serviço já teriam pago essa obra.
Os meus agradecimentos pela divulgação do meu pedido.

João Silva de Jesus, Linhó

Rupturas de água no Linhó

priedade privada, cujos pro-
prietários têm dado suces-
sivas autorizações para a
passagem, devido ao inte-
resse e trabalho que tal
iniciativa dá aos seus

promotores.
Como a situação descrita, tão
fácil de resolver e quase
sem custos para o Poder
Local alerto através do
Jornal de Sintra para a

situação descrita.

Muito grato,
Um dos proprietários

dos terrenos devidamente
identificado

Exma. Sra. Directora,

Respondendo ao seu pedido para contacto junto do Poder
Local venho informar que, segundo elementos obtidos

Quinta da Fidalga
conclui que a dita Quinta pertence, à data é propriedade do
Governo Português.

Leonino Alves

Risca vermelha – caminho a necessitar de desobstrução

No dia 7 de Maio na Capela do Espírito Santo, de São João
das Lampas, com a presença do padre Alberto Oliveira
celebraram-se as Bodas de Ouro de Cristina e José António
Ricardo, este irmão de Filipe Ricardo, que durante muitos
anos acompanhou de perto a vida do Jornal de Sintra.
Muitas felicidades à Cristina e ao José António, assim como
a toda a sua família.

Bodas de Ouro
Cristina e José António

Sintra
Lixo junto à Conservatório
do Registo Civil

Exmos. Senhores responsáveis pelo bom ambiente.
Na Loja do Jornal de Sintra muitos sintrenses, têm manifestado
o seu desapontamento pelo modo com que pequenas coisas
são totalmente esquecidas, as quais põem em causa as
instituições locais que têm por dever manter Sintra limpa e
agradável.
Está nesta situação o vaso colocado a centímetros da
Conservatória do Registo Civil, o qual serve de cinzeiro aos
aos utentes que esperam pela entrada na dita conservatória e
depósito de outros lixos, conforme foto pelas 10h30 do dia 18
de maio.
 Possivelmente por distração não foi colocado nesse local os
providenciais cinzeiros que se espalham pela rua pedonal
conforme foto e que trouxeram mais limpeza à zona..

fotos: ig
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Algueirão-Mem Martins

Remodelação da ETAR da Cavaleira

Os Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra
(SMAS de Sintra) vão avançar com
a remodelação da Estação de
Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) da Cavaleira, em Alguei-
rão-Mem Martins, num inves-
timento que irá dar resposta às
necessidades da população local e,
em particular, ao futuro Hospital de
Proximidade de Sintra. O anúncio
foi feito pelo presidente da Câmara
Municipal de Sintra e do Conselho
de Administração dos SMAS de
Sintra, Basílio Horta, durante a
cerimónia que assinalou o 76.º ani-
versário destes serviços municipa-
lizados, que decorreu no dia 9 de
maio, em que foi ainda prestada
homenagem aos trabalhadores com
25 e 40 anos de serviço, através da
entrega de medalhas de bons
serviços e dedicação, e aos que se
aposentaram em 2021.
A intervenção de remodelação da
ETAR da Cavaleira vai representar
um investimento na ordem de 1

Presidente da CMS anuncia remodelação da ETAR da Cavaleira

Intervenção de cerca de 1,5 milhões de euros vai dar resposta às necessidades do Hospital de Proximidade de Sintra

As obras de requalificação da
centralidade de Paiões, na fregue-
sia de Rio de Mouro, estão a avançar
no terreno, com a intervenção em
curso no recinto do Grupo Despor-
tivo Recreativo e Cultural de Pai-
ões (GDRCP). Com conclusão
estimada para o último trimestre do
corrente ano, a empreitada re-
presenta um investimento da
Câmara Municipal (CMS) e dos
Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Sintra (SMAS de
Sintra) que totaliza 1 milhão e 27 mil
euros. A intervenção dos SMAS de
Sintra ascende a 221 mil euros,
contemplando a requalificação das
redes de abastecimento de água e
de drenagem de águas residuais
domésticas e pluviais e a renovação
da contentorização de resíduos
urbanos, com o montante de
investimento a cargo da Câmara de
Sintra no valor de 806 mil euros.
Com vista a minimizar os incómodos

Obras de requalificação da centralidade de Paiões (Rio de Mouro) 
Empreitada conjunta da Câmara Municipal e dos SMAS de Sintra

milhão e 500 mil euros, com um prazo
de execução de 600 dias, reforçando
o tratamento de águas residuais
provenientes da Cavaleira, Co-
opalme e Sacotes, num universo po-
pulacional de cerca de nove mil
pessoas. “Esta grande intervenção
dos SMAS de Sintra surge já em
estreita ligação com outro investi-

mento estruturante do município,
que constitui a construção do
Hospital de Proximidade de Sintra”,
realçou Basílio Horta.
“A remodelação da ETAR da
Cavaleira é mais um sinal da
complementaridade de trabalho
entre os SMAS de Sintra e a Câma-
ra”, frisou o autarca, destacando que

essa articulação dos serviços mu-
nicipais “é evidente e muitíssimo
útil”. “Há uma coordenação entre
os trabalhos da Câmara e a inter-
venção dos SMAS por forma a que
não se peçam sacrifícios escusados
às populações abrangidas”, refor-
çou. A realização de empreitadas
conjuntas, incluindo a requalifi-
cação de espaço público e a
renovação de infraestruturas de
abastecimento de água e de sanea-
mento, está em curso no Algueirão
e na Portela de Sintra, nestes casos
incluindo a construção de novas
ciclovias, e na Avenida D. Nuno
Álvares Pereira (Agualva), na
centralidade de Paiões (Rio de
Mouro) e na área envolvente do
antigo Mercado de Fanares (Al-
gueirão-Mem Martins).
Criados em maio de 1946, os SMAS
de Sintra constituem a maior
entidade municipal gestora ao nível
do abastecimento de água, com
mais de 193 mil clientes. São
responsáveis ainda pela gestão dos

sistemas públicos de drenagem e
tratamento de águas residuais e de
recolha e transporte de resíduos
urbanos. Para Basílio Horta, “as
trabalhadoras e trabalhadores dos
SMAS de Sintra podem orgulhar-
se do trabalho de serviço público”
que desenvolvem.
“São 76 anos de dedicação à causa
pública e muita qualidade no
serviço”, realçou o presidente da
Câmara sobre o aniversário dos
SMAS de Sintra, aproveitando,
ainda, a ocasião para realçar a ação
ao nível da redução do valor da água
não faturada, que passou de 30,9%
em 2014 para 18,3% em 2021, inferior
ao valor preconizado pela Entidade
Reguladora dos Serviços de Água
e Resíduos (ERSAR) que se cifra em
20%. Até 2025, os SMAS de Sintra
já delinearam, como objetivo es-
tratégico, a redução do valor da
água não faturada para 15%.

Fonte: SMAS Sintra

Aspectos da obra de requalificação da centralidade de Paiões

para a população local, esta em-
preitada foi lançada de forma
articulada, para uma área de inter-
venção com uma extensão de mais
de 18 mil metros quadrados, abran-
gendo os largos de Paiões, da Fonte
e do Arquiteto Adães Bermudes, e
a ligação viária principal composta
pelas ruas dos Castelinhos e
Máximo Silva, além de um conjunto
de artérias secundárias e o recinto
do campo de futebol e parque

infantil do GDRCP.
Na área do abastecimento de água,
o objetivo visa garantir a distri-
buição de água de forma fiável em
termos de caudais e de pressão, as-
segurando ainda o reforço do
sistema de combate a incêndios. No
domínio das águas residuais, além
da renovação da rede, está prevista
a instalação de dois novos coleto-
res, de diâmetro 250, nas ruas Maria
Inácia Perdigão Silva e do Moinho
Velho. A renovação da conten-
torização, com substituição de
equipamentos de superfície por
enterrados, será concretizada na
Rua do Moinho Velho, no Largo de
Paiões e na Azinhaga da Fonte.
A empreitada visa a requalificação
do espaço público de Paiões, no
âmbito da Área de Reabilitação
Urbana de Rio de Mouro Velho,
com o objetivo de valorizar as
características singulares desta
povoação. A intervenção pretende
revitalizar o ambiente de “aldeia”,

criando condições para restabelecer
o espírito de vizinhança, pri-
vilegiando a sociabilização e a
circulação pedonal e outros modos
de transporte suaves.
Acompanhado por técnicos dos
SMAS de Sintra, o diretor delegado,
Carlos Vieira, visitou, recentemente,
as obras em curso em Paiões, e
congratulou-se com o andamento
dos trabalhos, que deverão estar
concluídos no último trimestre do
corrente ano. Este responsável
recordou que os SMAS de Sintra e
a CMS estão a desenvolver várias
intervenções em conjunto com a
CMS, concretamente na área envol-
vente ao antigo Mercado de Fa-
nares (Mem Martins) e na Avenida
D. Nuno Álvares Pereira (Agualva),
para além das empreitadas que
contemplam a construção de novas
ciclovias no Algueirão e na Portela
de Sintra.

Fonte: SMAS Sintra

Última edição digital
em

www.jornaldesintra.com

INFORMAÇÃO
AOS NOSSOS LEITORES:

Estamos a estudar a criação
do assinante digital, a partir

da próxima semana
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entrada em vigor da
Lei n.º 39/2021, de
24 de junho, pare-
cia ir permitir que
no concelho de

Reposição de Freguesias no Concelho de Sintra
é uma difícil tarefa

A
Sintra houvesse, através do
Artigo 25.º (Procedimento
especial, simplificado e
transitório), algumas repo-
sições de freguesias extintas
em 2013. Mas, a menos de 6
meses de terminar o prazo
para se iniciar o processo,
muitas incógnitas vão sur-
gindo.
Relembra-se que a Lei n.º 11-
A/2013, de 28 de janeiro, fez
com que o concelho de Sintra
passasse, na altura (2013), de
20 para apenas 4 Freguesias:
Algueirão-Mem Martins;
Casal de Cambra; Colares; e
Rio de Mouro. As restantes
16 Freguesias foram agrega-
das, contrariando o que foi
deliberado por quase todas as
Assembleias de Freguesia,
em 11 Uniões de Freguesias:
a de Agualva e Mira-Sintra; a
de Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar; a do
Cacém e São Marcos; a de
Massamá e Monte Abraão; a
de Queluz e Belas; a de São
João das Lampas e Terrugem;
e a de Sintra (Santa Maria e
São Miguel, São Martinho e
São Pedro de Penaferrim).
Nesta altura (maio de 2022), o
que parece mais certo, pois
essa é a vontade das suas po-
pulações, e parece ser unâ-
nime nas diferentes forças
políticas representadas na
Assembleia de Freguesia e na
Assembleia Municipal, é a
Reposição da Freguesia de
São João das Lampas e a
Reposição da Freguesia da
Terrugem. É nestas fregue-
sias que se criou um Movi-
mento, no início de 2020, que
tem estado envolvido (muito)
para que isso se concretize.
Recentemente (a 4 de maio),
no Salão Paroquial de São
João das Lampas, houve mais
uma reunião presencial com
vários elementos do Movi-
mento, que na realidade cor-
responde a dois Movimentos.
O da Reposição da Freguesia
de São João das Lampas e o
da Reposição da Freguesia da
Terrugem. Há vários mem-
bros do Movimento residen-
tes nos territórios das duas
Freguesias e há membros da
Assembleia de Freguesia, que
fazem parte deste Movimen-

Igreja da Terrugem

Igreja de São João das Lampas fotos: hm

e saloias do concelho de Sin-
tra (são as que mantém os
seus limites há mais tempo no
concelho de Sintra). A Fre-
guesia de São João das Lam-
pas e a Freguesia da Terru-
gem são duas freguesias cu-
jas comunidades estão inse-
ridas num dos cultos mais
antigos, e representativos
(são 26 freguesias), do país,
o Círio de N.ª Sr.ª do Cabo
(desde o século XV) e tam-
bém são duas das 17 fre-
guesias que há mais de 300
anos fazem parte do Círio de
N.ª Sr.ª da Nazaré (integrado
na candidatura a Património
da Humanidade). O afirmado
é mais uma evidência dos
prejuízos causados às popu-
lações destas duas fregue-
sias.
Agregar uma Freguesia com
uma vasta área de território
litoral e também território
inserido numa área protegida
a uma outra é, obviamente,
mais um erro, pois cria enor-
mes dificuldades à boa ges-
tão do território por parte dos
eleitos locais.
Pelo exposto os membros pre-
sentes na reunião (Henrique
Martins, José António, Luís
Santos, José Patrão, Ana
Polido, Paula Mota, Miguel
Portelinha, Lourenço Azenha
e padre Alberto Oliveira)
reafirmaram a sua convicção
que a Reposição da Fregue-
sia de São João das Lampas e
da Freguesia da Terrugem vai
corrigir o erro da Lei n.º 11-A/
2013, que tem causado mani-
festamente prejuízo às popu-
lações destas duas fregue-
sias.
Os membros do Movimento
consideraram conveniente,
para que sejam prestados os
esclarecimentos necessários
sobre as vantagens desta
reposição (muito superior às
possíveis desvantagens) e
para que se conheçam os cus-
tos inerentes a esta decisão,
a realização de duas sessões
de informação abertas à
população. A primeira será no
dia 25 de maio (4ª-Feira) no
Salão Paroquial de São João
das Lampas, e a segunda será
na 4ª-feira seguinte no Salão
de Festas da Terrugem (Pe-
troSintra), ambas com início
às 21 horas.

Henrique Martins,
colaborador local

to, também residentes em ter-
ritório de ambas as fregue-
sias.
Os motivos que levam este
Movimento, de acordo com a
referida Lei, a pretenderem
que os membros da Assem-
bleia de Freguesia das 5 ban-
cadas representadas avan-
cem com este processo, que
é considerado muito com-
plexo e, por isso, contrário ao
explanado no artigo 25º (sim-
plificado?), são o de esta
agregação ter sido inequivo-
camente um erro e com claros
prejuízos para a população
que reside nestas duas fre-
guesias.
Os critérios da Lei n.º 11-A/
2013 preconizavam que o
concelho de Sintra (a não
haver pronúncia, como não
houve) passasse de 20 para
11 freguesias, sendo que das
14 urbanas passaria para 7 e
das 6 rurais passaria para 4
(esta foi a proposta A da
UTRAT). São João das Lam-
pas e a Terrugem não se agre-
gariam a nenhuma outra (e
cumpria-se a Lei). Mas a
UTRAT, contornando a Lei,
fez outra proposta (a B).
Reduziu as freguesias urba-
nas de 14 para 8 (o que se
traduz em menos de 50%,
contrário à Lei) e reduziu as
freguesias rurais de 6 para 3
(o que corresponde a 50%,

contrário à Lei). Ou seja, no
concelho de Sintra, a redução
de freguesias urbanas foi
inferior à redução de fregue-
sias rurais, o que é um evi-
dente erro, pois não cumpriu
o que a Lei preconizava. E
juntar uma freguesia com mais
de 26 Km2 a outra com mais
de 57 Km2, ficando assim uma
freguesia com uma dimensão
exagerada é, claramente, um
enorme erro. Os mais de 83
Km2 correspondem a mais de
¼ do total do concelho de
Sintra. Nesta enorme dimen-
são geográfica estão mais de
60 localidades/lugares, sen-
do cerca de 20 na Freguesia
da Terrugem e mais de 40 na
Freguesia de São João das
Lampas. Há localidades que
ficaram alguns quilómetros
mais afastadas da sede de Fre-
guesia e dos serviços que es-
ta proporciona, o que é um
claro prejuízo para as popu-
lações. Foi também um enor-
me erro reduzir os eleitos lo-
cais de 30 para 18, pois retirou
representatividade e dificul-
tou, em muito, a proximidade
que se espera dos eleitos lo-
cais aos eleitores. A agrega-
ção destas duas freguesias
foi um erro também pelo facto
de ter ‘baralhado’ o sentimen-
to de pertença e desvaloriza-
do a identidade destas duas
centenárias freguesias rurais

“A vida é Agora” é o
mote para o 17.º En-
contro de Alternativas,
que tem lugar de 27 a
29 de maio, na Quinta
da Ribafria, em Sintra,
com entrada livre.
Esta iniciativa, que
conta com o apoio da
Câmara Municipal de
Sintra, pretende dar a
conhecer projetos em
áreas como a saúde, a alimentação ou a sustentabilidade.
O Encontro de Alternativas em Sintra é uma organização da
Voando em Cynthia – Associação Cultural com o apoio da
Câmara Municipal de Sintra, SMAS Sintra , Fundação
Cultursintra e União das Freguesias de Sintra.

Sintra
Encontro de Alternativas
na Ribafria de 27 a 29 maio

A Câmara Municipal de Sintra e Liga para a Proteção das
Florestas promovem nas escolas do concelho, o pro-
jeto “Literacia para as florestas” que procura familiarizar as
escolas com as zonas verdes ao redor das mesmas.
Este projeto de educação ambiental, com o lema “Conhecer
para Proteger” dinamizado pela Liga para a Proteção das
Florestas, é composto por sessões teóricas e saídas de campo
com o objetivo de dar a conhecer aos alunos a importância
das florestas, os ecossistemas a ela associados essenciais na
retenção da água, proteção do solo, fonte de alimento e abrigo.
No presente ano letivo o projeto decorre junto do Agrupa-
mento de Escolas Visconde de Juromenha, em Algueirão-Mem
Martins, com 10 turmas num total de 50 ações e abrange
cerca de 300 alunos.
Em Sintra, no ano letivo de 2020/2021 o projeto foi também
desenvolvido na Escola Escultor Francisco dos Santos, em
Rio de Mouro, e na Escola Secundária Padre Alberto Neto em
Queluz. Mais informação sobre projetos de educação
ambiental em ambiente.sintra.pt

Sintra leva projeto de Literacia
para as Florestas às escolas

A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade
operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações,
em todo o território nacional, entre os dias 6 a 12 de maio, que
visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade e à
sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de
diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-
se os seguintes dados operacionais provisórios:
1. Detenções: 532 detidos em flagrante delito, destacando-
se: • 233 por condução sob o efeito do álcool;
• 135 por condução sem habilitação legal;
• 22 por furto e roubo;
• 22 por tráfico de estupefacientes;
• 12 por violência doméstica;
• Dez por posse ilegal de armas e arma proibida;
• Um por incêndio florestal.
2. Apreensões: • 19 armas de fogo;
• Oito armas brancas ou proibidas;
• 686 munições.
3. Trânsito: Fiscalização: 7 911 infrações detetadas,
destacando-se:
• 1 734 excessos de velocidade;
• 471  por falta de inspeção periódica obrigatória;
• 435 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei;
• 393 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 255 por uso indevido do telemóvel no exercício.

GNR – Atividade
operacional semanal
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nvolvidos que temos vi-
vido em tão preocupante
ambiente pandémico que,
ao nível da escrita jorna-
lística, ensaística e ficcio-

A epidemia
dos grafites
João Cachado*

E
nal, não estranhamos  como se têm
multiplicado as metáforas inerentes
a quaisquer situações que pressu-
ponham atitudes e efeitos resul-
tantes dos mais perniciosos
contágios.
Ora bem, é precisamente neste con-
texto que, hoje, também aqui venho
partilhar a presente reflexão acerca
de uma epidemia que, em todas as
latitudes, tão prejudicial se tem reve-
lado para a manutenção em boas
condições do património edificado.
Refiro-me à contaminação do es-
paço urbano através de todo um
conjunto dos mais diversificados
sinais grafitados. A preto e branco,
coloridos, produzidos nas escalas
de grandeza que os autores têm por
convenientes, de grande, maior ou
menor atrevimento comunicacional,
nas fachadas, muros, paredes tra-
seiras e laterais dos edifícios mais
à mão, eles conseguem emporca-
lhar, degradar e, por mais nobre que
seja, envenenar a história dos
lugares.
Embora ainda não se tenha des-
coberto uma adequada vacina, na
verdade, já muitos exemplos na-
cionais e internacionais existem da
aplicação de remédios – na maior
parte dos casos, recomendáveis
produtos químicos – cuja aplicação
atempada e correcta tem consegui-
do evitar o degradante aspecto do
exemplo sintrense para o qual, mais
uma vez, gostaria de chamar a
atenção.
Igreja e Hospital da Misericórdia é
o caso em apreço. Independen-
temente da controvérsia relacionada
com o negócio da sua aquisição,
importa que o conjunto dos edifí-
cios se mantenha nas melhores
condições, algo que não sucede há
muitos anos.
O descuido é patente e, cada vez
mais evidente, a incapacidade de
apresentar aquele património edi-
ficado, em boas condições, no co-
ração da Vila Velha, em pleno centro
histórico, a poucos metros do Pa-
lácio Nacional. Há responsáveis.
Preciso é que estejam à altura do
desafio.
À porta do monumento, a placa de
informação contextualiza-o devida-
mente desde a Idade Média até aos
nossos dias. Em suma, uma boa
identificação. Lamentavelmente,
nestes contaminados dias em que
tanta perplexidade nos desafia, o
aspecto exterior da fachada, das la-
terais, das escadinhas, também nos
identifica, qual bilhete de iden-
tidade de uma comunidade cuja
afirmação da prática da cultura do
desleixo é bem patente…

*Escreve de acordo
com a antiga ortografia

estes tempos atribulados
chegam ao nosso país
todos os dias centenas
de refugiados fugidos
dos horrores da guerra

O acolhimento das irmãs e dos irmãos refugiados
da guerra da Ucrânia – uma Luz de Esperança
num tempo de sombras

N
na Ucrânia que semeia a violência,
a morte e a destruição.
A informação disponível aponta
para o recebimento de 31 mil cida-
dãos vindos da Ucrânia, distri-
buídos entre mulheres, homens e
crianças. Estes deslocados chegam
numa situação de elevada vulne-
rabilidade, marcados pelo trauma da
brutalidade de quem dispara indis-
criminadamente sobre alvos civis e
militares, sejam estas instalações
estratégicas de armazenamento de
munições e equipamento bélico ou
escolas, hospitais e zonas residen-
ciais. As imagens que nos assaltam
diariamente o aconchego do lar são
de uma violência ímpar, espelhando
a angústia deste conflito, que teima
em arrastar-se.
Nestes tempos de sombras, temos
sido surpreendidos pelo movimento
de acolhimento das nossas irmãs e
dos nossos irmãos ucranianos, que
contagiou uma boa parte das ins-
tituições portuguesas, na esfera
pública e privada. É notável a ge-
nerosidade com que numerosas
famílias se dispõem a ceder aloja-
mento, não raro compartilhando a
sua própria habitação. As atroci-
dades de que os meios de comu-
nicação nos dão conta despertaram
uma onda de solidariedade, multi-
plicando-se gestos, práticas e
procedimentos concertados de
acolhimento e integração, que
expressam a generosidade do povo
português.  
Entidades e serviços da adminis-
tração central, local e regional ins-
tituíram mecanismos de cooperação,
articulando-se, do mesmo passo
com instituições particulares de
solidariedade social, organizações
não governamentais, associações e
comunidades ao serviço da causa
do acolhimento, num esforço
louvável que encontra paralelo
noutros países europeus, unindo o
leste e o ocidente.
Todavia, a exigência da tarefa do
acolhimento interpela-nos e lança-
nos sérios desafios.
Este afluxo de migrantes pode ser
uma oportunidade de nos reinven-
tarmos como país e sociedade, lan-
çando as bases de uma política
humanista, alicerçada no diálogo e
na cooperação institucional, e na
promoção de sólidas parcerias entre

o setor público e privado. A pessoa
humana tem que ser colocada no
centro da atuação dos agentes
sociais, económicos, políticos e cul-
turais, num movimento transversal
aos diversos setores, assumindo as
instituições eclesiais uma particular
responsabilidade neste processo de
mudança.
Importa manter aceso, no decurso

dos próximos meses, o entusiasmo
com que nos dispusemos a receber
milhares de migrantes. Na sua
mensagem quaresmal o Papa Fran-
cisco recorda-nos que o bem, o
amor, a justiça e a solidariedade não
se alcançam duma vez para sempre,
antes se conquistam dia a dia.
Quando as dificuldades que se avi-
zinham se adensarem, impactando
o nosso bem-estar quotidiano, há
que manter a serenidade e não
baixar os braços, lembrando que
uma integração bem conseguida é
um fator determinante de cres-
cimento económico e coesão, de
justiça e paz social, trazendo –
pesem embora as inevitáveis
tensões e constrangimentos –
inúmeros benefícios.
A presença de cidadãos estran-
geiros coloca-nos perante os nos-
sos limites, estimulando uma
mudança real, em benefício de uma
maior proatividade e dinamismo
cultural, social, económico.  
Tocando na carne dos nossos
irmãos que sofrem, curando as suas
feridas, tocamos no corpo de Cristo
que veio para salvar os perdidos e
redimir os oprimidos. Numa época
em que a cultura da guerra prevalece
e as nações se refugiam na falsa
segurança do armamento, somos
convidados a resistir ao mal, se-
meando a ternura.
Outro enorme desafio que o
processo de integração nos coloca
é o da comunicação. Uma larga
parte destes migrantes falam, ape-
nas, as línguas ucraniana e russa, o
que lhes traz dificuldades acres-
cidas. Por outro lado, sofrem de
traumas complexos, carecendo de
acompanhamento psicológico e

médico. Ora, não há acolhimento
sem escuta, que pressupõe, desde
logo, uma mente despida do
preconceito e um coração capaz de
silenciar para melhor ouvir e intuir
as preocupações e esperanças do
outro. Os verbos ouvir, refletir,
discernir, compreender ganham
particular expressão neste processo.
O diálogo requer perseverança e

paciência, devendo também ser
fomentado ao nível das Igrejas e
comunidades cristãs, nas suas rela-
ções internas e com as demais co-
munidades religiosas que desem-
penham um papel determinante na
boa integração dos ucranianos.
É tempo de levar à prática o apelo
do Papa Francisco que nos convoca
a edificar uma Igreja sinodal, em
processo de saída, por oposição à
fragmentação e às lógicas fechadas
que marcam as sociedades con-
temporâneas.
O difícil equilíbrio entre a premência
de cuidar com ternura e a neces-
sidade de não sufocar implica a
prática de uma proximidade que
potencie o indispensável acompa-
nhamento das famílias, perseve-
rando, contudo, o espaço de au-
tonomia e privacidade das famílias
eslavas, no respeito pela sua
identidade cultural.
Deve haver a garantia de que dados
sensíveis fornecidos pelos migran-
tes ucranianos sejam usados sem-
pre de acordo com o superior
interesse dos refugiados e das suas
famílias.
Consideramos que todos os que
acolhem os refugiados devem fazê-
lo com a sensibilidade e a forma-
ção necessárias, respeitando a
dignidade da pessoa humana.
Será de exigir, por outro lado, uma
mais efetiva coordenação da ação
das várias entidades públicas en-
volvidas no acolhimento destes
refugiados.
O tratamento dispensado aos ucra-
nianos coloca-os numa posição de
privilégio, comparativamente com
os demais refugiados e migrantes,
antecipando-se o surgimento de

tensões entre migrantes de diversa
proveniência e o agravar do des-
contentamento dos deslocados que
enfrentaram dificuldades no pro-
cesso de acolhimento.  Nesta ótica,
há que gerar processos que per-
mitam identificar, em ordem à sua
superação, preconceitos profunda-
mente enraizados na sociedade
portuguesa, aperfeiçoando as

políticas e os procedimentos de
integração dos migrantes. 
Estes desafios não podem ser
ultrapassados sem transformações
profundas, sem uma conversão
pessoal e institucional em prol do
bem comum e da promoção da
dignidade da pessoa humana. Que
nos sirvam de inspiração as palavras
do Papa Francisco:
«Peço a Deus que «prepare os
nossos corações para o encontro
com os irmãos independentemente
das diferenças de ideias, língua,
cultura, religião; que unja todo o
nosso ser com o óleo da sua
misericórdia que cura as feridas
dos erros, das incompreensões, das
controvérsias; [peço] a graça que
nos envie, com humildade e
mansidão, pelas sendas desafia-
doras, mas fecundas da busca da
paz» (Fratelli tutti, 254).
 
Lisboa, 13 de Maio de 2022

A Comissão Nacional Justiça e Paz
A Comissão Diocesana Justiça e Paz
do Algarve
A Comissão Arquidiocesana Justiça
e Paz de Braga
A Comissão Diocesana Justiça e Paz
de Bragança-Miranda
A Comissão Diocesana Justiça e Paz
de Coimbra
A Comissão Arquidiocesana Justiça
e Paz de Évora
A Comissão Diocesana Justiça e Paz
de Leiria-Fátima
A Comissão Diocesana Justiça e Paz
de Portalegre e Castelo Branco
A Comissão Diocesana Justiça e Paz
de Vila Real
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos do art.º 30.º dos Estatutos do Clube
convoco a Assembleia Geral Ordinária para o dia 27 de
maio de 2022, pelas 21:00 horas, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. Discussão e votação do Relatório e Contas relativo
ao exercício de 2021 e do competente parecer do
Conselho Fiscal.

2. Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento
para 2022.

Se à hora designada não estiver presente a maioria
absoluta dos sócios, a Assembleia funcionará em 2.ª
convocatória a partir das 21:30 horas, seja qual for o
número de sócios presentes.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(a) Fernando Filipe C. Morgado

Mem Martins, 05 de maio de 2022

Mem Martins Sport Clube, Largo Rossio da Fonte, 6 •  2725-002 Mem Martins
E-mail: mmscgeral@sapo.pt; Contactos: 219210532 - 934387212

Mem Martins Sport Clube

A Câmara Municipal de Sintra concluiu os trabalhos de
ampliação do parque infantil da Serra das Minas, em Rio de
Mouro, num investimento de cerca de 97 mil euros.
Os trabalhos de ampliação do parque infantil comtemplaram
a execução de guardas de segurança, colocação de novos
equipamentos, reconversão do espaço de vegetação
espontânea num espaço de recreio e lazer e colocação de
pavimento em borracha.
Esta intervenção realizou-se no âmbito do Projeto de
Requalificação da Ribeira da Lage, um dos projetos
estruturantes do Programa Estratégico para a Área de
Reabilitação de Mem Martins/Rio de Mouro.

Ampliação
do parque infantil
da Serra
das Minas concluída

Gonçalo Monteiro, visto a
última vez na  praia da
Assenta, sempre fez trilhos
pedestres pela Serra de Sintra
e ao longo de toda a costa
desde Malveira (Cascais) até
Santa Cruz e Arredores.
Da última vez que foi visto,
tinha vestido t-shirt bran-
ca, calção bege e óculos
escuros. Se alguém o avistar,
por favor contacte as auto-
ridades, pois está a ser
procurado pela família e
amigos.

Jovem de 31 anos
desaparecido

uvimos o actual mi-
nistro das Finanças
apresentar, em en-
trevista, as princi-
pais medidas deste

Orçamento do Estado de 2022 (revisto)
– Não seria de todo possível
uma actualização salarial?

FIGURA 1: (Fonte: PORDATA)

FIGURA 2: (Fonte: PORDATA)

O
OE 2022 revisto. E causa-nos
alguma apreensão o facto de
não estar prevista uma actua-
lização salarial que evite a
perda generalizada de poder
de compra que se começa já a
notar.
Com efeito, ainda antes da in-
vasão da Ucrânia pela Fede-
ração russa já se começava a
fazer sentir um aumento dos
preços de vários bens e mer-
cadorias, especialmente em
consequência das deficiên-
cias de abastecimento pro-
vocadas pela pandemia de
COVID 19. Com a guerra, e
como é do conhecimento ge-
ral, os combustíveis e a
energia têm sofrido aumentos
consideráveis nos preços a
pagar pelo consumidor. Pode
discutir-se se esses aumen-
tos que nos estão a afectar
resultam essencialmente de
um acréscimo dos custos de
produção ou de uma amplia-
ção das já consideráveis
margens de lucro, sobretudo
no que respeita à energia…
Mas não é a esse aspecto
que nos queremos agora
referir.
Alguns analistas e institui-
ções internacionais têm sa-
lientado até agora que não se
correria propriamente risco de
inflação, uma vez que não se
se estaria a assistir a uma su-
bida generalizada dos preços
mas apenas dos de alguns
bens. Neste momento, pare-
ce-nos que esse argumento
está completamente arredado,
a natureza transversal da
energia e dos combustíveis
rapidamente se transmitirá em
efeitos multiplicativos à ge-
neralidade da economia. E é
o próprio Orçamento de Es-
tado para 2022, agora revisto,
que admite abertamente a
existência de uma taxa de
inflação para este ano da
ordem dos 4%.
Justificar-se-á, então, que
não sejam previstas nesta
nova versão do OE 2022,
actualizações salariais da
função pública superiores ao
inicialmente estabelecido –
0,9% – uma vez que tal au-
mento é manifestamente
insuficiente para compensar
minimamente a perda real de
poder de compra?

Um dos argumentos avança-
do pelo governo é o de que
os salários nominais só
deverão subir se a produti-
vidade do trabalho tiver

subido também. Considere-
mos a Figura 1, na qual se
comparam em índice, entre
outras evoluções, as daque-
las duas variáveis desde
1991/95:
A Figura 1 é só por si eluci-
dativa: no gráfico do lado es-
querdo vemos que a evolu-
ção das remunerações, a
preços constantes (curva a

azul) decai sistematicamente
desde 2009 e só em 2015 co-
meça a retomar o crescimento,
voltando a decair em 2019 com
a crise pandémica. No mesmo
gráfico se pode observar que,
entretanto, o excedente bruto
de exploração (curva a
laranja) tem um crescimento
explosivo a partir de 2013, só
decaindo, mas menos do que
as remunerações, em 2019.
Entretanto, no gráfico do lado

direito pode constatar-se que
a produtividade aparente do
trabalho aumenta sistemati-
camente ao longo de todo o
período considerado (1995-

2019), apenas com um curto
abrandamento entre 2010 e
2012.

Em que ficamos, então?

Por outro lado, a evolução em
índice das remunerações na
função pública cai drastica-
mente entre 2009 e 2012,
recuperando a partir de então

um crescimento débil, de tal
modo que o nível indiciário
destas remunerações em 2021
não ultrapassava o corres-
pondente para 1999, como
decorre claramente da Figura
2, de novo com base nos
dados da base PORDATA:
Conhecendo o efeito de emu-
lação exercido pelas remune-
rações da função pública
sobre as remunerações dos
restantes sectores da econo-

mia, não se justificará, por sua
vez, uma actualização destas
remunerações ainda mais em
vista de tão acentuada perda
do poder de compra que se

seguirá?
Temos dúvidas de que não
haja ainda margem para uma
actualização das remune-
rações em Portugal que com-
pense minimamente o au-
mento do custo de vida que
começa a intensificar-se.
Tanto mais que a nossa taxa
de inflação se encontra
bastante abaixo da corres-

pondente neste momento
para a média da UE e a
depreciação salarial tem vindo
a intensificar-se entre nós,
com efeitos particularmente
contraproducentes para a
atracção dos mais qualifi-
cados...

Margarida Chagas Lopes,
In A Areia dos Dias
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CULTURA

A Câmara Municipal de Sintra e
Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa promovem
o novo Prémio de Investigação
Camilo Castelo Branco, que
pretende reconhecer e divulgar
um trabalho de investigação
inédito e de excelente qualidade
que contribua para um melhor
conhecimento do escritor. As
candidaturas e entrega de tra-
balhos para o prémio decorrem
até 30 de março de 2024.
O Prémio de Investigação Camilo
Castelo Branco com uma periodi-
cidade trienal, pode desen-
volvido em qualquer área de
investigação: estudos literários,
história do livro, crítica textual,
história, história cultural, his-
tória da arte, estudos de teatro
ou ciências documentais.
Através da Cátedra Camilo
Castelo Branco pretende-se a
promoção de atividades de in-
vestigação, ensino e divulgação
em torno da obra de Camilo
Castelo Branco, centradas no
importante fundo patrimonial
camiliano da Câmara Municipal
de Sintra, articuladas com outros
fundos congéneres, nacionais e
estrangeiros e onde existe um
consolidado saber sobre a ma-
téria, que se multiplica e difunde
para as gerações vindouras.
A Cátedra irá atribuir ao ven-
cedor um prémio de 5 mil euros
e a publicação do seu trabalho
de investigação, prevendo-se a
entrega do prémio a 22 de
novembro de 2024, em cerimónia
pública.
A Cátedra Camilo Castelo Bran-
co foi criada em 2021 ao abrigo
de um contrato interadministra-
tivo entre a Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa
(FLUL) e a Câmara Municipal de
Sintra no âmbito da classifi-
cação da Biblioteca Camiliana de
Sintra como Bem Cultural de
Interesse Público.
Para mais informações consul-
tar o Regulamento do Prémio em
www.cm-sintra.pt

Lançamento
do Prémio
de investigação
Camilo
Castelo Branco

Biester, símbolo intemporal de Sintra
sua edificação remonta às
duas últimas décadas do
século XIX, mas o mis-
terioso e fascinante lugar
do Palácio Biester naA

paisagem sintrense poderia fazê-lo
figurar no ideário romântico de Lord
Byron.
Encomendadas em 1880 a José Luiz
Monteiro – nome singular no pa-
norama da arquitetura moderna
portuguesa – por Frederico Biester,
as obras do Palácio terminariam dez
anos depois. A decoração única,
fonte simultânea de estilos artís-
ticos diversos, carrega as assina-
turas eméritas de Leandro Braga,
mestre entalhador português, e do
eclético artista italiano Luigi Manini.
No trabalho arquitetónico ímpar,
que à abordagem funcional de Luiz
Monteiro associa uma exuberância
detalhista, e na decoração prenhe
de entalhamentos minudenciosos e
frescos vivíssimos, converge um
mesmo espírito historicista e reli-
gioso, deliberadamente heterogé-
neo, que concede ao Palácio um
carácter absolutamente comun-
gante com o misticismo transversal
à família Biester e à vila de Sintra.

Um universo singular
A porta de entrada do Palácio Bies-
ter é a introdução a um universo
riquíssimo.
As influências neogótica, inglesa e
alpina fazem do imóvel um exemplo
notável da arquitetura romântica; a
arte profusa que adorna as paredes
palacianas denota uma transição
entre os estilos Queen Anne e Arts
and Crafts, e introduz vislumbres
precoces do Art Nouveau francês.
O encantamento é resultado de uma
conceção holística, extraordinaria-
mente atenta a um sentido de novo
e antigo, mas o fascínio vai também
para detalhes como a complexa e
mística simbologia das pinturas na
Biblioteca, e para curiosos elemen-
tos como a coletânea de medalhões
neoclássicos que invocam a Eneida
de Virgílio.
A circulação pelos diversos espa-
ços do Palácio Biester dá a conhecer
a vida doméstica da família que o
habitou, além de testemunhar o
fulgor de uma época em que a sen-
sibilidade artística era idealizada e
executada em cada detalhe visível.
Para lá da extraordinária Galeria de
Entrada, o notável trabalho de es-
tuques na Sala da Música é apenas
um prelúdio do surpreendente es-

forço decorativo que cada recanto
do imóvel tem para descobrir. Na
Sala de Estar e no Salão de Festas,
entre as belíssimas boiseries e as
pintura naturalistas de Luigi Mani-
ni, podem ser encontradas, também,
duas grandes lareiras adornadas
com os inconfundíveis azulejos de
Raphael Bordallo Pinheiro.
Um percurso pela Escadaria Prin-
cipal, entre frescos e vitrais, enca-
minha os visitantes ao primeiro

andar, onde a passagem para um
alpendre em pedra guarda uma vista
privilegiada do imponente Castelo
dos Mouros.
O Átrio dos Aposentos, no andar
cimeiro, é ainda a entrada social para
uma das divisões mais singulares
do Palácio: a capela neogótica, pro-
fundamente ligada à herança deixada
pela Ordem dos Templários em
Sintra.
No teto, o destaque absoluto vai pa-
ra a soberba pintura do mestre
francês Paul Baudry.
São também protagonistas os

singulares vitrais com vista para o
Castelo dos Mouros.
A religiosidade está na essência da
conceção do Palácio Biester.
Ainda sob influência templária,
encontra-se a Câmara Iniciática –
uma pequena e austera divisão em
pedra, invocativa dos santuários da
antiga Jerusalém, cujo elogio à
modéstia contrasta com a abundân-
cia da Capela.
Também a Biblioteca participa dessa

espiritualidade, embora de forma
mais misteriosa. As pinturas aí pre-
sentes, que acompanhavam o acer-
vo literário da família Biester, abran-
gem temas místicos como o pa-
ganismo e as criaturas fantásticas.

No coração
da natureza sintrense
A riqueza do Palácio Biester esten-
de-se de dentro para fora. O Parque
Biester, exemplar da exuberância
natural sintrense, conta com uma
grande variedade de espécies exó-
ticas, como as cameleiras originárias
da China e do Japão, as Faias verdes
e vermelhas da Europa Central, as
Acácias da Austrália e os Abetos
norte-americanos. Destaque ainda
para a Gruta da Pena, uma fascinante
formação natural inserida numa
reentrância rochosa do Parque.
Com assinatura do paisagista Fran-
çois Nogré, o jardim do Parque Bies-
ter é organizado numa lógica de
declive – diferentes patamares ofe-

recem diferentes vistas –, produ-
zindo um espetáculo apenas supe-
rado pela monumentalidade do
imóvel que lhe dá nome, sempre em
pano de fundo.

Um novo tesouro
a descobrir em Sintra
Um esforço de preservação permitiu
abrir o Palácio e o Parque Biester
para exposição, pela primeira vez, ao

público. A integração do imóvel nos
parques e monumentos sintrenses
disponíveis para visita representa
uma oportunidade única de conhe-
cer um palácio do histórico século
XIX essencialmente intocável no
que diz respeito à arquitetura, à de-
coração e às obras de arte seculares
que nele habitam.
Agora aberto ao público, o Palácio
Biester dialoga diretamente com o
restante património cultural de
Sintra. Várias zonas do Palácio e do
Parque oferecem uma vista privile-
giada para o Castelo dos Mouros,
ao mesmo tempo que a alguns
minutos da entrada de baixo se pode
encontrar a mística Quinta da
Regaleira.
Esse mesmo misticismo, sempre
próximo e percetível, levou Roman
Polanski a escolher o Palácio Biester
para filmar a sua longa-metragem de
1999, A Nona Porta, com Johnny
Depp e Frank Langella.

Fonte:  Communication
Consultant
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DESPORTO

Hockey Club de Sintra/Planta Livre sai da “dupla” açoriana com derrota e vitória

Campeonato fecha no sábado (21) em Monte Santos
Ventura Saraiva

N

Organizado pela Karate-Do
Portugal Shotokan no início
deste mês, no pavilhão do
Sporting Clube Vila Verde,
a competição teve a presença
de 14 atletas do Centro Sho-
tokai de Queluz (Monte
Abraão) que conquistaram no
total 8 medalhas.
Na modalidade de Kata, Fe-
minino:1.º lugar, Vera Cvalhal,
cintos laranja e acima (ca-
tegoria de -8 anos); Mariana
Sebastião, cintos branco a
amarelo/laranja (categoria de
-8 anos), 2.º; Rita Ave-
leira, branco a laranja/verde
até 7º Kyu (categoria de 15/
17 anos), 1.º.
 Na modalidade de Kumite,
Feminino: 1.º lugar, Vera Car-
valhal, Gohon (categoria de -

Decorreu no passado dia 7, no pavilhão desportivo da União
Mucifalense, o Torneio Open de Juniores “Memorial António
Matias” organizado pela Associação Distrital de Judo de
Lisboa. O  Sport União Sintrense, arrecadou o 1º lugar por
clubes graças ao bom desempenho dos seus atletas no plano
individual, que conquistaram oito lugares de pódio.
Na categoria masculina de -66kg, Júnior Duarte, e Gonçalo
Pataco ambos com o 3.º Lugar; em -81kg, Filipe Almeida, 1.º, e
Ryan Franco, 5.º. Em -90kg, Lourenço Pimenta, 1.º, -100kg,
Gonçalo Loureiro, no 2.º.
Na categoria feminina de -52kg, Gabrielle França 1.º, em -57kg,
Raquel Brás 1.º, e em -63kg Natasha Fonseca, 3.º Lugar.
Pela equipa técnica estiveram presentes, Renato Kobayashi,
Fernando Vendas e Pedro Bernardo.
Foi ainda disputado o “Open de Veteranos” com os judocas
da “classe M” do SUS em destaque; Paulo Conceição M1
+100Kg, 3ºlugar; Nelson Reis, M2 -100kg, 2º, Bill Zhao, M4 -
100kg, 3º; e Hugo Galhana, M3 +100kg, 2.º.

VS/CJSUS

Organizada pela empresa “Spart- Fit Training”, um clube de
boxe sedeado em Algueirão-Mem Martins, a Gala Desportiva
e Solidária, a favor da Associação Addapters Org, de Sintra,
realiza-se no próximo dia 4 de Junho, a partir das 16h00 no
pavilhão Desportivo do Sporting Clube Vila Verde.
Criada em 2019, por um conjunto de cidadãos que “colocam o
seu saber, vontade, experiência, e coração, ao serviço de uma
missão para a equidade. Nasce de um sonho, sonho esse que
acredita que a criatividade pode mudar o mundo”.
O evento junta vários clubes de desportos de combate e artes
marciais da Área Metropolitana de Lisboa, naquele que será
o primeiro do género em Portugal, na expectativa de preencher
os cerca de 1.000 lugares sentados do pavilhão.
Os bilhetes ao custo de 8,00 Euros podem ser adquiridos
através da “Ticketline”.pt, e a totalidade da receita destina-se
à Addapters Enable, associação sem fins lucrativos,
financiando projectos com crianças e jovens com deficiência,
e, ou, doenças raras.
Entre os apoios recebidos para esta iniciativa, destacam-se
os do SC Vila Verde, e União de Freguesias de São João das
Lampas e Terrugem.

Ventura Saraiva

o quadro de jogos
da ronda 25, o HC
Sintra/Planta Livre
jogou no sábado,
dia 14, com o Can-

A jornada dupla nos Açores, do Hockey Club de
Sintra/Planta Livre, rendeu 3 pontos para a
classificação, subindo assim para o 7.º lugar, com
36 pontos, mais de acordo com o valor do plantel
às ordens de João Baltazar. O campeonato
encerra para o emblema sintrense, com a
jornada de amanhã, sábado, dia 21, numa
recepção à Física dos Desportos de Torres Vedras.

Na antepenúltima jornada do
campeonato nacional de hó-
quei em patins da 3.ª Divisão-
Zona Sul B, o Clube Atlético
de Campo de Ourique hipo-
tecou no domingo, dia 15, no
pavilhão de Monte Santos, as
poucas hipóteses de chegar
ao 1.º lugar, e garantir a subida
de divisão, numa luta directa

Bernardo Maria – quatro golos (1+3)
na dupla jornada com equipas dos Açores

foto: ventura saraiva

delária SC, e foi derrotado por
6-1. Ainda aguentou a pres-
são da turma da casa até ao
intervalo, saindo para os bal-
neários com a diferença mí-
nima (1-0), e com Bernardo
Maria, a não conseguir a
transformação dum penalti.
O segundo tempo, foi da for-
mação açoriana, que chegou

aos 3-0, com Bernardo Maria,
a reduzir de seguida. Vieram
mais 3 golos (6-1), com Zé
Estrela a brilhar na baliza do
Sintra ao defender um
penalti, e livre directo.

Vitória (3-7) no reduto
do Marítimo (acerto
da 11.ª Jornada)
No domingo, dia 15, o HC
Sintra/Planta Livre, e Marí-
timo SC acertaram em Ponta

Delgada, o quadro da 11.ª
Jornada (novembro de 2011),
e venceu por 3-7 (3-3, ao
intervalo).
Bernardo Maria, esteve de
pontaria afinada ao assinar
um “hat-trick”. Rui Mendes,
bisou, Diogo Carrilho, e An-
dré Ferreira também marca-

ram.
Amanhã, dia 21, recebe no
pavilhão de Monte Santo a
Física dos Desportos. Todos
os jogos começam às 18h00,
com excepção do Marítimo-
Candelária que tem início
pelas 20h00 (hora local).

Campeonato Nacional da 3.ª Divisão – Zona Sul B
Campo de Ourique derrotado (8-3) em Sintra

com o Sporting B que venceu
o Paço de Arcos B, por 3-1.
Com Rafael Ogura, a integrar
a equipa B, colmatando a
ausência de Tiago Francisco,
convocado para a “A” na
deslocação aos Açores, o Sin-
tra começou por adiantar-se
no marcador por João Teixeira
(10’), aumentando por Ogura,

aos 12’. Antes do intervalo,
Guilherme Machado, e Hugo
Lopes, construíram o 4-0.
No segundo tempo, Augusto
Cachucho, e Diogo Miranda
reduziram para 4-2, para Simão
Fonseca, Ricardo Almeida,
Diogo Morais, e Hugo Lopes,
fabricarem a goleada. Vasco
Miranda (CACO) já perto do

final, marcou para o 8-3.
Com mais esta vitória, o HC
Sintra subiu para o 7.º lugar,
em igualdade pontual com Pa-
ço de Acos B, ambos com 29
pontos.
Na jornada de domingo, dia
22, desloca-se ao Algarve pa-
ra defrontar o CD Boliqueime.

Ventura Saraiva

XXII Campeonato de Karate KPS em Vila Verde (Sintra)
Shotokai de Queluz conquista seis títulos

Competidores do Shotokai de Queluz brilharam na competição
foto: (cortesia csq)

8 anos); Mariana Sebas-
tião, Gohon (categoria de -8
anos), 3.º;  Carolina Almeida,
Gohon (categoria de -8 anos),
3.º; Rita Aveleira, Gohon até

7.º Kyu (categoria de 15/17
anos), 1.º.
Na modalidade de Kata,
Masculino:2.º Lugar, Afonso
Fernandes categoria de

Cadetes 15/17 anos, verde a
vermelho/castanho (6º a 4º
Kyu).

VS

Judo – Memorial António Matias na União
Mucifalense
Sintrense arrecada vitória
na classificação colectiva

Pavilhão Desportivo do Sporting Vila Verde
recebe “Gala Solidária”
Dia 4 de Junho às 16h00 a favor
da Inclusão e Doenças Raras
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Campeonato Nacional da III Divisão Feminino – Apuramento do Campeão; Sintrense, 5-Amora FC-B, 1

Bolzoni – pulmão duma equipa mesmo em cuidados intensivos
Ventura Saraiva

O

A uma jornada do final do campeonato da 2.ª
Divisão, “Os Montalarenses” confirmou a
descida para a 3.ª Divisão, enquanto na Série
2, o Mem Martins SC pode ainda salvar-se
directamente na recepção à UD Santa Maria,
ficando dependente do resultado entre o
Dramático de Cascais-Futebol Benfica. Já o
Real SC-B, estava despromovido face aos
resultados da jornada 28.

Juniores A – Apuramento do Campeão
da 3.ª Divisão da AFL; Final 1
SRD Negrais empata na Amadora (1-1)
frente ao CF Estrela

Sport União Sintrense
caminha a passos largos
para ascender à II Divisão
Nacional, conseguindo
um objectivo que perse-

A ronda 29, da 1.ª Divisão da AFL não foi produtiva para os
emblemas concelhios, salvando-se apenas, o Atlético do Cacém
que venceu fora (1-2), o CF Santa Iria. O Sporting de Lourel sofreu
uma pesada derrota no terreno do SC Lourinhanense (6-0), o 1.º
Dezembro perdeu (0-1), em São Pedro de Sintra, com o Atlético CP,
e a SRD Negrais, empatou (3-3), em casa com o Linda-a-Velha.
O campeonato volta a parar e regressa no dia 29. Amanhã, sábado
(21), acertam-se vários jogos em atraso, com destaque para o
Negrais-AC Cacém, e Oriental-Atlético CP.                                VS

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL
– 29.ª Jornada
Cacém vence em Santa Iria
na única vitória concelhia

No jogo da 1.ª Mão do Apuramento do Campeão da 3.ª Divisão Distrital da
AFL, a equipa da Sociedade Recreativa e Desportiva de Negrais, empatou
no sábado, dia 14, no Estádio da Galega, na Amadora, com o CF Estrela,
deixando assim tudo em aberto para o embate decisivo, agendado para o
próximo domingo, dia 22, às 17h00, no campo de jogos General Barnabé
Ferreira.
No jogo da Amadora, e arbitrado por Nuno Cruz Oliveira, o Estrela foi o
primeiro a marcar (57’), por Ansumane Mané, tendo surgido o golo do
empate, aos 61’, por Daniel Sousa.                                     Ventura Saraiva

2.ª Divisão Distrital da AFL
– Série 1 e 2
“Os Montelavarenses”
e Real B despromovidos

Taça Nacional – Série E
Sub 19 ganham (0-1)
na Damaia
Um auto golo da guarda-redes do Damaiense, no segundo tempo,
acabou por dar a vitória ao Sintrense, no acerto da jornada 2, da Taça
Nacional de Juniores (sub 19), e manter o 1.º lugar da Série E, com 12
pontos (4v).
A 1.ª Fase da competição termina, amanhã, sábado (21), com o Sintrense
a receber pelas 16h00, no campo 2, da Portela, o Vasco da Gama de
Leiria, bastando-lhe um empate para seguir para a fase seguinte da
prova.

Ana Bolzoni destacou-se na equipa do Sintrense pela entrega ao jogo,
fiel ao provérbio “antes quebrar que torcer”

Na jornada 12, realizada no passado fim-de-semana, o
Sintrense recebeu no sábado, dia 14, no campo de jogos da
Carreirinha, em Lameiras, o Amora Futebol Clube-B, tendo
ganho por 5-1.
Todavia, o resultado não espelha as dificuldades
encontradas pela formação orientada por Bruno Moreno
que até começou a perder aos 30 minutos de jogo,
acabando por empatar antes do intervalo.
No segundo tempo, e aproveitando o vento a seu favor,
virou a desvantagem em dois minutos, construindo um
resultado robusto antes de completar uma hora de jogo. A
reacção adversária teve um enorme obstáculo na área
defensiva, e nas transições atacantes; Ana Bolzoni, a
camisola 10, do Sintrense, foi o pulmão duma equipa que
muitas vezes entrou em cuidados intensivos, principal-
mente na primeira parte do jogo…

foto: ventura saraiva

gue há três temporadas. Com a vi-
tória sobre a formação secundária
do Amora Futebol Clube, depende
apenas só de si, e nas duas jornadas
finais, tem pela frente um dos fortes
candidatos, e outro que entretanto
deixou de ser; no próximo domingo,
dia 22, recebe o ID Vieirense (Ma-
rinha Grande), e na derradeira jor-
nada (dia 28), desloca-se ao campo
do Barreirense que está no 3.º lugar,
a 2 pontos da turma de Sintra.
Já o FC Famalicão B, garantiu o 1.º
lugar da Série Sul, e a subida de
divisão, assim como disputar o título
de campeão com o vencedor da
Série Norte.

Arte de Alexandra Crudu
desbloqueia marcador
em cima do intervalo
Para este jogo frente ao Amora, o
técnico Bruno Moreno, promoveu

algumas alterações no onze inicial,
e na lista de convocadas. A começar
pela entrada de início de Amélia
Temporário, e a inclusão de Laura
Silva, na defesa, e Ana Bolzoni, no
meio campo. Estas três jogadoras
acrescentaram qualidade ao futebol
praticado pelo Sintrense, embora de
características diferentes; Amélia
pela velocidade imposta na tran-
sição ofensiva, Laura, pela elegância
no eixo da defensiva, de estatura
elevada, bem acima da média. E
finalmente, Bolzoni (ainda sub 19)
que encheu o campo, correu, caiu,
levantou-se, e nunca se deu por
vencida. Fica na retina, um desarme
a Maria Pinto (19), da equipa da
Margem Sul do Tejo que seguia
isolada para a baliza defendida por
Filipa Franco, e fez um longo sprint
para o desarme in extremis, à centro-
campista do Amora.
Porém, a primeira parte foi de total
ineficácia atacante, muito por culpa
do forte ventania que se fez sentir
em Lameiras, e da qual resultou no
primeiro das visitantes, na marcação
dum livre directo. Antes do inter-
valo, a arte, e classe de Alexandra

Crudu acabaria por fazer a diferença
com a obtenção do golo do empate.
No reatamento, os golos surgiram
quase seguidos, por Madalena Silva
(47’), Débora Sousa (49’), “Kika”
Farinha, em AG (59’), e Laura Silva
(62’). As substituições de ambos os
treinadores, não trouxeram altera-
ções significativas até final, com o
Amora a fazer acertos no sector
intermédio, e a conseguir equilibrar
o jogo a meio campo.
Boa arbitragem (apenas um ama-
relo), do trio lisboeta chefiado por
Bruna Pico, auxiliada por Fábio Félix,
e Fernando Gomes.

Ficha do jogo:
Campo da Carreirinha, em Lameiras
Ao intervalo: 1-1. Final: 5-1.
Marcadoras: Alexandra Crudu,
Madalena Silva, Débora Sousa,
Francisca Farinha (auto golo), e
Laura Silva (SUS); Carina Bebiano
(AFC).
SU Sintrense: Filipa Franco (cap);
Ana Descalço, Laura Silva (Marta
Raimundo, 63’), Débora Sousa, e
Gabriela Rosa; Amélia Temporário
(Mariana Freitas,70’), Mafalda

Peneda (Margarida Garcia, aos 63’),
Ana Bolzoni, e Madalena Silva
(Ana Neves, 70’); Alexandra Crudu,
e Mafalda Almeida (Margarida
Farola, 70’).
No banco: Daniela Santos, e Ana
Amador
Treinador: Bruno Wilson Moreno
Amora FC-B: Catarina Santos;
Francisca Farinha, Sara Pinto, Ra-
quel Messias, e Leonor Oliveira;
Inês Pinto (Catarina Santos, 8’),
Beatriz Martins, Carina Bebiano
(cap.), Andreia Domingos, 67’,

Catarina Bastos (Matilde Fortes,
57’), Maria Pinto (Matilde Filipe,
67’), e Beatriz Pereira (Raquel
Almeida, 67’).
Treinador: André Coelho.
Classificação: 1.º Famalicão B, 33
pontos; 2.º Sintrense, 26, 3.º Bar-
reirense, 24, 4.º “Os Vidreiros”, 20,
5.º Vieirense, 19, 6.º Amora B, 11, 7.º
GD Ilha, 6, 8.º Almada AC, 0.
Próxima jornada (dia 22): Sin-
trense-Vieirense; Amora B-Bar-
reirense; “Os Vidreiros”-Famalicão
B; Almada AC-GD Ilha.
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8.ª Edição do trilho das Lampas regressa três anos depois com um milhar de participantes

Clube de Atletismo de Sintra,
e MTBA nas honras da casa
Ventura Saraiva

Orelógio marcava
sete e meia do final
de tarde de sábado
(14), horário ajusta-
do à baixa-mar na

Numa organização conjunta da Meia Maratona-Grupo de Dinamização Desportiva, e a Sociedade
Recreativa, Desportiva e Familiar de São João das Lampas, o “Trilho das Lampas” regressou ao
calendário de provas nacional, depois do interregno de 3 anos, motivado pelos efeitos da pandemia
da Covid 19.
A edição deste ano – a 8.ª – ,teve lugar no passado sábado, dia 14, e teve como vencedores, Jorge
Sousa, do Clube de Atletismo de Sintra (15 km), e Marcelo Graça (Individual), nos 24 km.
No sector feminino, as vitórias foram para Mónica Moreiras (MTBA), e Palmira Quinhama (We
Run), curiosamente duas atletas já do escalão W40.

praia da Samarra, um dos pon-
tos de passagem dos concor-
rentes que já se tornou uma
referência do traçado do
“Trilho das Lampas”. Apesar
do limite de inscrições ter si-
do alcançado, o número de
finalizadores ficou abaixo

desses números (500 para
Longo, e +500 Curto), acres-
centando, os 250 aceites para
a Caminhada de 10 km. Num
fim-de-semana de enorme
concorrência, ainda assim, o
regresso do “Trilho das Lam-
pas” ficou marcado pela po-
sitiva, dado o entusiasmo
com que todos encararam a
sua missão.
Uma nota para o elevado nú-
mero de voluntários (cerca de

meia centena) que se envol-
veram na iniciativa, garan-
tindo assim que São João das
Lampas se mantenha como
“capital” do Desporto no
Concelho de Sintra.
Principais classificações:
24 km- Geral
(200 finalistas)
1.º Marcelo Graça, Individual,
01:52:32’’ (sénior)
2.º Samuel Guedes, Ginásios
Spald, 01:54:02’’ (sénior)

3.º Miguel Fortunato, Indivi-
dual, 02:06:18’’ (sénior)
Sector feminino:
1.ª Palmira Quinhama, We
Run, 2:23:28’’ (F40)
2.ª Lúcia Falé, AM Atibá,
02:34:54 (F40)
3.ª Rute Martins, COA/
Corvos Trail Team, 02:47:45’’
(sénior)
15 km- Geral
(272 finalistas)
1.º Jorge Sousa, CA Sintra,

Realizou-se no domingo, dia 15, em
Amoreiras Gare (Odemira), a 1.ª Taça
do Algarve em XCO/Rota do
Medronho, competição promovida
pela Associação de Ciclismo do
Algarve, e que teve a presença do
emblema de Colares, orientado por
Carlos Sousa. A equipa sintrense,
deu “show” na competição, con-
seguindo o 2.º lugar colectivo, com

1.ª Taça do Algarve XCO Amoreiras Gare 2022
/Rota do Medronho

Show da BTT TeamSUColarense
/CS Treino

Equipa do Colarense conquista segundo lugar na Taça do Algarve foto: cortesia bttsuc

Rodrigo Neves, atleta da AC DR D. Carlos I/Clube Top
Spin, alcançou um brilhante 3.º lugar no  IX Torneio Inter-
nacional de Ténis de Mesa de Condeixa-a-Nova, prova
do calendário da FPTM, e realizada nos dias 7 e 8.
Destaque ainda para 2.º lugar alcançado pela Associação
D. Carlos I – Clube Top Spin na classificação colectiva em
seniores masculinos, e para o 5.º lugar alcançado pelo
atleta Tomás Raposo em seniores masculinos.
O IX Torneio Internacional de Ténis de Mesa de Condeixa-
a-Nova contou com 370 atletas, em representação de 52
clubes de nove países.

VS/ACDR DCI

Ténis de Mesa – Torneio Internacional
de Condeixa-a-Nova
Rodrigo Neves (D. Carlos I
/Top Spin) no pódio

foto: cortesia paulo fernandesMónica Moreiras (MTBA)
domina sector feminino no trail curto (15 km)

01:10:52’’ (M40)
2.º Rui Canelas, Individual,
01:11:01’’ (sénior)
3.º Bruno Dias, MTBA,
01:12:49’ (M45)
Sector feminino:

1.ª Mónica Moreiras, MTBA,
01:23:43’’  (F40)
2.ª Sílvia Gomes, MTBA,
01:27:27’ (F45)
3.ª Alizze Barrier, Ind.
01:29:08’’ (senior)

a mesma pontuação do 1.º
Classificado.
Individualmente, releve-se a vitórias
de Daniel Franco (Cadetes), e
Duarte Pombo (Juniores). Ao pódio,
subiram; João Mano (2.º, e Camila
Rosário (3.ª), em Juniores).
Miguel Paulo, fechou a participação
do SU Colarense, com o 5.º lugar,
em Cadetes.                                  VS
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ATOS ISOLADOS CALENDÁRIO FISCAL
JUNHO 2022

DATA
LIMITE OBRIGAÇÃO FISCAL

Até o dia
13

Até o dia
15

Até o dia
20

Até o dia
30

Consideram-se rendimentos provenientes de atos isolados os
que não resultem de uma prática previsível ou reiterada (CIRS).
Quanto ao que se deve entender como prática previsível ou
reiterada, não existe objetivamente qualquer definição, tendo a
AT divulgado a seguinte interpretação, “Para efeitos do IVA, um
ato isolado resulta da realização de operação tributável única e
não da prática, ainda que irregular ou esporádica, de várias
operações, surgindo assim, como algo de contingente ou
imprevisível. Ao verificar-se a prática reiterada de operações
tributáveis torna-se obrigatório o registo em sede de IVA.”

Enquadramento em termos de IRS – Retenção na fonte

O ato isolado é um rendimento da categoria B, ou seja, rendimentos
empresariais e profissionais. É feita uma distinção entre atos
isolados decorrentes do exercício de uma atividade comercial,
industrial, agrícola, silvícola ou pecuária, e atos isolados referentes
a qualquer atividade de prestação de serviços, exercido por
conta própria, ainda que conexas com as atividades anteriormente
descritas. Só a parte da prestação de serviços é que poderá
estar sujeita a retenção na fonte, no entanto pode verificar-se a
sua dispensa sempre que o prestador dos serviços aufira
rendimentos inferiores a 12.500 , desde que na fatura ato isolado
ou na fatura-recibo ato isolado seja feita referência expressa
nesse sentido, ou seja, a dispensa é facultativa, querendo
beneficiar da mesma deverá constar do documento a seguinte
menção: «Sem retenção, nos termos do n.º 1 do artigo 101.º-B
do CIRS».

Enquadramento em termos de IVA

A realização de uma só operação tributável que esteja sujeita a
imposto sobre o rendimento, confere a quem a efetua, a qualidade
de sujeito passivo de IVA e desde logo a obrigação de liquidação
do imposto (a não ser que a operação seja isenta ao abrigo do
artigo 9.º). Por outro lado, o imposto que seja suportado na
aquisição de bens ou serviços necessários à realização do ato Até o dia

23

Até o dia
27

Requerimento de pedido de autorização dos
prejuízos fiscais (alteração da titularidade de
mais de 50% do capital social ou da maioria dos
direitos de voto em 2022)
IUC – Pagamento do Imposto Único de
Circulação
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
SGPS – Inventário das partes de capital
Relatório Anual – Entidades inscritas no registo
de pessoas coletivas religiosas
Modelo 19 – Benefícios dados a trabalhadores
ou membros de órgãos sociais
Modelo 26 – Contribuição bancária
Modelo 30 – Entrega da declaração de abril
IRS – Entrega Modelo 3 de 2021
Modelo 49 – Pedido de prorrogação do prazo
de entrega da Modelo 3 de IRS
IMPIC, IP – Comunicação Trimestral das
Transações Imobiliárias Efetuadas

IVA – Pagamento do IVA do mês de abril
(prorrogado Despacho n.º 351/2021-XXII, de
10.11)

Banco de Portugal – COPE

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
abril (prorrogado Despacho n.º 351/2021-XXII,
de 10.11)
IVA – Envio da Declaração Recapitulativa
IRS/IRC – Entrega das importâncias retidas
DMIS – Entrega da declaração e do imposto do
selo

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)
Comunicação das faturas, dos documentos
de conferência de entrega de mercadorias ou
da prestação de serviços e dos recibos do
regime de caixa.

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto
Nacional de Estatística
CES – Pagamento da contribuição extraordinária
de solidariedade
Modelo 11 – Notários e entidades que
desempenhem funções notariais
IVA – Pagamento do IVA da DMGIVA
IVA – Opção no portal das finanças pelo
pagamento do IVA das importações através da
declaração periódica do IVA

isolado tributado em IVA é dedutível, desde que conste de faturas
emitidas na forma legal.

Aos atos isolados não é aplicável o regime de isenção do art.º 53.º
do CIVA, ou seja, há liquidação de imposto independentemente do
valor em causa, salvo tratar-se de uma operação isenta nos termos
do art.º 9.º do CIVA.

Os sujeitos passivos que pratiquem uma só operação tributável
(quer seja de prestações de serviços quer seja de transmissões
de bens):

1. Podem cumprir a obrigação de faturação no Portal das Finanças,
através da emissão de uma fatura ato isolado ou de uma fatura-
recibo ato isolado, mediante autenticação com o respetivo NIF e
senha de acesso no endereço eletrónico: https://
www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action em Cidadãos
/ Obter / Recibos Verdes Eletrónicos / Emitir;

2. Encontram-se dispensados da entrega da declaração periódica
do IVA;

3. Devem pagar o imposto que seja devido nos locais de cobrança
legalmente autorizados, até ao final do mês seguinte da emissão da
fatura, através da guia de pagamento P2.

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

Departamento de Assessoria Técnica
da NUCASE – Contabilidade e Fiscalidade, SA

Carcavelos, 12 de maio de 2022
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Conheça o

ROTEIRO MEDIEVAL DE SÃO PEDRO
DE PENAFERRIM

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

TÚMULO DOS DOIS IRMÃOS

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO

CINEMA

MÚSICA

Sintra – “Splash – Dá um
mergulho no mar de lixo!”
Quando: De 21 maio a 24 de
setembro
Onde: Espaço SMAS da
Ribeira de Sintra

Sintra – “Das Terras Férteis
do Nilo – Símbolos de uma
Civilização”
Quando: até 18 de setembro
Onde: Museu de História
Natural 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 – “Fundamentalis-
mo”, 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

Sintra – Exposição “À volta
de Camilo – Cidades e lu-
gares de Camilo”
Quando: até 26 de junho
Onde: Biblioteca Municipal
de Sintra

Sintra – “Nossos Bosques”
Quando: Até 29 de maio.
Onde: MAR-Museu da Água
e Resíduos, na Ribeira de
Sintra.

Jardim da Anta – Agualva-
Cacém - “Um Quarteirão de
Marionetas”, exposição de
Deiphim Miranda
Quando: até 12 junho
Onde: Casa da Marioneta

Sintra – “A Festa dos Tra-
quinas”, espetáculo musical
infantil
Quando: 12 junho, 16h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – “Susana Vieira em
uma Shirley qualquer”
Quando: 27 maio, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sam-
paio, Centro Cultural Olga
Cadaval

Cinema City Beloura

19 a 25 Maio

“Aimbo: Espírito da Amazó-
nia” VP, na sala 1, às 11.30h,
13.30h, 15.25h, 17.20h.
“Downton Abbey: Uma Nova
Era”, na sala 1, às 19.15h,
21.40h.
“Jujutsu Kaisen 0”, na sala 2,
às 11.25h, 13.30h, 15.35h,
17.50h, 19.55h, 22h.
“As Aventuras de Gulliver”
VP, na sala 3, às 11.10h.
“Eiffe l” ,  na  sa la  3 ,  às
13.10h,  15.20h,  17.30h,
19.40h, 21.50h.
“Os Mauzões”, VP, na sala 4,
às 11.15h, 13.25h, 15.35h.
“Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura”, na sala 4,
às17.45h, 21.20h.
“O Homem do Norte”, na
sala 4, às 21.30h.
“Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura”, na sala 8,
às11.20h, 15.30h, 18.30h,
21.20h.
“Top Gun: Maverick” (Pré
Estreia), na sala 8, às 18.10h,
21h.

Sintra – "Alegria para a
Europa" - Gaudeamus”
Canções em todas as Línguas
da União Europeia de An-
tónio Victorino d' Almeida
Quando: 10 junho, 21h.
Onde: Centro Cult. Olga Ca-
daval

Sintra – “A Quatro Mãos”
Quando: 11 de junho, 11h.
Onde: Auditório Acácio Bar-
reiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – Concertos para Be-
bés - "Sons macios e brin-
calhões"
Quando: 19 junho, 10h
Onde: Auditório Jorge
Sampaio

Sintra – “O Gigante Egoísta
e o Príncipe Feliz”, de Oscar
Wilde
Quando: até 29 maio, sábados
às 16; domingos às 11h.
Onde: Jardins da Biblioteca
Municipal de Sintra

Jardim da Anta – Agualva-
Cacém - “Planeta de eco-es-
tórias”, teatro de marionetas
Quando: 22 maio, domingo,
16h
Onde: Casa da Marioneta

A Câmara Municipal de
Sintra acolhe “Das Terras
Férteis do Nilo – Símbolos de
uma Civilização”, a expo-
sição que ficará patente no
Museu de História Natural de
Sintra, de 18 de maio a 18 de
setembro, e que dá a conhe-
cer uma das principais
coleções nacionais privadas
de peças egípcias.
Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
salienta que “esta exposição
é uma verdadeira viagem no
tempo que nos faz atravessar
mais de três mil anos de His-
tória. Sintra é, por si, teste-
munho da História, de diver-
sas Culturas e Civilizações.
Não haveria pois melhor
lugar para uma exposição

Peças egípcias em exposição
no Museu de História Natural de Sintra

Greco-Romana (332a.C-395
d.C.), também estarão repre-
sentados nesta exposição.
Berço de uma das primeiras
civilizações da Antiguidade,
o Egipto Antigo formou-se a
partir da unificação do Baixo
Egipto (a norte) e o Alto
Egipto (a sul) no reinado de
Menés (o primeiro faraó, entre
3100 e 3000 a.C.), subsistindo
até 30 a.C., após a derrota de
Cleópatra pelo Império Roma-
no na Batalha de Alexandria.
Até à conquista Árabe, em
641, o Egipto conheceu uma
rápida cristianização com a
dinamização de mosteiros,
sobretudo através do mona-
quismo copto-bizantino.

Fonte: CMS

como esta. É desse cruza-
mento de saberes, de comu-
nhão entre povos, de troca de
conhecimentos, que é feita a
nossa modernidade.”, acres-
centa Basílio Horta.
Símbolos desta civilização,
cobrem mais de três mil anos
de história do país dos faraós
desde o Período Pré-dinás-
tico (anterior a 3100 a.C.),
representado por recipientes
em terracota e já com uma
textura suave, até à Época
Copta (395-642 d.C.), re-

presentada por fragmentos de
tecido e uma âmbula em terra-
cota com a imagem de São
Menas, taumaturgo e mártir.
O vasto período da história
do Egipto Faraónico encon-
tra-se representado nesta
mostra por diversos objetos,
como os chauabtis (figuri-
nhas funerárias), amuletos,
bronzes e estatuetas.
O Império Antigo (c. 2660-
2180 a.C.), o tempo das
magnificas pirâmides, o
Império Médio (c. 2040-1780
a.C.), marcado pelo auge
cultural, o Império Novo
(c.1560-1070 a.C.) período de
expansão, a Época Baixa (664-
332 a.C.), quando se dá um
renascimento cultural e ar-
tístico e, finalmente, a Época

Sob o mote “Os Sons do
Divino”, o histórico órgão de
tubos da Igreja de São Mar-
tinho será o protagonista
principal do I Ciclo de Órgão,
organizado pela Câmara Mu-
nicipal de Sintra e que acon-
tece de 19 a 22 de maio, com
entrada gratuita.
A Igreja de São Martinho, em
pleno centro histórico da Vila
de Sintra, será palco para esta
iniciativa que pretende levar
o público a redescobrir os
sons de Sintra nos finais de
setecentos, ao mesmo tempo
que valoriza e dá a conhecer
o património cultural do con-
celho.
Os concertos, com hora mar-
cada para as 21h00, serão
antecedidos de um momento
único. Às 20h45, nesta mes-
ma Igreja, terá lugar, o espe-
táculo produzido pela Vortice
Dance Company, “Glória”, 
um espetáculo de videoma-
ping com conceção e direção
artística dos coreógrafos
Cláudia Martins e Rafael
Carriço. Utilizando como
pano de fundo as paredes da
Igreja Paroquial de São
Martinho em Sintra, o video-
maping interage com a ar-
quitetura do património reli-
gioso envolvendo o público

Sintra promove Ciclo de Órgão e videomaping
na Igreja de S. Martinho

numa glorificação da luz
divina, da paz e do reencontro
da Humanidade.
O programa é composto por
um elenco de destacados
músicos portugueses, entre
os quais o organista João Vaz
e a aclamada soprano Eduar-
da Melo, e ainda por músicos
sintrenses como o prestigiado
organista Sérgio Silva e o
Ensemble Barroco de Sintra.
No dia 19 de maio o concerto
explora as potencialidades do
órgão com a apresentação de
um programa a solo que une
Portugal e Itália, as duas
influências presentes na
construção do instrumento.
Serão interpretadas obras de
compositores portugueses e
italianos paradigmáticos na
escrita para órgão.
A música sacra ganha rele-
vância a palavra cantada é o
ponto de partida para o espe-
táculo “A Paixão no Feminino
- Árias e Cantatas Sacras para

Soprano e Órgão”, que acon-
tece dia 20 de maio. No pro-
grama apresentam-se árias
sacras de oratórias e cantatas
do período barroco num
estreito diálogo entre a voz e
o órgão.
O órgão estará em destaque
no dia 21 de maio, como ins-
trumento solista de concerto.
Embora o repertório para
órgão seja relativamente
limitado, quando comparado
com outros instrumentos
solistas, os exemplares que
chegaram aos dias de hoje
são de relevante qualidade e
exigência técnica como se
evidencia no programa para
este espetáculo.
No dia 22 de maio, o encer-
ramento do Ciclo de Órgão
será marcado pelas apresen-
tações de duas obras do
compositor José Cláudio de
Almeida: Te Deum e Missa,
ambas para solistas, coro
masculino e órgão. As obras

foram escritas em 1814 para a
Igreja de Santa Maria permi-
tindo-nos, hoje, descobrir as
sonoridades que se faziam
escutar em Sintra em inícios
de oitocentos.
Sobre o Órgão histórico da
Igreja de São Martinho:
Datado de 1776, o órgão
histórico da Igreja de S.
Martinho é um exemplar raro
da organaria portuguesa e o
único classificado a nível
nacional que se encontra
completo. Este instrumento é
o mais antigo que se conhece
assinado pelo mestre orga-
neiro português, Joaquim
Peres Fontanes, responsável
pela construção de inúmeros
outros exemplares no país.
Por deter estas caracterís-
ticas foi classificado como
bem de interesse público em
2004, sendo considerado um
instrumento importante para
o estudo da organaria da
época.
No final de 2020, a autarquia
de Sintra consciente da
importância deste espólio e o
seu caráter histórico, apoiou
a recuperação deste órgão de
tubos pela importância
histórica e artística que o
instrumento representa para
o concelho. 

JORNAL DE SINTRA

Uma marca concelhia presente nos acontecimentos
que fazem a história local
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ALMANAQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO

PUB.

TELEVISÃO

RUI FERNANDES
Comércio e reparação de motos

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

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

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA

A

F

Bernardo
de Brito e Cunha

D

Sexta-feira, 20 de Maio – Do Magoito,
Magoito (219610376); Correia, Queluz
(214350905).

Sábado, 21 – Viva, Rio de Mouro (219177979);
Campos, Cacém (219180100).

Domingo, 22 – Rio de Mouro, Rinchoa
(219169200); Baião Santos, Monte Abraão
(214375566).

Segunda-feira, 23 – Crespo, Várzea de Sintra
(219245320); Caldeira, Cacém (219147542).

Terça-feira, 24 – Dumas Brousse, Rinchoa
(219160404); Simões Lopes, Queluz (214350123).

Quarta-feira, 25 – Almargem, Cavaleira,
Algueirão (219622835); Mira Sintra, Mira Sintra
(219138290).

Quinta-feira, 26 – Do Sabugo, Sabugo
(219624076); Pinto Leal, Shopping Center de
Massamá (214387580).

Sexta-feira, 27 – Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Ascensão Nunes, Agualva
(214323020).

Sábado, 28 – Do Lourel, Lourel (214350043);
Vasconcelos, Monte Abraão (214372649).

Domingo, 29 – Da Beloura, Quinta da
Beloura (219245763); Silva Duarte, Cacém
(219148120).

Segunda-feira, 30 – Confiança, Pero Pinheiro
(219270045); De Belas, Belas (214310031).

Terça-feira, 31 – Silveira, Mem Martins
(219229164); São Francisco Xavier, S. Marcos
(214260615).

Quarta-feira, 1 de Junho – Da Terrugem,
Terrugem (219619049); Quinta das Flores,
Massamá (214302063).

Quinta-feira, 2 – D’Albarraque, Rio de Mouro
(219154370); Rico, Agualva (214312833).

Sexta-feira,  20 de Maio – Carolina Batalha da Silva, de Almargem do Bispo,
Mónica Alexandra Meira Mota, de Vila Verde, Sofia Campos Oliveira, de Vale de
Lobos, Isabel Alexandra Ferreira Gonçalves, Eugénia da Luz Aleixo, de Vila
Verde, Georgina Rosa Simões, da Várzea de Sintra. Mariana Maria do Couto
Raimundo, Odete Elias Barbosa, Isabel Maria Feliciano Costa, da Ribeira de
Sintra, Lucília Galrão Simões Ferreira, de Odivelas, Catarina Alexandra Morgado
Regueira, Paula Cristina B. Galhardo; Manuel Cristóvão,Joaquim Manuel Par-
dal, de Pero Pinheiro, Américo Narciso Cabeleira, do Cacém, Abel Luís Castro
Vicente, João Pedro Alves, David Jorge Isidoro Figueiredo, da Godigana.

Sábado,  21 – Maria Antonieta Carvalho de Figueiredo, Maria do Carmo Santos,
Palmira Rodrigues Nogueira, de Peso da Régua, Maria Manuela Sequeira Costa,
de Ribeira de Sintra, Maria Luisa Pereira Nobre, de Lisboa, Ana Velez Garcia, de
Massamá, Luisa Paece Caracol, Inglaterra; Manuel Bordalo Jorge, José dos
Santos Figueiras, Galileu Santos Bernardes, de Torres Vedras, eng.º Francisco
Lourenço Montes, José Manuel Agostinho Barbosa, de Mem Martins e Pascal
Batista, Paulo Jorge Rodrigues Pires, de Fontanelas, José António Pirão Elias
(Angola, Sintra, Suiça).

Domingo,  22 – Juvina de Jesus Canada Cuccietti, de Itália, Maria da Graça
Jaco, de Godigana, Isabel Maria Glória Duarte Paula, do Cacém, Maria de Lurdes
Franco Baltazar, de Lisboa, Maria Gabriela Certa Ventura, de Mem Martins,
Madalena Galvão de Melo e Mota, de Oeiras, Lucília Santana, de Lisboa, Domicília
Gonçalves Pardal, de Pero Pinheiro, Ana Cristina de Bettencourt Jordão de
Noronha Krug; Armando Adão, Manuel Alves da Cunha, José Carlos Morgado
Marques, de Almoçageme,  Nelson Artur  P. Bewones, de Sintra, eng.º Miguel
Filipe de Andrade Mateus, de S. João das Lampas, Augusto José da Rosa, de
Chão de Meninos.

Segunda-feira,  23 – Ana Cláudia Costa Monteiro, de Lourel,  Rosa Duarte
Jerónimo, Laura da Conceição Cardoso, Isabel Maria de Almeida Lopes Car-
doso, Maria Laura Lourenço Coelho, de Mafra, Álea Ribeiro Cabral de Almeida,
Gabriela Maria Ferreira da Silva, Eunice Maria Guilherme de Melo, do Algueirão,
António Alfredo Pimenta Araújo Salreu, de Mem Martins,Lino Vicente Henriques
Vieira, de Sintra, José Manuel Ribeiro de Oliveira Leite, Hugo Miguel dos Santos
Caldas, da Abrunheira, Nuno Gonçalo Guimarães Ferreira dos Reis Costa, do
Banzão.

Terça-feira,  24 – Maria Emília Andrade Coelho da Silva, de Lourel; João Fran-
cisco Janota, de Pero Pinheiro, José Ruivo Mouzinho, de Lisboa, João Jacinto
Caetano, de Aldeia Galega, Manuel Duarte Polido, da Terrugem, António Augusto
dos Santos Marques, Zeferino A. Frutuoso Lopes, de Vila Nova de Gaia,  José
Eduardo Ferreira da Costa, do Linhó, José Pedro Caetano Costa Gonçalves, de
Sintra.

Quarta-feira, 25– Maria do Céu Naughton Ramos Henriques, Irene Maria Cosme
Gomes, do Vimeiro, Maria da Glória Galiza Carlos Granja, Elisa Leitão, de Rio de
Mouro, Maria Julieta Teodoro; Porfírio David Urmal, de Montelavar, Telmo da
Fonseca Oliveira, de Alverca, José Ferreira Coelho, Carlos Adriano Ferreira
Nogueira Ferrão, Paulo Alexandre Martins Gomes dos Reis..

Quinta-feira, 26 – Maria Eugénia Simões Correia, do Mucifal, António Carreira
Faria, Inocêncio Jorge da Silva, de Colares, Ricardo Manuel Bruno Gonçalves,
de S. Pedro, Amilcar Lopes Guimarães, de Paiões, João Paulo Silvério Maneira,
de Morelena.

Sexta-feira, 27– Maria de Lurdes Araújo, de Queluz,Inês Filipa Rodrigues Ba-
tista, de Galamares, Elvira da Assunção Miranda, de Sintra, Emília Vieira Ribeiro
Raio, da Várzea de Sintra, Maria José de Jesus Almeida, de Cabriz,  Sílvia Maria
Morão Couchinho Baptista, Maria de Lurdes Rocha Lopes d’Almeida Mota, de
Colares; João Simplício Moucheira, de Pero Pinheiro, dr. Fernando Falcão Ma-
chado, António Caetano Silvestre, de Sta. Suzana, José Acácio Figueiredo da
Silva, de Vichy, Paulo Jorge Franco da Silva, da Pernigem, Armando da Conceição
Marques, Carlos Duarte Pedro, da Pernigem; David Machado, de Montelavar.

Sábado, 28 – Ana Sofia Ferraz Pereira Sousa Couto, de Lourel, Ana Rita Ferreira
Gaspar, Cecília Cristóvão Cortegaça, Edite Sá Carneiro, Cizélia Cortegaça
Viana Ruas, de Montelavar, Maria João Filipe Justino, de S. João das Lampas,
Natércia Afonso Gomes Ramalho do Nascimento; Fernando Soares, António
Domingos Rocha, do Ral, António José Figueiredo Filipe, de Sintra, Mário Custódio
dos Santos, de Mem Martins, José Canhoto Dias.

Domingo, 29 – Sílvia Marina Jacinto Pexilga, de Alvarinhos, Maria João Blanco
Cunha, Angelina Sousa Brito, de Lisboa, Maria Eugénia de Carvalho Ladeiro
Taurino, de Sintra, Fortunata Joaquima Lúcio Pires Ligeiro, de Morelena;
Fernando Simões de Carvalho, José Mota Gonçalves, de Pero Pinheiro, Arsénio
António Domingos Cortegaça, da Cabrela, Guilherme Carlos Martins Henriques,
de Sintra.

Segunda-feira, 30 – Joaquina Luzia Leitão Jorge, de Fação, Júlia Rainha
Gomes, Cristina Simões, de Cortegaça, Hirondina Ricarda Catalão Silvestre,
de Morelena, Maria Isabel Caeiro Baptista; Francisco Nunes, de Rio de Mouro,
Estevão Simões Marcelino, de Negrais, Luís Albino Carvalho Ferreira, da Várzea
de Sintra , Joaquim Grilo de Azevedo, Rui Alexandre Sebastião Paulo, Pedro
Manuel Gil Saragoça, Vasco Alexandre da Graça Duarte, de Cabrela.

Terça-feira, 31 – Isabel Maria Sequeira Conceição Alberto, do Mucifal, Maria
do Rosário Jordão Valdez de Lemos, Maria Júlia de Barros, do Mucifal, Maria
Luísa Belo da Costa Cascais, de Mafra, Manuel Cristóvão Duarte, de Campo
Raso, José Manuel de Jesus Viegas, Caetano da Costa Ribeiro, Rodrigo António
Costa Martins e Abel José Gomes Almeida, de Vila Verde.

Quarta-feira, 1 de junho  – Georgete Fernandes Pires, do Cacém, Deolinda
Maria Chilreira da Soledade, de Pero Pinheiro, Beatriz Dias Silveira Coelho, de
Sintra; Torcato Nery Taful, da Terrugem, Domingos Manuel Duarte da Silva,
de Campo Raso, Francisco da Piedade Baptista, José Augusto Ribeiro, de
Agualva-Cacém, major Mário Fernando Fernandes Pereira, de Sacavém,
Henrique Batalha Tavares, de Almargem do Bispo.

Quinta-feira,  2 – Gracelinda Susete Cipriana Jerónimo, de Pero Pinheiro,
Zulmira de Assunção Cardador, de Pero Pinheiro,  Graciete Gonçalves Pardal,
de Pero Pinheiro, Palmira Rolo Miranda Carreira, de Santa Susana; Luís Ricardo
Barata Amâncio, António Francisco Casinhas,João Rodrigues, Francisco Pedro
de Assunção, do Mucifal, João Eduardo Alemon Mafra, de Mem Martins, Jorge
Humberto Monteiro Germano, de Albogas, José Manuel Perpétuo Pais, do
Algueirão.

o contrário do que geralmente acontece nesta época do
ano, não vou desatar a arengar contra o Festival da
Eurovisão. Não porque as canções fossem, de uma
maneira geral, melhores do que habitualmente, mas aqui

«Convém explicar que os florentinos e os corvinos apenas podiam ver de forma gratuita
a RTP 1 e a RTP Açores, situação que deixou de ser possível desde 22 de Março, quando
foi desligado o sinal analógico no arquipélago, já que nas ilhas das Flores e do Corvo
não há qualquer retransmissão terrestre do sinal de TDT. Os habitantes daquelas duas
ilhas disseram ainda que nos anos 80 do século passado, só podiam ver televisão nos
escassos dias em que havia bom tempo para a propagação do sinal dos retransmissores
de Faial ou da Terceira serem apanhados nos televisores, mas que em 2012 não têm
qualquer acesso gratuito a sinal terrestre de televisão – considerando, muito justamente,
que voltaram mais de 30 anos atrás...»

depois, claro, tivemos a Ucrânia. Que, quer o queiramos quer não, esteve a ser
“publicitada” desde finais de Fevereiro. E cujo intérprete, a Kalush Orchestra, veio
vestido com trajes típicos de alguma zona do país e teve, ainda, aquele ponto a
favor de a Stefania nos ficar no ouvido, mesmo que a história da canção feita para

e quem realmente gostei foi da canção da Lituânia, Sentimentai, interpretada por
Monika Liu. Diversas coisas me fizeram gostar dela, mesmo sem perceber uma
linha: a circunstância de não ter falhado uma nota, o facto de Monika usar com
grande propriedade os graves que ninguém adivinharia que ela tinha, a simplicidade

oi o que aconteceu, por exemplo, com a Espanha. Como era a canção de Chanel,
perguntem-me. Vá, perguntem-me! Não me lembro nem do refrão, caramba. Mas
lembro-me do fato da cantora, um traje de luces estilizado – pelo menos a jaqueta.
Um ou dois países vieram com arremedos de partes de trajes típicos locais. Mas, de

Um triunfo anunciado

e ali houve realmente uma ou outra nota de interesse. Mas trouxe,
também, parece-me, a noção muito firme de que a maioria dos
países (ou respectivos júris e responsáveis) não tem uma ideia
definida do que querem mostrar a grande parte do mundo. Isto é:
poderia haver uma intenção de mostrar temas baseados na sua
cultura musical, o que se poderia revelar ao nível instrumental –
temos cá instrumentos que não existem em mais lado nenhum – ou ao nível de fatos e
encenações. Abra-se uma excepção para a França, que apresentou uma canção cantada em
bretão, uma das suas línguas regionais.

uma forma geral, mais de metade das 25 canções deveria ter tido a entrada barrada. Para
mais de metade o mau gosto imperou: e entre essas, a Grécia levou a palma a todas.
Pirosinha, aquela grega com nome nórdico. Mas, surpresa das surpresas, quando se iniciaram
as votações dos júris nacionais a rapariga conseguiu levar uma série de pontuações máximas
– e sem sequer dizer “Boa noite” antes de começar e “Obrigada” no fim. Em grego, lá para
a terra que representava. E temos a nossa, que eu acho que é uma canção inaudível, nos
dois sentidos da palavra: em primeiro lugar porque Maro levou uma canção pobre, a quem
teceram encómios que eu não (ou)vi onde estava a respectiva razão; e também inaudível
porque ela nem com o volume no máximo se consegue perceber o que diz. Excluindo,
naturalmente o refrão Saudade Saudade que, valha-o Deus, tinha um sabor tão grande ao
Sodade, Sodade de Cesária Évora, que nem sei que vos diga. E não me venham com ah,
estúpido, que não percebeste que era uma homenagem. Não, não perceberei nunca –
mesmo que fosse o caso – uma referência a Cesária no meio de uma canção que é mais de
metade cantada em inglês.

daquele vestido de lamé que lhe deixava as costas e os braços nus, um corte de cabelo que
fazia lembrar tanto Mireille Mathieu como Liza Minnelli. E ainda o pequeno truque da
produção, ao ter feito uma coisa muito simples e bem-apanhada: usar como harmonias a
sua própria voz, como se tivesse um coro por trás, quando estava completamente só em
palco… Gostei mesmo, uma canção muito sexy de que ainda hoje não percebo uma palavra.

E
a mãe seja falsa. Que importa isso? Mas esta canção, ao ganhar, veio levantar uma questão
muito complicada: se uma guerra pode ajudar um país a vencer a Eurovisão, a que estarão
dispostos os governantes do Velho Continente? E da Austrália, já agora. Brinco,
naturalmente. Mas já começaram guerras por coisas mais ridículas e pequeninas.
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“não há planeta b”

18 de Maio – Dia Internacional do Fascínio das Plantas
o dia em que escrevo
esta crónica celebra-se
um pouco por todo o
mundo o Dia Inter-
nacional do Fascínio

das Plantas, dia 18 de maio. Em
Portugal a Sociedade Portuguesa
de Botânica em parceria com o
Biodiversity4all organizam o
segundo Bioblitz da Flora de
Portugal.
Em que consiste este Bioblitz?
Durante os dias 20, 21 e 22 de
maio, vamos registar no projeto
“II Bioblitz Flora Portugal” da
Plataforma iNaturalist / BioDi-
versity4All - Biodiversidade para
Todos em https://www.biodiver
sity4all.org/.../ii-bioblitz-flora... o
máximo de espécies de flora no
país!
Para integrar o projeto basta des-
carregar a aplicação no seu te-
lemóvel e aderir ao projeto
seguindo as instruções indica-
das no separador “Discussão”.
E a propósito de biodiversidade
para todos, no passado domingo
dia 15 num dos passeios botâ-
nicos sobre identificação, valo-
rização e usos das plantas que
nos rodeiam  que realizo todos
os fins-de-semana fiquei bastante
impressionada com a diversidade
de plantas silvestres que encon-
trei no novo trilho da Quinta da
Ribafria.
Esta quinta que foi adquirida no
tempo em que Edite Estrela foi
presidente da Câmara Municipal
de Sintra tem vindo aos poucos
a ser revitalizada, abrindo as
portas a várias atividades desde
programas de teatro, encontros

N de educação ambiental, encontros
de atividades para a nosso
população mais idosa, o já icónico
encontro de Alternativas de Sintra
que junta artes e ambiente durante
três dias, dias 27,28 e 29 e que, este
ano se junta na mesma data mais
uma vez à Sintra Ambiente que
acontece dia 27 com atividades de
educação ambiental dirigidas às
escolas e dia 28 com atividades mais
orientadas para as famílias. Eu
estarei por lá no dia 27 a colaborar
com a Sintra Ambiente e no dia 29
com o Encontro de Alternativas.
Será com imenso entusiasmo que irei
partilhar com os participantes as
minhas descobertas das plantas do
novo trilho.
Quando entramos no grande portão
ladeado por dois magníficos mo-
numentos vivos, duas sequoias
cuja idade ninguém parece saber ao
certo mas andarão entre os 200 e os
300 anos, merecem respeito muito
respeitinho e veneração, assim como
os outros exemplares que encon-
tramos já dentro da quinta à nossa
direita, uma delas, a maior de todas
parece uma casa de grandes cortinas
verdes dentro da qual se respira um
silêncio aconchegante e onde se
realizam muitas vezes aulas de ioga
e de meditação.
À volta desta grande avó sequioa
encontramos ainda um gingko bi-
loba em crescimento lento, um
grande liquidamber que nos encanta
com a sua folhagem de outono, um
prado biodiverso salpicado de
delicadas margaridas, também
conhecidas por boninas (Bellis
perennis), milefólio muito resistente
ao pisoteio, já que é aí que muitas

vezes montam o palco e fazem
piqueniques, há também trevos e
dentes-de-leão.
Quanto ao novo trilho que fica para

o lado oposto, cerca de 1Km na
direção de Lourel.
Aí sim, um verdadeiro banquete de
biodiversidade, apesar de ter sido
tudo cortado para a inauguração

realizada no dia 25 de abril, 3
semanas mais tarde a NATUREZA
fez aquilo que melhor sabem fazer
que é CRESCER e desenvolver-se.

Espero e rezo para que não voltem a
cortar rente os cardos marianos que
por lá abundam, os sabugueiros, os
trevos, as Urtiga dioica mais raras
e conhecidas por urtigão, picam

mais mas são mais ricas em
propriedades medicinais do que a
sua irmã mais vulgar a Urtica
membranácea. Muita erva-de são-
roberto, roseiras-bravas, os sabo-
rosos e refrescantes umbigos-de-
vénus (Umbelicus rupertris) fel-da-
terra (Centaurium erythraeae), as
invasoras mas deliciosas e picantes
capuchinhas, as invasoras e proble-
máticas glória-da-manhã Ipomeia
indica, muito fotogénica, de flor roxa
e pólen cor-de-rosa que as abelhas
adoram. Esta planta da família das
Convolvulaceae da América-do sul
e Central é aí utilizada em rituais
xamânicos. Aqui é considerada uma
planta invasora e tóxica. Questões
culturais.
Ainda dentro das invasoras sur-
preendi-me que tivessem lá deixado
uma grande erva-das-pampas
(Cortadoria selloana), essa sim
uma das plantas invasoras que mais
dores de cabeça tem causado a
muita gente.
Quanto às espécies que foram
plantadas para ajardinamento,
tiveram o cuidado de escolher
espécies da nossa flora mediter-
rânica, murta, rosmaninho, alecrim,
cistus, sabugueiros, bétulas que
não sendo mediterrânicas, crescem
na região da serra da Estrela e do
Gerês e são lindas, delicadas e me-
dicinais. Entristeceu-me o que achei
talvez desnecessário, o abate de
algumas tílias e umas questionáveis
podas realizadas nos marmeleiros e
nas laranjeiras.

Fernanda Botelho,
Sintra sem Herbicidas


