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A Junta de Freguesia de Colares promoveu durante o dia 4
(sábado), em parceria com forças vivas da freguesia, autarquia,
e a colaboração da União de Freguesias de Sintra, a “Festa da
Família”, prolongando as actividades do “Dia Mundial da
Criança”, celebrado a 1 de Junho.
No antigo rinque da Praia das Maçãs, agora convertido em
campo de futebol com piso sintético, empresas, instituições

foto: freguesia de colares
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de solidariedade de social, bombeiros, GNR, associa-
ções, clubes, e academias, responderam afirmativamente ao
convite e promoveram as suas actividades, interagindo
com as centenas de visitantes que marcaram presença no
evento.
Num fim-de-semana de sol, muitos dos que desconheciam a
iniciativa, e se deslocaram à praia em lazer, acabaram por ser

surpreendidos pela dinâmica, alegria, cor, e movimento, e até
dos acordes musicais das bandas e seus executantes.
Entre as novidades do certame, a presença do Grupo de
Astronomia Amadora de Colares que despertou enorme
curiosidade na observação das estrelas.
O sucesso da iniciativa deixou os seus promotores bastante
satisfeitos, e com vontade de repetir em 2023.
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decorativas mais utilizadas. Conchas, ossos,
cilindros e alguns dentes de animais foram
igualmente identificados. Um aspecto que
chamou a atenção dos dois estudiosos foi a
presença de vestígios do que aparentavam
ser fortificações, algumas das quais se pro-
longavam. Em sentido NE-Oeste encon-
traram-se vários amontoados de pedras.
Intuiu-se que a NO poderia haver um caminho
de acesso ao local, escondido por entre a
azinhaga. Por fim, a 150 metros SE da aldeia
de Olelas ficava o chamado Forno dos Mou-
ros, cavidade bocal de 1,95 na rocha, estando
a parte norte muito destruirda e por onde
passava o regato correndo em direcção SO.
Poderia ter existido aqui um possível silo ou
depósito de água para abastecimento das
comunidades locais, datável do período do
Bronze I.
Alguns anos mais tarde, mais precisamente
em 1953; o duo de arqueólogos voltou ao
local, encontrando então dois monumentos.
O monumento a que dão a designação de nº1,
situava-se a NW. Parte da estrutura da sua
parede encontrava-se ainda visível e outra
meio escondida. A sua forma era elíptica e
não circular, como inicialmente se pensava,
com um espaço interior naviforme. Media de
eixo 4.10 por 2,40, tendo as paredes interiores,
formadas por duas ordens de pedras, com 1,40
de espessura. Possivelmente existira outrora
um anterior pavimento, pois foi identificado
algo que se assemelhava a um. Encontrava-
se todavia demasiado destruído para se poder
concluir fosse o que fosse. Investigando-se
minuciosamente o interior da estrutura do
monumento,  percebeu-se que esta tinha
câmara e corredor, com um diâmetro de 3,90
metros. O corredor seguia no sentido NE-SW
com 3,30 metros por 0,70-0,90 metros,
construído com recursos a calcários do Ju-
rássico. A oeste-leste os blocos mediam 1,30
por 1 metros com 0,50 de espessura, sendo
uma segunda ordem de blocos constituída
por blocos menores. As cavidades haviam
sido preenchidas com terra e pedras de menor
dimensão. A espessura da parede rondava os
1,60. Não se localizou, porém, a parte do átrio.
O chão, rochoso, verificou-se ter sido
aplanado. No sentido NW-N, encontrou-se
o que se pensou ser um túmulo.
Sob várias camadas de terra encontravam-se
2 camadas arqueológicas: uma(A) composta
por fragmentos de cerâmica não decorada,
lâminas triangulares, trapzoidais, sílex
diversos, machados de pedra polida de forma
oval. A cerâmica apresentava-se não deco-
rada, com ranhuras e sulcos, encontrando-se
ainda mais lâminas em sílex, outras subrectan-
gulares, pontas de seta, raspadores, enxós
de pedra, calcários e machados de tipo
rectangular. Cerâmica muito fragmentada,
lâminas, com grãos de quartzo e carvões e
incisões variadas. A pasta era avermelhada,
com alguma decoração de tipo campaniforme;
em faixas; em ziguezague; com sulcos, sendo
alguma da decoração muito primitiva. Armas
em sílex; pontas de setas; lâminas ovais ou
sub rectangulares; outras de secção triangu-
lar e forma trapezoidal; raspadores em grande
abundância; lâminas de quartzo hialino;
lâmelas; objectos em pedra polida; botões de
paligorsquite; um percutor; um vaso zoomór-
fico; placas para furadores; algumas esferas,
havendo fragmentos impossíveis de situar.
Cabos em osso; alfinetes; pequenos vasos
calcários sacaróides representando formas
animais; falanges de cavalo trabalhadas; cilin-
dros calcários e placas de pedras. Repre-
sentavam esta parte possíveis ídolos e o
desenvolvimento da zoolatria. Talismãs como

ossos e unhas e dentes de cannis foram dos
últimos objectos a serem encontrados.
Quanto aos objectos da camada dita B, não
diferiam muito dos anteriormente detectados,
apresentando grande quantidade de peças de
cor tijolo, castanho, claro, negra e chocolate,
de muito boa qualidade; alguma dela com
bastante polimento; com perfis carenados;
havendo ainda pratos; escudelas; peças e
asas perfuradas; bordos denteados; de folhas
de acácia ou com linhas incisas. Sílex, es-
pessos; grosseiros; por vezes retocados;
raspadores; furadores; discoidais e nuclei-
formes; lâminas triangulares e trapezoidais;
lâmelas de quartzo hialino;  objectos de pedra
polida; materiais em osso como punhais;
furadores em cabo de osso delgado e por
vezes largos. É possível; em face dos
elementos recolhidos; que tivessem existido
naquele local 2 culturas humanas bem
diferenciadas. Entre 1988 e 1992 realizaram-se
novas escavações e averiguações sobre o
local. Em 1988 incidiu o essencial das atenções
sobre uma espécie de corredor entre os dois
monumentos; concluindo-se que se tratava
de uma muralha que unia as duas estruturas,
ligando o interior e o exterior do recinto.
Numa nova exploração realizada em 1992
seguiu-se a orientação Oeste, que levaram à
descoberta, de uma nova muralha, indo desde
o monumento número 1 até á falésia. Aqui se
avistou também um tipo de bastião, já muito
desgastado pelo tempo, mas que ainda se
erguia, bem alto nos céus para ser visível a
simples olho nu. Compreendeu-se então que
existira ali um tipo de fortificação quadran-
gular, com dois torreões ligados entre si por
uma muralha de ligação. Anotou-se a exis-
tência de um outro troço de muralha que
seguia até bem perto da falésia. O lado norte
fora construído recorrendo a duas pedras de
grandes dimensões, enquanto o lado sul fora
erguido com o auxílio de 4 pedras de dimen-
sões menores. A muralha e os torreões tinham
ambas duas faces, entre as quais havia vários
enchimentos de pedras menores. A norte
registou-se a existência de uma câmara interior
no torreão, bem como um corredor. Do lado
sul, nada disto se identificou. Construídos
sob um solo fortemente rochoso ; os torreões,
bem como a muralha, apresentavam no seu
interior interstícios, onde se encontraram
diversos objectos e fragmentos cerâmicos que
não apresentavam semelhança alguma com
as culturas conhecidas do 3º milénio A.C.
Compreendeu-se então estar-se perante uma
estrutura que teria sido erguida muito
provavelmente noutro período (Neolítico,
provavelmente) e que, muito depois, teria sido
reaproveitada por comunidades de cultura
calcolítica.  O povoado terá por isso sido
habitado e ocupado fortemente durante o
Neolítico e mais tarde durante o Calcolítico,
altura em que atingiu simultaneamente o seu
apogeu civilizacional e o seu ocaso.

PATRIMÓNIO EDIFICADO

BARRAGEM OU AQUEDUTO
DE BELAS
Junto ao quilómetro 16,413 da EN250 que
conduz de Belas a Caneças encontravam-se
ainda não há muito tempo vestígios de uma
muralha, antiquíssima, que muitos datam do
século III antes de Cristo. Do mesmo período
e de idêntica construção encontra-se

igualmente uma albufeira artificial, desenhada
e construída com pedras irregulares, medindo
0,18 cms por 0,08 cms, para armazenar as águas
das chuvas na região bem como dos vários
ribeiros que por ali passavam. Estas águas
eram depois canalizadas por um aqueduto,
com uma capacidade para transportar perto
de 125m3 de água, e destinada a abastecer a
Olisipo romana de água para uso doméstico,
de instalações termais e banhos públicos. Crê-
se, embora hoje já tal não seja visível pela
passagem dos anos, e da construção bem
perto dali do Aqueduto das Águas Livres e
da EN250, que possuiria mais de 15 metros de
altura e mais de 8 de largura, alargando-se
por mais de 10 quilómetros, chegando até bem
perto de Santo André, na Costa do Castelo. A
estrutura foi edificada recorrendo a
argamassa, misturada com cal parda; areia
muito fina; e alguns bocados de cerâmica
comum, de tom encarnado. Com o fim da
ocupação romana, a sua utilização foi sendo
abandonada, à medida que a Lisboa Medieval
e Moderna se iam alargando para Oriente,
dando origem a novos bairros. Com este
alargamento se ressentia a cidade com
problemas constantes no abastecimento de
água. Muitos e variados projetos foram sendo
tentados para resolver o problema, todos
votados ao fracasso. Em 1571, rondando por
aquele local, Francisco de Holanda depara-
se com aquela estrutura romana. Verificada a
sua solidez e bom estado; sendo bem capaz
de resolver o problema de abastecimento de
água de que se ressentia a capital; apressa-
se a escrever ao rei Filipe II dando conta disto
e pedindo que se tomem medidas para a sua
reativação. O próprio rei desloca-se ao local
e, constatando tudo o que Holanda lhe
dissera, de imediato ordena a elaboração de
planos para a condução das águas da zona
até Lisboa, projeto de que será encarregue o
cremonês Turriano, que se desloca ao local.
Comprovando a solidez da estrutura, revela-
se porém incapaz de a reativar devido às suas
fundações se encontrarem bem no fundo do
solo, algo que só os Romanos sabiam utilizar.
Além disso, identifica pequenos danos na
estrutura, devido ao abandono durante muito
tempo daquela estrutura. Não obstante esta
dificuldade, o problema de abastecer Lisboa
de água continuava a colocar-se e agravar-
se-ia com o tempo, de nada valendo os
variados esforços do Senado da Câmara para
o resolver.
Após muitos projetos e contra-projetos, a
única solução viável para abastecer Lisboa
de água acabaria por passar pela edificação
de um novo aqueduto, que correndo
paralelamente ao edificado muitos séculos
antes pelos Romanos, transportasse a água
até  á capital. São para esse efeito decretados
vários impostos extraordinários a fim de
custear a despesa da obra. A restauração da
independência nacional e o período político
conturbado que se lhe segue, atrasam o
andamento dos trabalhos, só se arrancando
definitivamente com eles em 1728, com a vinda
do ouro do Brasil. Atualmente em ruínas, o
que resta da barragem e aqueduto continua a
manifestar por Belas a presença romana nesta
localidade.

ESTAÇÃO ARQUEOLÓGICA
DE OLELAS
A estação arqueológica do mesmo nome en-
contra-se na união de freguesias de Almar-
gem-Pêro Pinheiro-Montelavar. Carlos Ri-
beiro e mais tarde, Mello Nogueira, já no início
do século XX; foram os primeiros a dela dar
alguma informação, sendo que apenas o
segundo deixou algo redigido sobre esta
estação; compulsando para tal elementos dos
cadernos e demais dados de Carlos Ribeiro.
Nos anos 40, os arqueólogos Prescott Vicen-
te-Eduardo Cunha Serrão deslocaram-se a
este sítio arqueológico, procurando descobrir
mais sobre ele. Para o identificar partiam eles
das informações reunidas nos cadernos de
Carlos Ribeiro, que indicava a presença na-
quele sítio arqueológico de uma coroada de
montanha, informação muito vaga; pois uma
vez lá chegados; depararam-se com vários
montes e cabeços. Perscrutando melhor os
cadernos e as informações de Carlos Ribeiro
apercebem-se de que este destacava dois
cabeços em particular, sobre os quais era mais
minucioso: Serra e Pedras. Vergílio Correia,
que passara alguns anos antes por ali; cria
ter encontrado aquele sítio em concreto; a
que os locais chamavam de Picoto, onde
acreditara ter existido um aglomerado
populacional de certa relevância. Por seu lado,
Picoto era entendido por Mello Nogueira como
sendo o local que ele denominava de Serra e
o cabeço das pedras com aquilo a que
chamara de Vale da Calada.
Auxiliados por todo estes dados, localizam
os dois arqueólogos acima referenciados um
terreno a norte, chamado Castelo de Olelas; e
a Sul o dito Cabeço do Picoto ou simples-
mente Picoto. Separava toda aquela área um
vale, abastecendo um ribeiro a oeste toda a
zona de água. Era aqui que se encontrava o
dito Vale da Calada, onde Carlos Ribeiro e
também o já citado Mello Nogueira haviam
referido a existência de 3 grutas, vendo-se
ainda outras mais. Não sendo possível realizar
escavações no local por falta de autorização
da parte dos proprietários dos terrenos envol-
ventes; ficou-se apenas pelo seu reconhe-
cimento arqueológico, tendo-se anotado a
presença de elevados elementos líticos: folhas
de lanças; pontas de punhal; pontas de seta;
raspadores; pontas retocadas; elementos de
foice; variadas lâminas e lamelas; núcleos de
sílex; machados, percutores; mós de grés e
pedras de amolar. No que à cerâmica diz
respeito encontraram-se vestígios de pastas
grosseiras; avermelhadas com mistura de
grãos de areia; argila escura ou escurosa
(podendo-se pensar no possível uso do fogo).
Formas, bordos e curvaturas diversas encon-
traram-se também na cerâmica encontrada,
alguns dos quais lembravam locais já explo-
rados como Alapraia, Liceia, Montes Claros e
Alto das Perdizes, sendo que apenas uma
destas estações arqueológicas aparentava
semelhanças com Olelas.
Pouca ou nenhuma decoração continham
estas peças, havendo a salientar sobretudo a
identificação de elementos decorativos varia-
dos: linhas paralelas; simples, em ziguezagues
oblíquas; triangulares; cruzadas; em forma de
feixes, sulcos; ou mesmo combinando técni-
cas diversas, notando-se inclusive a aplica-
ção, aqui e ali, de corantes como formas
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DA IMPRENSA REGIONAL

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

PRESIDENTE

PUB. JORNAL DE SINTRA, 17-6-2022

AVISO

Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, ao abrigo da competência
constante da alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º e para os efeitos do estatuído no artigo 56.º do
Regime Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, em articulação com os artigos
44.º, 47.º e 159.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, torna público que, por sua decisão de 2 de Maio de 2022, mediante
despacho, procedeu à nomeação e delegação de competências nas dirigentes municipais,
abaixo mencionadas, como “utilizadores autorizados” da Plataforma “eContas”, conforme
determinado na alínea c), do n.º 1 da Cláusula 1.ª do Anexo II da Resolução n.º 3/2022 do Tribunal
de Contas, dentro dos seguintes limites objectivos.

• Dra. Maria Alexandra Piteira de Sousa Rebelo, chefe de divisão da DAAC, com autorização
para remessa de processos de fiscalização prévia e/ou concomitante, incluindo processos
relativos a escrituras, para além dos processos de contratação pública;

• Dra. Dulce Maria Dias França, chefe de divisão da DPCG, com autorização para remessa do
processo de prestação de contas;

• Dra. Susana Caetano de Sousa, directora do DAF, com autorização para remessa de processos
de fiscalização prévia e/ou concomitante, incluindo processos relativos a escrituras, para
além dos processos de contratação pública e do processo de prestação de contas nas faltas
ou impedimentos das chefes de divisão.

A decisão supra, encontra-se publicitada através do Edital n.º 294/2022, afixado nos locais de
estilo, no Departamento de Atendimento e Desenvolvimento Organizacional e na página da Câmara
Municipal de Sintra na Internet em www.cm-sintra.pt .

O acto é ainda objecto de publicação por Aviso (extracto) em II Série de Diário da República.

Paços do Concelho de Sintra, 6 de Junho de 2022.

Jornal de Sintra
desde a edição de
2 de Fevereiro de
2018 que demons-
trou a sua preo-

Povoações de densa população do concelho de Sintra
esperam a colocação de videovigilância
Idalina Grácio

O
cupação junto da CMS e das
entidades policiais e para-
policiais em relação a uma
onda de assaltos que na al-
tura assolou o concelho de
Sintra.
Mais tarde em 1 de Março de
2019 voltou a alertar as mes-
mas entidades para a situa-
ção vivida que entretanto se
desenvolveu sobretudo
junto à estação dos caminhos
de ferro, em Queluz.
Segundo um e-mail agora
recebido de Parlamentares,
na Assembleia da República,
actualmente a Câmara Muni-
cipal de Sintra já revelou
interesse profundo em resol-
ver a questão, no âmbito do
contrato local de segurança
celebrado entre o Município
de Sintra e o Ministério da
Administração Interna.
Tendo em conta todo o mo-

foto: jornal de leiria
A videovigilância exige muita preparação
e competência profissional  de quem a exerce

Amadora vigiada foto: lusa

trava-se em análise na
Direção Nacional da PSP
após terem sido solicitadas
algumas alterações por parte
da Secretaria Geral do
Ministério a Administração
Interna. Aguarda-se que o
processo seja enviado para o
Gabinete do Ministro da
Administração Interna para
ser objeto de aprovação
governamental.
Logo que obtida a referida
aprovação, proceder-se-á à
instalação do equipamento
que resulta do trabalho de
colaboração entre a Câmara
Municipal de Sintra, a PSP e
o Ministério da Admi-
nistração Interna”.
Como é do conhecimento
geral há muitas zonas con-
celhias, sobretudo de grande
volume populacional a ne-
cessitar da colocação dos
respectivos postos de vigi-
lância, sobretudo nos meios
urbanos onde a criminalidade
e a insegurança não pára de
crescer, nomeadamente nas
cidades de Queluz e Agualva-
Cacém, entre tantas outras.

rosa processo de licencia-
mento um grupo de deputa-
dos do PS do Distrito de
Lisboa solicitou ao Minis-
tério da Administração In-
terna informações sobre a
actual situação deste pro-
cesso.
Sobre esta importante matéria
para a segurança de pessoas
e bens, solicitámos ao Presi-
dente da Câmara Municipal
de Sintra, Basílio Horta os
seus comentários sobre a
actual situação do processo.

Que nos disse:
“No âmbito do Contrato
Local de Segurança, assinado
em setembro de 2019, entre a
Câmara Municipal de Sintra e
o Ministério da Adminis-
tração Interna, a autarquia
decidiu instalar um equipa-
mento de videovigilância, no
valor de mais de 2.5 milhões
de euros, no total de 143
câmaras em locais previa-
mente definidos pelas forças
de segurança do concelho.
Em maio, o processo encon-

Esperamos que a colocação
de videovigilância seja resol-
vida em breve, porquanto há
vontade política camarária
para que o assunto se resolva
e verbas suficientes para
proceder a implementação de
todo o complicado processo
de instalação.
Tudo indicia que a solução
está neste momento nas mãos
do Ministério da Adminis-
tração Interna, a quem com-
pete proceder com a respe-
ctiva brevidade ao licen-
ciamento já requerido, a bem
da segurança concelhia.

Fonte: AR/CMS

Sintra recebe a 4ª edição da Agroaruil, nos dias 18 e 19 de
junho, em Aruil, na União de Freguesias de Almargem do
Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar. O evento conta com o
apoio da Câmara Municipal de Sintra.
Em plena zona rural de Sintra, esta feira agrícola da região
saloia de Sintra para profissionais e família, decorrerá no
campo da bola da aldeia de Aruil, apresentando-se como uma
montra do que de melhor se faz na região.
No evento estarão também presentes projetos
da Câmara Municipal de Sintra e o recém projeto, criado pela
Associação Empresarial de Sintra e pela autarquia, Made in
Sintra.
A iniciativa visa a partilha de conhecimentos no âmbito
profissional, com oportunidades de networking, num conceito
aberto também às famílias, onde o convívio apela à
participação de todos os que coabitam em redor da agricultura,
produtos regionais e a vida no campo.
O evento convida ainda à prova de pequeno almoço “à antiga”,
refeições e petiscos, que levam os visitantes numa viagem
gastronómica.
Com promoção e organização da SRDA - Sociedade
Recreativa e Desportiva de Aruil, esta iniciativa desenvolve-
se com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, União de
Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar
e A2S - Associação para o Desenvolvimento Sustentável da
Região Saloia.

Agroaruil dá a conhecer 
a região saloia
e produtos de Sintra
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Sede: Rua Maestro Álvaro Augusto de Sousa, n.º 3 - 1.º
2715-666 MONTELAVAR • Telef. 21 927 10 61 Fax: 219271061

Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos

Montelavar
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

N.I.P.C 501 879 005

ASSEMBLEIA ELEITORAL
Nos termos do n.º 6 do art.º 31 dos Estatutos e na competência
que me confere o art.º 28 dos mesmos Estatutos, convoco
todos os associados da Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Montelavar, em pleno gozo dos direitos
associativos, para comparecerem no Ato Eleitoral no dia 18 de
Junho de 2022 (sábado) pelas 15:30 e as 17h, no Centro de
Convívio da Associação.

A realização destas eleições é feita nos termos do art.º 1.º, n.º
5 do regulamento eleitoral, tendo a mesma sido convocada a
pedido da actual direção, nos termos do art.º 30.º, n.º 3 a) dos
Estatutos por, neste momento, os membros dos órgãos
estatutários se encontrarem incompletos.

A eleição será feita por escrutínio secreto, no dia, horário e
local acima mencionados, para o qual solicitamos que sejam
portadores de identificação (bilhete de identidade ou cartão de
cidadão).

As listas que se queiram candidatar devem de ser entregues ao
Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Armando Silvestre, até
uma semana antes do dia da eleição (10/6).

No cumprimento das regras da DGS aconselhamos o uso de
máscara. Os resultados serão expostos na porta do Centro de
Convívio.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 33 dos Estatutos do
Clube, convoco a Assembleia Geral do Sport União Sintrense,
a reunir-se em sessão ordinária no próximo dia 24 de
junho ,  pelas 20:30h ,  no Salão Nobre do Parque
Desportivo, sito na Portela de Sintra, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Apreciação e deliberação do Plano de Atividades e Orçamento
para a época 2022/2023.
2. Outros assuntos de interesse para o Clube.

Em conformidade com o n.º 1 e 2 do artigo 32.º, a   Assembleia
Geral funcionará em primeira convocação com a presença da
maioria de sócios e, não havendo, funcionará meia hora depois
em segunda convocação, com qualquer número de sócios.

Sintra, 07 de junho de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Jorge Leitão

Rua Pedro Cintra, n.º 23 - 2710-436 Sintra
Telef. +351 219 231 840 - Fax: +351 219 241 953
secretaria@susintrense.com • www.susintrense.pt
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Organização Mundial da Saúde (OMS) refere
que as causas das quedas podem ser multi-
fatoriais, podendo originar lesões físicas,
alterações psicológicas, declínio funcional e até
mesmo a morte. 

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

Ana Fontainhas e Fernanda Dantas
Enfermeiras Especialista de Reabilitação do
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

24 de junho – Dia Mundial
de Prevenção de Quedas

A
As quedas são acontecimentos inesperados e a sua ocor-
rência é mais provável quando existem fatores de risco. Os
riscos podem ser intrínsecos, que tem a ver com o indivíduo
ou extrínsecos, que dependem do ambiente ou de fatores
externos.
A idade é um fator de risco preponderante pois no processo
de envelhecimento ocorrem as alterações fisiológicas
normais da idade, podendo alterar a capacidade funcional,
afetar a autonomia e independência da pessoa, interferindo
principalmente no seu contexto psicológico, social e familiar.
A probabilidade de ocorrer uma
queda é mais elevada quando
aumentam os fatores de risco e
a exposição a esses fatores é
constante. A maioria das pes-
soas desconhece ou não dá a
devida importância a esses
fatores. As quedas não se po-
dem prever, mas podemos re-
duzir ou mesmo eliminar alguns
fatores de risco. 
As consequências das quedas
podem prejudicar a funciona-
lidade global da pessoa e criar
mais vulnerabilidade a novos
episódios de quedas, pelo que
se torna fundamental apostar na
prevenção.
Para trabalharmos na prevenção é necessário desenvolver
estratégias de educação para a saúde, formação dos profis-
sionais, alertar e educar a população para esta problemática
e criar recursos e meios de apoio. 
No entanto, como sociedade todos temos um papel fun-
damental para contribuir na prevenção de quedas. Por
exemplo, nos municípios é fundamental uma iluminação
adequada, a correção de desníveis/buracos nos pavi-
mentos públicos, a correta sinalização de perigo durante
obras, limpezas ou alteração de trajetos. Os cidadãos por
exemplo ao colocarem lixo no chão estão a contribuir para
alteração das características dos pavimentos (pode ser um
fator de risco acrescido para uma queda), além do nosso
dever de contribuir para um planeta mais limpo. Na po-
pulação mais idosa por vezes é difícil modificar a parte
comportamental, pelo fator cultural, por crenças e por serem
hábitos já enraizados no dia-a-dia. É preciso identificar sinais
de isolamento social e sedentarismo e perceber as suas
causas. É fundamental a ajuda das famílias, amigos,
pessoas de referência e apoios dos diversos profissionais
ao serviço da comunidade para incentivar a adoção de
hábitos de vida saudáveis e criar condições nas habitações
para se tornarem locais mais seguros, corrigindo potenciais
fatores de risco.
Estes são pequenos exemplos dos contributos de todos na
sociedade, mas o ponto essencial é a consciencialização
da população para este grave problema e para as conse-
quências que podem advir, as quedas constituem umas
das principais causas de hospitalização e morte na 3.ª idade.
Independentemente da idade, todas as pessoas têm risco
de queda. Porém nas pessoas mais idosas, uma queda pode
representar um problema grave, podendo resultar em
limitações funcionais e aumento da morbilidade e ou
mortalidade. 

A prevalência de quedas em ambiente hospitalar é elevada
e pode resultar numa série de complicações ao utente e à
sua família/cuidador, bem como às Instituições Hospitalares.
Ao nível das Instituições de Saúde, um dos objetivos do
Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2021-
2026 da Direção Geral de Saúde é “Prevenir a Ocorrência
de Quedas”, o que reforça a importância para as instituições
trabalharem neste sentido.
No Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca EPE
(HFF), o Grupo de Prevenção de Quedas é constituído por
uma equipa multidisciplinar (10 enfermeiros, 1 médica fisiatra,
1 terapeuta ocupacional e 1 fisioterapeuta) e ao longo dos
anos têm desenvolvido vários projetos, tendo como objetivo
principal a prevenção de quedas dos utentes no hospital. 
O Grupo tem trabalhado na obtenção de dados que permitam

corrigir alguns fatores de risco e
desenvolver medidas preventi-
vas mais adequadas para a se-
gurança dos utentes no hospital
e na consciencialização de todos
sobre a importância da pre-
venção.
Na área da pediatria está em
desenvolvimento um projeto de
intervenção, no qual estão a ser
realizados procedimentos, folhe-
tos informativos e a introdução
no processo clinico eletrónico, da
Escala de Avaliação de Risco de
Quedas na Pediatria.
O risco de Queda nos adultos é
monitorizado através da Escala
de Morse, escala aplicada pelos

enfermeiros, consoante o resultado são aplicadas as
medidas preventivas adequadas ao grau de risco segundo
o protocolo em vigor no HFF. 
O grupo tem desenvolvido trabalhos: na área da formação
dos profissionais, utentes e cuidadores; folhetos infor-
mativos/educativos; posters; criação de protocolos; análise
dos reportes das ocorrências de quedas-relatórios;
auditorias,... com a finalidade de reduzir o risco e o número
de ocorrências de quedas no hospital. O grupo também
trabalha na prevenção da imobilidade e o fortalecimento
muscular nos utentes internados, para que estes tentem
manter as mesmas capacidades/autonomia que possuíam
antes do internamento hospitalar.
Por vezes, as quedas originam lesões, traumatismos e/ou
fraturas que agravam o estado de saúde do utente,
aumentando o número de dias de internamento o que pode
também vir a condicionar a sua vida no futuro. 
Os doentes idosos com fraturas do colo fémur (uma das
mais comuns) são acompanhados durante um ano, em
consulta de enfermagem no HFF de como objetivo de
minimizar a recorrência da queda e fratura, com estratégias
de educação para a saúde que minimizem os fatores de
risco que o utente possa controlar.
As quedas são um problema de saúde pública que
frequentemente afetam a saúde e a qualidade de vida das
pessoas. 

Ana Fontainhas, Enfermeira Especialista de Reabilitação
do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

Fernanda Dantas, Enfermeira Especialista de Reabilitação
do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca
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1.ª comemoração
do Dia da Fregue-
sia da Terrugem (a
freguesia do con-
celho de Sintra

Executivo e membros da Assembleia

Entidades e convidados

Bolo de AniversárioExecutivo, membros da Assembleia e convidados

Banda da Sociedade Filarmónica Instrução
e Recreio Familiar de Lameiras

Freguesia da Terrugem comemorou os seu 495.º aniversário

fotos: hm

A
com os seus limites inalte-
rados há mais tempo) acon-
teceu a 11 de junho de 2016
por proposta e organização
da Assembleia da União de
Freguesias de São João das
Lampas e Terrugem.
Este sábado (11 de junho), na
sequência de moção apresen-
tada e aprovada na Assem-
bleia de Freguesia de dezem-
bro de 2021, houve nova-
mente a comemoração do Dia
da Freguesia da Terrugem,
desta vez o seu 495.º aniver-
sário. A proposta referia que
para estes eventos deveriam
ser convidados todos os ele-
mentos que já fizeram parte
dos órgãos autárquicos lo-
cais, quer nas assembleias,
quer nos executivos das
freguesias da Terrugem e de
São João das Lampas. Notou-
se a ausência de muitos

destes autarcas, principal-
mente dos atuais, mas tam-
bém dos ‘antigos’. Estiveram
presentes Cláudia Rolo e Joa-
na Carreira, respetivamente
secretária e tesoureira do exe-
cutivo. Carlos Duarte, presi-
dente da Assembleia de Fre-
guesia, e José Manuel Patrão,

da bancada do PSD, Luís San-
tos, Henrique Martins e Pa-
trícia Abreu da bancada do
PS, José Augusto Carreira da
bancada do CDS e Pedro
Costa da bancada do Chega,
todos membros do órgão
deliberativo (Assembleia da
Freguesia). De acordo com o

publicado pela Junta de Fre-
guesia “salvaguardar a iden-
tidade e a história de cada uma
das duas Freguesias é o prin-
cipal objetivo destes even-
tos”. E o resultado, tudo in-
dica que sim, será a reposição
destas duas centenárias
freguesias do concelho de

Sintra. E se assim for, a
comemoração dos 500 anos
já será com a Freguesia da
Terrugem Reposta (desagre-
gada da Freguesia de São
João das Lampas), desejo este
que tem sido manifestado, ao
longo dos anos (desde 2013)
por muitos dos fregueses das

duas freguesias.
Este evento comemorativo
começou com a música da
Banda da Sociedade Filar-
mónica Instrução e Recreio
Familiar de Lameiras (SFIR
FL), centenária coletividade
da Freguesia da Terrugem,
dirigida pelo maestro Eduar-
do Cano. De seguida foram
hasteadas as Bandeiras das
duas freguesias e a nacional.
A referida banda executou o
Hino Nacional e tocou o
tradicional parabéns, que foi
acompanhado de um Porto de
Honra e do Bolo Comemo-
rativo que foi distribuído
pelos presentes, que foram
aplaudindo os festejos. Estes
terminaram com a missa em
ação de graças pelos 495
anos.
Para finalizar apetece dizer
“Um bem-haja pela inicia-
tiva”.

Henrique Martins,
colaborador local e

membro da Assembleia de
Freguesia da UFSJLT

PUB.

Teatro Politeama – Curso de Verão
À semelhança dos anos
anteriores o Teatro Politeama
vai realizar nos meses de
Julho e Agosto a Escola de
Verão, que oferece a todos os
seus alunos competências e
ferramentas no domínio
técnico e artístico com quatro
módulos de aprendizagem
– Música

– Teatro
– Dança
–  Sonoplastia / lumino-
técnico
Conforme os seguintes gru-
pos etários:
–  Turmas dos 07 aos 12 anos
–  Turmas dos 13 aos 17 anos
–  Turmas de 18 anos, também
para técnicos de som e luz.

O curso capta talentos que
ambicionam trabalhar e re-
presentar em Teatro Musical
com os mais experientes
artistas profissionais que
habitualmente fazem parte da
Companhia de Filipe La Féria.
Esta Escola de Verão culmina
com três espetáculos apre-
sentados no mítico palco do

Teatro Politeama com todos
os alunos do curso. Ao longo
de uma semana de Curso, os
participantes irão desen-
volver as suas capacidades
sob  a orientação de profis-
sionais do sector, tais como
atores, cantores, músicos,
coreógrafos, diretor vocal,
figurinistas, e encenador.

O estudo do Teatro Musical
engloba as artes de palco e
desenvolve também a auto-
confiança, o conhecimento
físico e emocional, a me-
morização e o ritmo, incen-

tivando  o desenvolvimento
do talento dos alunos e aper-
feiçoando as suas capa-
cidades para se integrarem no
tecido Teatral português.
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CERTIFICO
Para efeitos de publicação, que por escritura lavrada hoje, neste cartório notarial, a folhas onze e
seguintes, do livro cento e sessenta e dois-A de escrituras diversas, que:
JOAQUIM VENTURA DE AZEVEDO, divorciado, natural da freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo,
concelho de Guarda, residente na Rua Almirante Sarmento Rodrigues, lote 3, 5.º Ft.e, em Lisboa,
contribuinte fiscal número 108.362.418,
DECLAROU QUE:
Que é, com exclusão de outrem, dono e legítimo possuidor da fração autónoma designada pela letra “F”,
correspondente à cave esquerda frente e tardoz, apartamento tipo B, para habitação, do prédio urbano
sito na Rua António Nobre, números 4 e 4-A, no município de Sintra, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Queluz, sob o número duzentos e quarenta e cinco, da freguesia de Monte Abraão, e
inscrito na matriz da freguesia de Massamá e Monte Abraão, sob o artigo urbano 841.
Que a referida fracção tem o valor patrimonial tributário de 37.280,95, que é o valor que lhe atribui.
Que a aquisição desta fracção autónoma se encontra registada a favor da sua mãe, Clementina da Piedade
Ventura, no estado de casada com Aubrey William John Godfrey Cane, sob o regime da separação de
bens, com residência em Rua Vice Almirante Castro Guedes, Torre 16, 8.º D, Olivais, pela inscrição
apresentação vinte e um, de dezanove de maio de mil novecentos e oitenta e dois.
Que a sua mãe se encontrava emigrada na República da África do Sul desde, pelo menos, mil novecentos
e setenta e seis, onde o declarante com ela residiu até à década de oitenta do século passado, altura em
que regressou a Portugal e por aqui permaneceu até hoje.
Que o mesmo imóvel veio à posse do primeiro outorgante na sequência de doação verbal, que aquela sua
referida mãe lhe fez em data que não consegue precisar, mas seguramente antes do ano de dois mil, numa
das visitas que a mesma realizou a Portugal, visto que esse imóvel era aquele onde a mesma ficava
hospedada e ele, ora primeiro outorgante, o mantinha e estimava.
Que, em virtude da sua mãe vir poucas vezes a Portugal e não permanecer por mais de um mês,
protelaram a celebração da escritura de doação do dito imóvel, até que a mesma faleceu em vinte e oito
de Outubro de dois mil e nove, na África do Sul.
Que, assim, nunca logrou celebrar o necessário contrato de aquisição, no entanto entrou na posse e
fruição da referida fracção a partir de, pelo menos, o ano de mil novecentos e noventa e nove, fazendo
melhoramentos a suas expensas, tais como reparações e obras de manutenção, pagando os impostos
devidos, nomeadamente a Contribuição Autárquica e Imposto Municipal sobre Imóveis, e suportando as
competentes despesas, designadamente encargos com o condomínio e seguros, permitindo que aí habitasse
quem ele próprio permitia.
Que desde o início dessa posse, nunca a mesma foi interrompida por qualquer forma, tendo sempre
mantido o domínio sobre o dito imóvel.
Que os vizinhos e demais habitantes do local de situação do referido imóvel, assim como todos os demais
que tomaram conhecimento, nunca por qualquer forma questionaram a sua titularidade ou a puseram em
causa, sempre o reconhecendo como proprietário do mesmo imóvel.
Que, então, essa posse foi adquirida há mais de vinte anos e até hoje mantida ininterruptamente, sem
violência, nem oposição ou ocultação de quem quer que seja, pelo que foi sempre exercida de forma
pacífica e ostensiva, à vista de toda a gente, sempre em nome próprio, beneficiando e conservando o
referido imóvel, e agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer
usando e fruindo como tal daquele imóvel, quer suportando os respectivos encargos.
Que essa posse sempre foi pacífica, contínua e pública, desde o referido ano de mil novecentos e
noventa e nove (pelo menos), pelo que adquiriu a dita fração por USUCAPIÃO, causa de aquisição que
invoca, justificando o seu direito de propriedade para fins de registo predial, dado que esta forma de
aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.
A Técnica de Notariado, do Cartório Notarial da sociedade “Frederico Soares Franco – Notários,
SP, Unipessoal, Lda”, sito na Avenida Fontes Pereira de Melo, número 21, 3.º, em Lisboa, em 02 de
Junho de 2022.

Avenida Fontes Pereira de Melo, 21, 3.º Piso - 1050-116  Lisboa • Tel. 213121480 - Fax: 21 312 14 89
E-mail: geral@fsfnotario.com • Web www.fsfnotario.com
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presidente da Câ-
mara Municipal
de Sintra, Basílio
Horta, visitou as
obras de remode-

Basílio Horta aprecia os projectos apresentados

Obras na Portela de Sintra

Sintra investe dois milhões de euros
na Portela
Visita do presidente da Câmara, Basílio Horta, ao local das obras e ao terreno
do futuro Ecocentro de Janas

O
lação das redes de abasteci-
mento de água e de drenagem
pluvial na Portela de Sintra,
que representam um inves-
timento municipal de dois
milhões de euros, numa em-
preitada que inclui a execução
de nova ciclovia. A visita de-
correu no âmbito da Pre-
sidência Aberta realizada na
União das Freguesias de Sin-
tra, com o autarca a deslocar-
se, ainda, ao local do futuro
Ecocentro de Janas que se
destina, preferencialmente, a
receber resíduos prove-
nientes da limpeza e manu-
tenção de jardins, espaços
verdes públicos ou zonas de
cultivo. 
Constituindo uma empreitada
conjunta da Câmara Munici-
pal e dos SMAS de Sintra, a
intervenção em curso na Por-
tela de Sintra de requalificação
da rede de abastecimento de
água, que está a decorrer nu-
ma área com uma extensão de
mais de sete quilómetros,
compreende a instalação de
condutas de PEAD (Polie-
tileno de Alta Densidade) de
diâmetros 90,110,160 e 200
mm, para além da remode-
lação de 336 ramais, e vai be-
neficiar cerca de cinco mil
habitantes.
A empreitada contempla,
ainda, a remodelação da rede
pluvial na zona contígua ao
acesso à estação da CP, no
Largo Vasco da Gama, assim
como o desvio de coletor plu-
vial de DN600 mm que se
encontra por debaixo das
bancadas do Sport União
Sintrense.
A nova ciclovia, por sua vez,
terá uma extensão aproximada
de 800 metros, permitindo
incrementar a mobilidade
suave e a segurança rodoviá-
ria, ordenar/requalificar espa-
ços públicos e ligar equipa-
mentos estruturantes, como
a interface da Portela de
Sintra, a Escola Secundária
de Santa Maria e zonas de
comércio e serviços.
Para Basílio Horta, “esta in-
tervenção é muito importante,
por se inserir na estratégia
dos SMAS de renovação das
infraestruturas mais antigas,
com maior índice de roturas”.
“Os SMAS de Sintra estão a

efetuar um importante tra-
balho de requalificação de
redes, com o objetivo de me-
lhorar a eficiência do sistema
de abastecimento de água e
prosseguir a trajetória de re-
dução da água não faturada,
que em 2014 se cifrava em
30,9% e alcançou os 18,3%
em 2021, tendo já definido,
como objetivo estratégico,
atingir os 15% até 2025”, real-
çou o presidente da Câmara,
que preside também ao Con-
selho de Administração dos
SMAS de Sintra.
Durante a reunião com as
forças vivas da união das
freguesias, que decorreu na
coletividade da Abrunheira, o
diretor delegado dos SMAS
de Sintra, Carlos Vieira, des-
tacou outras obras realizadas
na Vila de Sintra, como a em-
preitada de remodelação de
redes junto à Quinta da Rega-
leira, que representou um
investimento de 400 mil eu-
ros, e a intervenção realizada
no “coração” do Centro His-
tórico, nas ruas da Ferraria,
das Padarias, Costa do Cas-
telo e da Fonte da Pipa, de
remodelação das redes de
abastecimento de água e de
drenagem de águas residuais.
Após a instalação de novos
equipamentos na Rua Dr.
Alfredo Costa e no Largo Dr.
Carlos França, os SMAS de
Sintra vão, ainda, proceder à

renovação de contentoriza-
ção de recolha de resíduos,
estando prevista a instalação
de 105 novos contentores,
divididos por 25 pontos de
deposição, num investimento
global de 305 mil euros. Além
da própria sede do concelho,
as zonas contempladas são
Vale Flores, Bairro do Linhó e
entrada da Beloura, Janas e
Nafarros.
A Presidência Aberta foi apro-
veitada ainda, pelos SMAS
de Sintra, para a realização de
uma ação de sensibilização
para a recolha seletiva de
resíduos alimentares, que
decorreu na Praça D. Afonso
V, na Portela de Sintra, assi-
nalando o alargamento da
Operação “Sintra e os Bior-
resíduos” à totalidade do ter-
ritório da União das Fregue-
sias de Sintra, envolvendo
uma população de 30 mil ha-
bitantes e cerca de 15 mil
alojamentos. Após a expan-
são registada em Agualva e
Mira Sintra, foi dado mais um
passo para abranger todo o
concelho de Sintra com a re-
colha seletiva de biorresí-
duos, uma obrigatoriedade a
nível nacional a partir de
2024.
As obras referidas no decur-
so da Presidência Aberta re-
presenta um investimento de
dois milhões de Euros na
Portela.  Fonte: SMAS Sintra

fotos: SMAS

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
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OPINIÃO

mbora se trate de um edifício absolutamente
fascinante, a atenção que hoje dedico às suas
características é de tal modo breve e superficial que
até poderia levar a pensar num eventual descuido
que, desde já, cumpre esclarecer não ter fundamento.

SOCIEDADE

Casa dos Ribafrias,
aspecto decadente
João Cachado*

E
Basta avistar a fachada principal para que, de acordo com a
opinião do Arq. Raúl Lino, me sinta perfeitamente rendido
perante aquele que é “(…) um dos mais interessantes
exemplares da arquitectura civil da Renascença que nos é
dado admirar em Portugal. (…)”**

Ainda que omitindo uma série de detalhes, recordemos ter
sido em 1534 que Gaspar Gonçalves, então já proprietário do
Palácio da Quinta da Ribafria, mandou construir esta Casa na
Vila de Sintra. Dois séculos mais tarde, tornar-se-á propriedade

do Marquês de Pombal por herança de um tio que a comprara
a Pedro de Saldanha Castro Ribafria. Será já em pleno século
XX que o capitalista Alfredo da Silva dela toma posse e, ainda
hoje, permanece como parte do património dos Mello, seus
descendentes.

A partir da inicial construção manuelina, esta notável peça
atravessa e é marcada por épocas tão distintas como a
renascentista e pombalina. Trata-se de um palácio senhorial
do maior interesse, sendo o único edifício de arquitectura
nobre particular da vila de Sintra que ainda mantém a sua
estrutura quinhentista.

As fotos limitam-se a evidenciar o que qualquer passante
verifica, ou seja, o insuportável aspecto exterior da Casa dos
Ribafrias. Porém, apesar da sua escala de grandeza e das
referências históricas, tal desconchavo, se bem que apenas
mais um caso, não deixa de funcionar como modelo perante o
qual se adequam as fachadas e muros de quase todos os
restantes edifícios daquele lado esquerdo da Rua Consiglieri
Pedroso em direcção ao Largo Dr Victor França.

Hão-de concordar que, no âmago do seu centro histórico, de
facto, não é cenário conveniente à Sintra que, já há um quarto
de século, a UNESCO classificou como Património da
Humanidade.

**Raúl Lino, Guia de Portugal, vol. I, Lisboa e Arredores,
pp. 511-512, Lisboa, 1924, reedição para a Fundação
Gulbenkian, 2006

* Escreve de acordo
com a antiga ortografia

elativamente à so-
brecarga horária e
de trabalho dos pro-
fessores, o compor-
tamento da atual

Professores com horários sobrecarregados
para cumprir tantas tarefas

dado um estudo (o mais com-
pleto existente na Europa) a
uma equipa de investigado-
res da Universidade Nova
que é, também, do conheci-
mento público e que foi pro-
fusamente divulgado pelos
órgãos de comunicação so-
cial. Acresce que o próprio
Ministério da Educação pediu
e apresentou, há poucas se-
manas, um estudo em que

concluiu que metade dos pro-
fessores portugueses “se
sentem nervosos, irritados
ou de mau humor, havendo
mesmo quem admita ter
dificuldade em adormecer”,
sobretudo devido ao extremo
cansaço em que se encon-
tram. Se, a tudo isto, se acres-
centar o envelhecimento da
população docente,  com a
teimosia do governo em não
avançar para o seu rejuvenes-
cimento, não é de admirar que
os docentes estejam “à beira
de um ataque de nervos”. 
A este propósito, a FENPROF
deu já a conhecer aquelas que
são algumas propostas que,
não resolvendo completa-
mente a situação, deveriam,
obrigatoriamente, ser con-
sideradas:
1. A revisão dos critérios de
seleção dos professores clas-
sificadores, com indicações

claras para todas as escolas
seguirem os mesmos procedi-
mentos, de modo a que o tra-
balho de classificação não
recaia insistentemente sobre
alguns, fomentando a rotati-
vidade nessa função entre os
professores de cada grupo
disciplinar;
2. O aumento do número de
professores classificadores,
onde tal ainda for possível,

através da igualdade e pro-
porcionalidade de procedi-
mentos, no recrutamento e
seleção em todas as escolas.
3. A fixação em 30 do número
máximo de provas a distri-
buir a cada classificador e o
aumento do tempo reservado
para a realização das tarefas;
4. O caráter absolutamente
excecional da atribuição de
classificação de provas em
mais do que uma fase, em mais
do que uma componente de
exame (oral ou escrita) na
mesma fase, em mais do que
uma disciplina e em mais do
que um ano de escolaridade;
5. A fixação de critérios-base
adequados e justos para a
atribuição de dias de com-
pensação, tendo em conside-
ração o volume de trabalho
distribuído a cada docente;
6. O rigoroso cumprimento
dos direitos dos professores
classificadores pelas dire-
ções dos agrupamentos e
escolas não agrupadas;
7. O pagamento em prazo
curto das ajudas de custo e
das despesas de transpor-
te que sejam devidas aos pro-
fessores classificadores;
8. A revisão do papel dos
classificadores dentro do
processo supervisiona do
com o respeito pela sua au-
toridade científica.
A paciência tem limites e são
várias as dinâmicas que co-
meçam a desenvolver-se no
sentido de a contestação
assumir níveis mais elevados
e com crescente participação
dos professores e educa-
dores.

Lembre-se, ainda, que em
tempo útil (18 de março) a
FENPROF tomava a seguinte
posição:
“Em mais um ano atípico,
como o que continuamos a
viver, em que o mais impor-
tante é recuperar de perdas
anteriores e tudo fazer para
que não se acumulem novos
prejuízos, o que não tem sido
fácil, não se compreendem as
razões por que o ministério da
Educação e o governo insis-
tem, sujeitando quase meio
milhão de alunos a provas
que, no atual contexto, serão
inúteis. Para além disto, trata-
se de mais uma sobrecarga de
trabalho para os professores
chamados a corrigir milhares
e milhares de provas, quando
importa canalizar o esforço
para o trabalho com os alu-
nos, incluindo o de recupe-
ração de défices.
Justifica o governo que o
objetivo é exclusivamente
aferidor, procurando conhe-
cer o nível de perda dos alu-
nos. Sublinhe-se, de novo,
que a aferição pode e deve ser
feita por amostragem, e não
de forma massiva, o que é ain-
da mais pertinente no con-
texto presente. Mas, para
além disso, a justificação
apresentada pelo governo
não é convincente, pois, co-
mo os professores bem sa-
bem, as perdas não foram
uniformes, dependendo de
inúmeros fatores, muitos
deles exteriores à escola. Nos
períodos de pandemia, as
desigualdades acentuaram-
se e as perdas dependeram
muito de fatores de natureza
familiar, económica e social
ou de outros, aleatórios, co-
mo os níveis e intensidade da
situação epidemiológica
verificados em cada comu-
nidade.
Neste quadro, ninguém
melhor do que cada professor
pode aferir a situação em cada
escola, em cada turma e de
cada aluno”.
Reafirmamos, por isso, que as
provas de aferição impostas
pelo governo não só puseram
em causa a avaliação indi-
vidualizada e contextualizada,
criando uma ideia falsa, por-
que global e uniformizadora,
da situação, como estão a
levar a que professores e
alunos deixem de se centrar
naquilo que é essencial: as
aprendizagens e a recupera-
ção de laços de sociabilidade
afetados pela pandemia.

Fonte: FENPROF

R
equipa ministerial está longe
de inverter a tendência das
anteriores. A tal não será
alheio, provavelmente, o facto
de o atual ministro já ter sido
o responsável por medidas
muito negativas, que, mais
uma vez, estão a sobrecarre-
gar os professores neste final
de ano letivo.
40, 50, 70 e mais provas de
aferição para classificar, a par
da preparação de aulas e
outras atividades até ao final
do ano letivo, ao mesmo tem-
po que os docentes entram
numa fase complexa de ava-
liação dos seus alunos, com
várias reuniões de conselhos
de turma e de coordenações
de departamento e de docen-
tes, esta é a situação que está
a ser, de novo, imposta pelo
ministro João Costa. 
Este procedimento está a ser
profundamente criticado pe-
los docentes envolvidos, ha-
vendo muitas escolas em que
ninguém fica de fora. Sujeitos
a esta sobrecarga num mo-
mento em que é já muito o
cansaço acumulado e inúmera
e diversa a atividade a desen-
volver, muitos docentes es-
tão a atingir um ponto tal de
esgotamento que admitem
não conseguir suportar esta
fase tão difícil do ano letivo;
provavelmente, a muitos não
restará alternativa que não
seja a baixa médica.
Lembra-se que o estado de
exaustão física e emocional
atinge a maioria dos profes-
sores portugueses. É uma si-
tuação, aliás, conhecida dos
responsáveis do ME depois
de a FENPROF ter encomen-

www.jornaldesintra.com
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A Marcha Popular MTBA
está de novo em actividade e
preparada para, após dois
anos de pandemia, voltar a
alegrar os arraiais.
Assim sendo a primeira
actuação realizar-se-á no dia
17, sexta-feira, pelas 22 horas,
com a actuação da Marcha
Popular MTBA, Marcha de
Cabriz e Montelavar.
No dia 18, sábado, será
dedicada ao Dia do Desporto,
com as modalidades Karaté,
Atletismo, Futsal, Voleibol,
Jump e Zumba. Pelas 19 horas
realizar-se a abertura do
arraial e tasquinhas, realizan-
do-se pelas 22 horas um
Concerto pela Orquestra
Sociedade Filarmónica União
Assaforense.
No dia 19 está previsto um
convívio promovido pela

A carismática Marcha dos
Santos Populares de São
João das Lampas, criada em
2005 dá o pontapé de saída
para o “Regresso aos Ar-
raias”, das marchas do con-
celho que este ano englobam
MTBA, Cabriz e Montelavar.
A Marcha de São João é
composta por 50 marchantes,
sob a batuta de Marisa
Crispim, coreógrafa e ensaia-
dora. O “cavalinho” é com-
posto por músicos da União
Mucifalense, estando o guar-
da-roupa, a cargo de Cristina
Tomé.
A coordenação  global está
mais uma vez sob a égide de
Madalena Simões.
Esta manifestação popular é
desenvolvida pela Sociedade
Recreativa de São João das
Lampas com importante apoio
da União de Freguesia Local
e da Câmara Municipal de
Sintra.
Os dias ddos festejos são: 16,
17, 18 de Junho, no Parque
Multiusos de São João das
Lampas, vulgo largo da feira.

16, 17 e 18 de Junho/ Parque Multiusos de São João das Lampas
Grande Arraial Popular
em São João das Lampas

17-19, 24-26 e 28 Junho, 1-3 Julho / Pavilhão MTBA – Bolembre
Marcha Popular MTBA
regressa ao seu Pavilhão

Última actuação, em 2019 junto ao Palácio Nacional de Sintra foto: marcha mtba
Última actuação, em 2019

antiga secção de pescadores,
seguido de sardinhada. Pelas
18 horas reabertura do arraial
e tasquinhas, Sunset com
Visgo.
No dia 24, sexta-feira, Dia de
S. João, pelas 19 horas rea-
bertura do arraial e tasquinhas
e pelas 22 horas actuação da
Marcha Popular MTBA,
Marcha de Mafra e Marcha
de Alcântara.
No dia 25 pelas 14 horas um
interessante workshop “Va-
mos aprender a fazer Filhós”
com limite de inscrições. Às
19 horas abertura do arraial e
tasquinhas e 22 horas baile
com TOP 2.
Dia 28 de Junho, terça-feira,
véspera de S. Pedro, pelas 19
horas abertura do arraial e
tasquinhas e pelas 22 horas
actuação da Marcha Popular

MTBA, Marcha de São João
das Lampas e Marcha da
Madragoa.
No dia 1 de Julho pelas 19 ho-
ras abertura de arraial e
tasquinhas e às 22 horas baile
com Ideiafix.
Dia 2 de Julho, pelas 14 horas
Jogo de velhas glórias e
antigos jogadores no Campo
de Futebol; Jogo de Futebol
das Escolas de Formação e
Velhas Glórias entre solteiros
e casados. Pelas 19 horas,
abertura do arraial e tasqui-
nhas e às 22 horas baile com
“Renascer”.
Dia 3 de Julho, às 14 horas
haverá um workshop “Vem
aprender a fazer pão com
Chouriço” com presença
etnográfica do RFESMTBA;
às. 18 horas aberturas do
arraial  e sunset com Visgo.

foto: marcha s. joao das Lampas

Marcha de Cabriz em 2019

Marcha de Montelavar em actuação em 2019

Marcha de Montelavar está de volta

Recinto da Sociedade de Cabriz
“Cabriz em flor”

As laboriosas populações de
Montelavar e Pêro Pinheiro
voltam de novo a exibir a sua
recente Marcha dos Santos
Populares, que devido à pan-
demia esteve dois anos au-
sente do público tão apre-
ciador destas manifestações
populares.
Este ano e encenação está a
cargo de António Dias, tendo
a sua estreia marcada para
domingo, dia 12, no Largo da
Igreja Nossa Senhora da
Purificação, em Montelavar,
pelas 21horas e terá a

foto: arquivo

companhia da marcha da
Associação de Cabriz.
Digressão:
Dia 13/06 Fação 21h00
16/06 S. João das Lampas
21h00, no Largo da Feira.
17/06 MTBA 21h00, Pavilhão
do MTBA.
18/06 Mafra 21h00
19/06 Montelavar, Encontro
de Marchas Populares 21h00
23/06 Maceira 21h00
25/06 Cabriz 21h00
26/06 Godigana 17h30
26/06 Belas 19h00
29/06 Pêro Pinheiro 21h00.

Os organizadores, e os pro-
motores Sociedade Filar-
mónica Boa União Monte-
lavarense apelam aos entu-
siastas das marchas popu-
lares que divulguem e
acompanhem a Marcha de
Montelavar porque, segundo
o seus promotores A MAR-
CHA É LINDA.
Este evento Recretivo-cul-
tural tem o apoio da  Câmara
Municipal de Sintra e da
União das Freguesias de
Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar.

Plano dos festejos:
No dia 16 de Junho, quinta-
feira, está programada uma
noite de Marchas Populares,
com a Estreia da Marcha Po-
pular de São João das Lampas
e da actuação das marchas de
Montelavar e Cabriz.
Na sexta-feira, dia 17 de
Junho, a noite fica marcada
por um baile com um con-
certo da conceituada artista
Ruth Marlene, a do “Pisca-
Pisca”.
No sábado, 18 de Junho, o
arraial abre ao fim da tarde

com um Festival de Caracóis,
animado por um Rancho
Folclórico de Santo Estêvão
das Galés, seguido de baile e
de uma noite de marchas
populares, em que actuará a
Marcha do Bairro Alto.
Haverá as tradicionais barra-
quinhas de comes-e-bebes,
com petiscos e as tradicionais
filhoses que irão permitir
noites de alegria e folia, com
o apoio dos marchantes e
gentes da terra.

Cabriz, à semelhança de to-
das as marchas que anima-
vam os Festas dos Santos
Populares esteve sem criar
a sua Marcha Popular
durante a pandemia
Esta ano voltou a terreiro com
uma marcha, titulada “Cabriz
em Flor”, com Alda e Mada-
lena Salgado como dinami-
zadoras principais do evento.
A Marcha de Cabriz engloba
cerca de 70 marchantes que
teve a sua estreia em Cabriz
no dia 11, sábado, às 21h30,
com animação do “Ténis
Bar”.
Dia 25, 21h30, Baile com “Jota
Pê Band”, Marcha Popular de

Montelavar, Marcha Popular
de Mafra e Marcha Popular
de Cabriz.
Dia 29, Visita aos sócios.
Dia 2, 15h00, tarde das Cigar-
ras; 21h30, Animação com
“Top2” e às 23.30, animação
com “Queen on the Rocks”.
Dia 18h30, Animação com
“Trio Classe Média”, Marcha
Popular do MTBA e Marcha
Popular de Cabriz.
Dia 28 (Aniversário), 21h30,
Animação com “Top2”,
Marcha Popular de S. João
das Lampas e Marcha
Popular de Cabriz.
Dia 1 Julho (Noite Jovem),
21h30, Espectáculo com

“Bombons de Cabriz”; 23.30,
animação com “Ivo Ramad &
Folia”.
Dia 3, 10 horas, Missa cam-
pal; 16h00, espectáculo
“Tarde de Talentos”; 21h30,
Marcha Popular do Bairro
Alto e Marcha Popular de
Cabriz, seguida de animação
com “Top2”
A Marcha teve o apoio da
CMS e União de Freguesias
de Sintra.
Digressão: 12/06 Montelavar,
13/6, Fação, 16/6 S. João das
Lampas, 17/6, MTBA,  19/6
Mafra, 23/6 Maceira, 24/6
Janas, 26/6 Belas, 29/6 em
Sintra.

foto: arquivo
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Truz! Truz!
Quem lá vem?

São os Santos Populares aí à porta, são as marchas, as
cantigas, os arcos e os balões, as fatiotas de brilhantes a
lembrar o Carnaval, são as coreografias, a alegria, os
concursos de sardinhas e as sardinhadas, são as noivas
de Santo António, os martelos de São João fabricados em
plástico que vieram substituir o tradicional alho-francês
silvestre de simbolismo fálico com o qual os rapazes batiam
na cabeça das raparigas, para as cortejar. Aqui por Sintra é
o São Pedro com tascas de bifanas, sangria e cerveja e,

claro está, os infaltáveis plásticos descartáveis, são copos
e talheres, pratos e tijelas. Ainda me lembro do tempo da
sardinha no pão e do caldo-verde em tijelas de barro. E das
fogueiras, acendiam-se pequenas fogueiras nas aldeias
que saltávamos enquanto diziam-mos umas rezas e
pedíamos sorte e namorados aos santos.  Muitas destas
tradições têm origens remotas e pagãs, que, com o passar
dos tempos foram sendo adotadas e adaptadas a rituais
cristãos.
A quantidade de lixo não reciclável que é produzido nas
festas populares e arraiais por este país fora provavelmente
triplicará na época de verão que se inaugura com os Santos
Populares, a que se seguem todas as festas de aldeia, o
tempo dos imigrantes matarem saudades da terra, as
procissões dos vários santos e santas e muitas nossas
senhoras, e eu digo, valham-nos todas essas madonas,
acudam-nos que nos estamos a afogar em lixo, andamos a
comer sardinhas repletas de microplásticos e bifanas de
porcos alimentados com rações cheias de hormonas, fritas
em óleo de girassol transgénico proveniente da Rússia.
Enchemos o chão de beatas sem querer saber qual será o
fim de vida daquele cocktail de químicos nocivos a que se
convencionou chamar tabaco. É bom não esquecer que
nós somos dos países da Europa que menos recicla o seu
lixo, apenas 13% dos resíduos que produzimos são
reciclados, o restante vai para aterros para ser queimado
ou incinerado ou enterrado, depois parte desse lixo tóxico,

“não há planeta b”

Manjericos, fogueiras e sardinhas
volta para a terra misturado com os plásticos usados para
impermeabilizar o solo desses aterros e que se vai degradando
ao longo dos anos.
Tudo regressará um dia ao mar e nos será devolvido em forma
de sardinhas e outros peixes que consumimos na nossa
alimentação.
Será que o grande aumento da procura de sardinhas nesta
altura faz dele um negócio  fiscalizado, transparente e
sustentável? É um tipo de pesca que respeita as normas do
consumo responsável?
Estou a imiscuir-me em assuntos que desconheço e que por
isso mesmo questiono.
Já os que conheço, ainda nem sequer mencionei: Manjericos.
Qual a verdadeira relação dos manjericos com estas festas?
O manjerico é uma erva aromática muito semelhante ao
manjericão, pode dizer-se que é um manjericão de folha
miudinha e portanto pode usar-se para condimentar pratos,

fazer uma infusão  com propriedades medicinais e, esta é a
parte importante, afastar as moscas das sardinhas. Usa-se
com essa finalidade, acrescida de uma história romântica de
oferta entre namorados, ou melhor, é o rapaz que deve oferecer
o manjerico em vaso à possível futura namorada que o deverá
cuidar até ao ano seguinte, tarefa muito difícil. O ideal é ir
picando umas folhinhas e colocar nas sandes, nas saladas,
etc. Mas atenção que esses majericos produzidos em massa
para serem comercializados nesta época recorrem a adubos
que não serão muito recomendáveis para a nossa saúde, o
melhor mesmo é deixá-lo a cumprir a sua função de afastar as
moscas e cheirá-lo de vez em quando para nos lembrarmos de
quem o ofereceu, se for o caso. Ah, e pode cheirar com o nariz
que não será por isso que ele vai secar. Se cheirar com as
pontas dos dedos o aroma liberta-se reagindo ao toque e por
isso será mais intenso e por essa razão preferível cheirar com
as mãos e não diretamente com o nariz.
No dia 17 começam os arraiais no MTBA.
Em São João também haverá celebrações.
Vivam os Santos Populares, vivam as tradições e a alegria.
Viva o consumo responsável
Morte à COVID e ao plástico.
O governo sugere comermos sardinhas sem tirar a máscara e
já avisou dos riscos de não o fazermos.
Eu sugiro tirarmos a cabeça da areia, olharmos em volta e
começarmos a inquietar-nos verdadeiramente com o lixo que
produzimos e a encontrar soluções comunitárias e locais.

Fernanda Botelho

Sintra vai estar em festa por altura dos festejos em honra
de São Pedro de Penaferrim, padroeiro do município, de
23 de junho a 3 de julho.
O evento de entrada livre, decorrerá este ano no Jardim da
Correnteza, nas zonas adjacentes e na Avenida Heliodoro
Salgado, numa festa animada com vista panorâmica para
o Vale da Raposa e para o Centro Histórico da Vila.
Os festejos vão ter muita animação e um cartaz com espe-
táculos diários, aos quais se aliam as tradicionais
tasquinhas, a doçaria tradicional, o pão quente, as farturas,
o artesanato, entre outros.
Em paralelo irá decorrer na antiga Casa Santana, na Av.
Heliodoro Salgado, uma exposição de arte consagrada a
pintores e escultores da freguesia e ainda uma mostra de
atividades de clubes, associações e instituições.
Os restaurantes da zona envolvente contribuem também
para o ambiente de festa, com ementas regionais alusivas
aos Santos Populares, completando assim o espírito
festivo e popular desta época.
O evento é uma organização da União das Freguesias de
Sintra, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.
Em anexo programação com todas as datas.

PROGRAMAÇÃO:
23 de junho – 21h30 | Conjunto Top 2, com artista
convidada
24 de junho – 21h30 | Ténis Bar
25 de junho – 21h30 | Fado do Povo - fado e viola
26 de junho – 21h30 | Orquestra Ligeira da Sociedade
Recreativa e Musical de Almoçageme
27 de junho – 21h30 | Grupo Coral Canta Cabriz
28 de junho – 21h30 | Grupo Duo It
29 de junho – 17H00 | Banda da Sociedade Filarmónica
“Os Aliados”; 21h30 | Marcha Popular de Cabriz
30 de junho – 21h30 | Cantares Serões Saloios
1 de julho – 21h30 | Noite Flamenca – Ai!aDança
2 de julho – 21h30 | Xana Carvalho
3 de julho – 21h30 | Orquestra Ligeira da Sociedade
Filarmónica Assaforense

Fonte: CMS

Festejos de São Pedro
animam Jardim
da Correnteza em Sintra

O Pavilhão Desportivo MTBA será palco para os
tradicionais festejos da Marcha Popular MTBA e o V
Festival do Petisco, com um cartaz recheado de música,
dança e muita animação, durante junho e início de julho.
O evento, de entrada livre, acontece de 17 a 19 de junho,
de 24 a 28 de junho e de 1 a 3 de julho, com um programa
que acolhe desfiles de marchas populares do concelho e
convidadas, concertos, sardinhada, desporto, jogos, baile
e workshops.
Os desfiles das marchas populares acontecem em três
dias, sempre às 22h00, com a Marcha Popular MTBA a
atuar em primeiro lugar, seguida das marchas convidadas.
O destaque vai para a primeira apresentação do ano da
Marcha Popular MTBA, que se realiza no dia 17 de junho,
acompanhada pela atuação da Marcha de Cabriz e
Montelavar. A Marcha de Mafra e de Alcântara são as
marchas convidadas para animar a noite no dia 24 de junho
e, na Véspera de São Pedro, a 28 de junho, é a vez deste
espaço receber a Marcha de São João das Lampas e da
Madragoa.
Com início em 2012, a Marcha Popular MTBA contribui
para o enriquecimento e desenvolvimento das práticas
culturais e recreativas locais, inserida nas atividades do
Grupo Desportivo e Recreativo MTBA (Magoito, Tojeira,
Bolembre e Arneiro dos Marinheiros).

Fonte: CMS

Marchas populares
regressam às festas
do concelho de Sintra



10 JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 17 DE JUNHO DE 2022

DESPORTO

Academia de Judo Filipa Cavalleri conquista título em Juvenis Femininos

Luísa Paula Soares, campeã nacional (-44 kg)
Ventura Saraiva*

Em Cernache (Coimbra), a Academia de Judo Filipa Cavalleri, conquistou mais um título individual para o seu palmarés. Foi no decorrer do Campeonato
Nacional de Juvenis realizado no dia 5. Luísa Paula Soares, conquistou a Medalha de Prata, em -44 kg, e sagrou-se campeã nacional, uma vez que a
vencedora, Kamila Lavrenova (SUS), não tem nacionalidade portuguesa.

Luísa Paula Soares,
campeã nacional de Juvenis (-44 kg).

Aula aberta no “Dia da Familia” na Praia das Maçãs, com os Mestres,
Rogério Azevedo, e Andreia Cavalleri

Matilde Lourinho, Diogo Carlota,
Teresa Cavalleri Serpa, e Filipa Cavalleri

foto: cortesia ajfc foto: cortesia ajfc

fim-de-semana foi inten-
so (dias 4 e 5), e pro-
dutivo para os judocas
da Academia sedeada em
Colares. No Campeonato

foto: cortesia ajfc

Mestres, Rogério Azevedo, e
Andreia Cavalleri que acrescen-
taram mais cor e movimento às
actividades desportivas, com uma
“aula aberta”, destinada aos pe-
quenos praticantes da modalidade.

Principais classificações
Nacional de Juvenis
Femininos (-44 kg)
1.ª Kamila Lavrenova, SUS
2.ª Maria Paula Soares, AJFC –
Campeã Nacional
3.ª Beatriz Anselmo, JCP
3.ª Carolina Franco, A4JP
-48 KG
1.ª Rita Lourenço, SUS
2.ª Iara Henriques, A4JP
3.ª Fabiana Ribeiro, CPRM
3.ª Margarida Sabino, UFAD
Masculinos (-73 KG)
1.º Bernardo Cunha, SUS
2.º Pedro Amaro, CJHj
3.ºVicente Lopes, AAC
3.º Rodrigo Monteiro, ACEO
Nacional de Cadetes-equipas
Masculinos
1.º Sport União Sintrense
2.º Judo Clube de Por timão
3.º Universidade Lusófona Huma-
nidades e Tecnologias
3.º Sporting Clube de Portugal
Femininos
1.º  Sport União Sintrense
2.º Judo Clube Pragal/Almada
3.º Unbreakable Force-ADC
3.º Sport Algés e Dafundo (SAD).

*Com FPJ/JFC

Depois de ter feito história no mundial SBK – SuperSport
300 realizado recentemente no Autódromo do Estoril, onde
participou com um “Wild Card” atribuído pela Federação
Portuguesa de Motociclismo, e ao tornar-se o primeiro
português de sempre a pontuar numa corrida do mundial
nesta categoria entre 34 pilotos presentes, Dinis Borges,
piloto da equipa “Rame Moto” aos comandos da sua
Kawasaki Ninja 400, voltou a brilhar no fim de- semana (dias
4 e 5), na passagem do CNV-Campeonato Nacional de
Velocidade pelo Autódromo Internacional do Algarve,
vulgarmente designado como a “Montanha Russa”
atendendo as características únicas e difíceis do traçado,
destacando-se ao vencer as duas corridas do fim-de-semana,
na sua classe.
Com este resultado, o piloto da Praia das Maçãs Dinis
Borges assumiu isoladamente a liderança do campeonato
nacional de velocidade na classe Supersport 300, deixando
boas perspetivas para a próxima ronda a realizar-se no
Autódromo do Estoril.

Texto: pb imprensa

O
de Cadetes – Equipas, Teresa Ca-
valleri Serpa, e Matilde Lourinho,
integraram a formação do Sport
Algés e Dafundo, que se classificou
no 3.º lugar, obtendo assim a
Medalha de Bronze. Também, Diogo
Carlota fez parte da equipa do Judo
Clube de Portimão ajudando a
conquistar o título de vice-campeão,
e assim arrecadar a Medalha de
Prata.
A merecer nota positiva, a prestação
de Rafaela Carvalho, 7.ª classificada
(-57 kg), e os bons apontamentos
da judoca Marta Carreiras, apesar
de não obter classificação.
De registar que no nacional de
Juvenis, marcaram presença 322
competidores, em representação de
102 clubes. O Sport União Sintren-
se-Clube de Judo, fez a “dobra-
dinha” em Cadetes-equipas (ver
edição do dia 10), tendo con-
quistado ainda 3 Medalhas de Ouro,
e 2 de Bronze no escalão de Juvenis.
Por Sintra, e à margem dos cam-
peonatos, a freguesia de Colares
promoveu no campo sintético da
Praia das Maçãs, o “Dia da Família”
juntando todas as forças vivas da
sua jurisdição, e outras Instituições
convidadas, assinalando também o
“Dia Mundial da Criança”. A
Academia de Judo Filipa Cavalleri
esteve presente no evento, com os

Campeonato Nacional de Velocidade
Dinis Borges
assume liderança

Dinis Borges lidera nacional de velocidade
Foto: cortesia pb

Selecção da AFL de Futebol Feminino
– Iniciadas (sub 15)
Sintrense e Vila Verde
com jogadoras
na convocatória
Inês Batista (guarda redes), Mariana Puga (avançado), Maria
Bizarro (médio), do Sport União Sintrense, e Mariana Costa
(médio), do Sporting Clube Vila Verde, foram convocadas para a
Selecção Distrital da AFL que no passado domingo, dia 12,
participou no Torneio Triangular Interassociações, promovido
pela Associação de Futebol de Santarém, no Campo Municipal
da Chamusca.
A selecção de Lisboa derrotou a de Leiria, por 1-0, e saiu
derrotada por igual número, com a organizadora, a de Santarém.
Registe-se que a par do Benfica, e Sporting, só o Sintrense teve
também três jogadoras convocadas. Estoril Praia, AC Malveira,
e Futebol Benfica (2), FC Alverca, SC Vila Verde, e Atlético CP,
todos com 1, foram os clubes que viram atletas na convocatória.

Ventura Saraiva
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Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – 32.ª Jornada

Sporting de Lourel perde em casa mas garante manutenção

encedor da Taça
AFL da época pas-
sada, e finalista da
presente tempora-
da, o Clube Des-

Com o final da temporada, as mu-
danças no comando técnico das
equipas já não é novidade para
ninguém. No futebol feminino do

Futebol Feminino do SU Sintrense com nova equipa técnica

Sai Bruno Moreno, entra Gonçalo Távora
Sintrense, Bruno Moreno, anunciou
a sua saída para outros projectos,
levando no currículo a subida da
equipa de seniores à II Divisão

Nacional. Sem perder tempo, os
responsáveis do clube, escolheram
para treinador principal, Luís
Gonçalo Távora que iniciou a época

como treinador estagiário, inte-
grando mais tarde, uma nova
estrutura com a vinda de André
Freitas.

Acompanham o novo timoneiro do
futebol feminino, Bernardo António
Pernas, que está no clube desde
2020, e Miguel Jesus.                   VS

Ventura Saraiva

Em Lourel, a equipa leonina acabou por garantir
a manutenção apesar da derrota

fotos: ventura saraiva

A duas jornadas do final do campeonato, começam a definir-se as posições na tabela classificativa, ainda com algumas indefinições, nomeadamente
do 2.º lugar (1.º de Dezembro, ou Oriental), e da vaga existente para a descida (Coutada, ou Alta de Lisboa). Antes desta ronda, a 32.ª, o Sporting
de Lourel estava dependente da vitória, frente ao CD Olivais e Moscavide,  para garantir a manutenção, caso a equipa da Coutada vencesse o
Atlético do Cacém. Ambas perderam, contudo a vantagem da turma leonina acabou por ser decisiva, e matematicamente garantiu a presença na
divisão principal da AFL na próxima temporada.

Em São Pedro de Sintra, o 1.º Dezembro reforçou a candidatura ao 2.º lugar
e a entrada na Taça de Portugal

V
portivo Olivais e Moscavide
não confirmou no campeo-
nato o investimento feito no
plantel, com vários jogadores
recrutados nos campeonatos
nacionais. Chegou no domin-
go, dias 12, ao Complexo Des-
portivo Sargento Arménio,
atrás do Sporting de Lourel
na classificação, com menos
dois pontos, e por isso, ainda
mais pressionado a vencer do
que a turma leonina que
também precisava dos 3
pontos, acautelando uma
eventual vitória da AD Cou-
tada sobre o Atlético do
Cacém.
Teve a sorte do jogo, apro-
veitando um deslize defen-
sivo do conjunto de Lourel,
para chegar ao golo aos 66
minutos, por Daniel Sardinha,
no melhor período da equipa
da casa, com pressão ofen-
siva, e cada vez mais perto do
golo. Acresce ainda uma
arbitragem muito irregular do
juiz do CA AFL, José Rodri-
gues que penalizou muito o
Sporting de Lourel, numa
dualidade de critérios, no-
meadamente no aspecto
disciplinar.
Aos 75 minutos passou a jo-
gar com menos uma unidade,
por expulsão de Fábio Ma-
galhães, e com as alterações
feitas pelo treinador Gonçalo
Monteiro, “arrumou a casa”,
e impôs o seu jogo sempre
perto da grande área do
adversário. Acabou o jogo,
em cima do Olivais e Mos-
cavide, e podia ter chegado
ao empate, um prémio justo

para o desempenho de todo
o colectivo.

1.º Dezembro reforça o
2.º lugar com a derrota
caseira do Oriental
No sábado, dia 11, Oriental e
Lourinhanense encontraram-
se no campo Engenheiro
Carlos Salema, e contra todas
as previsões dos adeptos
lisboetas, o conjunto da zona
Oeste saiu vencedor, deixan-
do a equipa da casa prati-
camente arredada da luta pelo
2.º lugar, uma das eventuais
vagas de promoção, e garante
na Taça de Portugal de 2022/
23. É que com a vitória do 1.º
Dezembro, no campo Conde
Sucena, em São Pedro de Sin-
tra, frente à UD Ponte Frielas
(4-1), basta à turma sintrense
um empate numa das duas
jornadas que faltam realizar.
Frente a uma das equipas já

despromovidas, o 1.º De-
zembro inaugurou o marca-

dor aos 17 minutos por Lui-
sinho, ou na dúvida Manuel

Liz, respondendo a do con-
celho de Loures, aos 30’, por
Hugo Sousa. O empate a uma
bola durou até ao intervalo,
um resultado que não
agradava ao treinador do 1.º
Dezembro, Rui Maside. No
reatamento apresentou, Leo-
nel Correia, e Hélder Tavares,
nos lugares de Matias Ma-
riano, e Edmar Silva. E seria
Tavares que desbloquearia o
marcador aos 48 minutos (2-
1), para Luisinho bisar, e fazer
o 3-1, aos 51’. Lisandro Me-
neses (?), fechou a contagem
já perto do final.
Nota final para a goleada do
Atlético Clube de Portugal (6-
1) na Tapadinha frente ao
União Povoense, numa tarde
de festa, já que bastava um
empate para a turma alcan-
tarense festejar a subida ao
Campeonato de Portugal,
depois duma travessia no

deserto, ao começar do zero,
com a entrada na 3.ª Divisão
da AFL. É que recorde-se, o
emblema de Alcântara entrou
em rota de colisão com os
investidores da então So-
ciedade Anónima Desportiva
(SAD), levando o clube à
insolvência.

Resultados:
Oriental, 0- Lourinhanense, 2
(dia 11); 1.º Dezembro, 4-Pon-
te Frielas, 1; Coutada, 1-AC
Cacém, 2; Oeiras, 4-Negrais,
1; SC Lourel, 0-Olivais e
Moscavide, 1; Linda-a-Velha,
2-AC Malveira, 1; Atlético, 6-
União Povoense, 1; Da-
maiense, 0- Alta de Lisboa, 1;
Alverca B, 7- CF Santa Iria 1.

Classificação:
1.º Atlético Clube de Portugal,
79 pontos (campeão e pro-
movido ao CP); 2.º, 1.º De-
zembro, 71, 3.º Oriental de
Lisboa, 65, 4.º Alverca B, 57,
5.º AC Cacém, 57, 6.º AC
Malveira, 53, 7.º Lourinha-
nense, 51, 8.º AU Povoense,
47, 9.º CD Olivais e Mos-
cavide, 46, 10.º SC Lourel, 44,
11.º Oeiras, 42, 12.º Alta de
Lisboa, 41, 13.º AD Coutada,
35, 14.º Linda-a-Velha, 31, 15.º
Ponte Frielas, 26, 16.º
Damaiense, 25, 17.º CF Santa
Iria, 21, 18.º SRD Negrais, 7.
Já desceram de divisão: Ne-
grais, Santa Iria, Damaiense,
e Ponte Frielas.
Próxima jornada (dia 19)
Negrais-Atlético CP; Alta de
Lisboa-1.º Dezembro; Santa
Iria-SC Lourel; Povoense-
Oriental; Lourinhanense-Da-
maiense; Olivais e Mosca-
vide-Oeiras; Malveira-Al-
verca B; Coutada-Ponte
Frielas.
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Campeonato Nacional de Infantis (sub 13)
– Zona Sul
HC Sintra com dupla derrota
frente ao Benfica e Sporting

PUBLICIDADE

om esta fase da competi-
ção a chegar ao seu final,
e arredado muito cedo dos
lugares de qualificação
para a discutir o título

Já se anteviam muitas dificuldades para a equipa do Hockey
Club de Sintra, nos duelos com dois dos principais candidatos
ao primeiro lugar da Zona Sul, e posteriormente ao título
nacional.
Na noite de 5.ª feira, dia 9, jogou em Murches, com o Benfica,
e bateu-se de igual-por- igual, embora tenha saído derrotado
por 2-1. Ainda chegou ao empate por Vasco Domingues, antes
do intervalo, mas não conseguiu responder ao golo dos
encarnados, a 9 minutos do final do jogo.
No domingo, dia 12, defrontou o Sporting no pavilhão do
Sacavenense, e somou nova derrota, desta feita por 3-0.
Nos jogos da jornada, o empate entre Fabril, e Paço de Arcos
veio ajudar na pontuação, dado que os barreirenses estão em
vantagem no confronto directo, e na pressão dos pontos,
para o 4.º lugar. Assim, e a duas jornadas para o final, o Hockey
Club de Sintra poderá precisar de apenas um empate para
garantir a qualificação.
Na 5.ª feira, dia 16 (feriado nacional), jogou em Paço de Arcos,
e encerra esta fase da prova, no sábado, dia 18, às 18h00, no
pavilhão desportivo de Monte Santos, numa recepção ao 3.º
classificado, o Sporting Clube de Torres.
Lidera, o Benfica com 30 pontos, seguido do Sporting, 27. HC
Sintra, soma 18.

Ventura Saraiva

David Veiga, treina as equipas de Infantis (sub 13), e Iniciados
(sub 15) do Hockey Club de Sintra que marcam presença na fase
nacional dos respectivos campeonatos

Campeonato Nacional de Iniciados (sub 15) – Zona Sul; HC Sintra, 4-APAC Tojal, 3

Defender os pergaminhos até ao jogo final
Ventura Saraiva

Com apenas uma vitória nesta fase da competição, o Hockey Club de Sintra demonstrou frente à equipa da APAC Tojal ao pavilhão desportivo de
Monte Santos que não cede nos objectivos de conseguir o maior número de pontos, independente do lugar na classificação, afastada matematicamente
a hipótese de qualificação. Somou mais uma vitória, e deixou o último lugar do grupo, defendendo assim os pergaminhos do emblema sintrense na
formação de patinadores.

C
nacional, os jovens Sub 15, do Ho-
ckey Club de Sintra não desanimam
e valorizam cada jogo, como se
fosse uma final. No sábado, dia 11,
e na recepção à turma de Loures, a
APAC Tojal, conseguiram superar-
se em largos momentos, nomeada-
mente na fase em que depois da
vantagem de dois golos, o adversá-
rio chegou ao empate (2-2), logo no
reatamento para a segunda parte.
Duarte Joaquim num lance indivi-
dual inaugurou o marcador à pas-
sagem dos 6 minutos, e João Mar-
ques, de penalti, aumentou para 2-
0, aos 12’. Na saída de bola, a turma
do Tojal reduziu por Manuel
Calambra, um parcial que se
manteria até ao intervalo.

Tiago Costa – um golo
e uma assistência,
como garantia da vitória
No reatamento para a segunda par-
te, Manuel Calambra (um desequi-
librador nato), empata, e o jogo entra
na fase de estudo mútuo, naquela

Derrota pesada em Turquel
No domingo, dia 12, o Sintra deslocou-se ao rinque do Hóquei Clube
de Turquel, e perdeu por 8-0, com uma primeira parte desastrosa (7-0).
Ontem (5.ª feira, dia 16, já com esta edição fechada), encerrou esta fase
do campeonato, com a turma alentejana, o HCP de Grândola, a jogar no
pavilhão desportivo de Monte Santos. Na 1.ª volta, recorde-se, a equipa
sintrense ganhou por 1-3, uma vantagem que pode ser o garante de
manter o lugar na classificação.

Ficha do jogo
Pavilhão em Monte Santos (Sintra)
Árbitro: Nuno Sousa (CRA HP
Lisboa)
Ao intervalo:2-1- Final: 4-3
Marcadores: Duarte Joaquim, João
Marques, João Lampreia, e Tiago
Costa (HCS); Manuel Calambra (3),
APAC T.
HC Sintra: Miguel Dias; Tiago Cos-
ta, João Lampreia, Duarte Joaquim,
e João Marques (5 inicial); Afonso
Nogueira (cap.), Afonso Fontinha,
Joaquim Resina, Martim Xisto, e
Hugo Pereira.
Treinador: David Veiga
APAC Tojal: David Fernandes; Ra-
fael Mendes, Martim Marques,
Pedro Júnior, e Miguel Martins (5
inicial); Tiago Pedro (cap.), Rafael
Costa, Matilde Granadas, Manuel
Calambra, e Marco Fontes.

Treinador: Gonçalo Oliveira
Resultados (Jornada 12) - 10 junho
Turquel, 2-Oeiras, 3; Física e Des-
portiva, 2- Benfica, 12; HCP Grân-
dola, 2- Sporting 11.
HC Sintra, 4-AAC Tojal, 3 (dia 11);
Resultados (jornada (13) - 12 junho
Turquel, 8-HC Sintra, 0; HCP Grân-
dola, 3-Oeiras, 4; APAC TRojal, 7-
Física e Desportiva, 3; Sporting, 3-
Benfica, 5.
Classificação, à 12.ª Jornada:
1.º Benfica, 36 pontos; 2.º Sporting,
36, 3.º Oeiras, 24, 4.º HC Turquel, 21,
5.º Física e Desportiva, 21, 6.º APAC
Tojal, 9, 7.º HC Sintra, 6, 8.º HCP
Grândola, 3.
Jornada final (dia 16)
Jogos às 18h00
HC Sintra- HCP Grândola; Oeiras-
Sporting; Física e Desportiva-Tur-
quel; Benfica-APAC Tojal.

ideia que quem marcar, ganha.
Coube a João Lampreia, numa
assistência de Tiago Costa, adiantar
o Sintra, no marcador, para Tiago
marcar (4-2), a 6 minutos do final do
encontro. A reacção do Tojal foi
imediata, Calambra marca de novo,
e faz o seu “hat-trick”, encurtando

para 4-3, e ainda com 5 minutos para
jogar. Muitos nervos, muito conta-
cto físico, e a formação orientada
por David Veiga, a ficar no limite
para a 10.ª falta disciplinar. O minuto
final foi de enorme pressão, com o
Sintra a defender muito bem, e a
garantir a conquista dos 3 pontos.
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SOCIEDADE

NUCASE/EMPRESA
PUB.

Vantagens da Certificação
como PME no IAPMEI CALENDÁRIO FISCAL

JULHO 2022

DATA
LIMITE OBRIGAÇÃO FISCAL

Até o dia
6

Até o dia
11

Até o dia
12

Até o dia
15

Até o dia
31

Entende-se por micro e pequenas empresas as entidades
definidas nos termos do Anexo ao Decreto-lei nº 372/2007, de 6
de novembro, diploma que define o procedimento de certificação
por via eletrónica de micro, pequena e médias empresas (“PME”).

Efetivos e limiares financeiros que definem as categorias de
empresas:

1 – A categoria das micro, pequenas e médias empresas (PME) é
constituída por empresas que empregam menos de 250 pessoas,
cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros
ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros.

2 – Na categoria das PME, uma pequena empresa é definida
como uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo
volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 10
milhões de euros.

3 – Na categoria das PME, uma microempresa é definida como
uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume
de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões
de euros.

A comprovação de PME é feita através da existência de Cer-
tificação emitida pelo IAPMEI, ou não sendo as empresas de-
tentoras dessa Certificação devem fazer prova dos pressupostos
de que depende o benefício, nomeadamente no que se refere à
respetiva qualificação como empresa autónoma, parceira ou
associada.

As empresas enquadradas como PME podem usufruir dos
seguintes benefícios:

1. Quando existam suprimentos / empréstimos dos sócios à so-
ciedade que detenham, direta ou indiretamente, uma participação
inferior a 20% do capital ou dos direitos de voto, os juros pagos
pela sociedade passam a beneficiar de uma taxa de 6% de spread
a acrescer à taxa EURIBOR a 12 meses do dia da constituição da
dívida, em detrimento da taxa de 1,5%. Usufruindo, assim os
sócios de uma remuneração maior (juros de suprimentos)
relativamente aos valores emprestados à sociedade;

2. O saldo das mais e das menos-valias derivadas de vendas de
partes sociais (ações/quotas) por singulares, passam a ser
tributados em IRS em apenas 50% do ganho obtido, se micro ou
pequena empresa;

3. Taxa de IRC reduzida de 17% aplicável aos primeiros 25.000

de matéria coletável;

4. Reporte da dedução para um período de 12 anos dos prejuízos
gerados em exercícios posteriores a 2017, ao invés dos 5 anos do
regime geral;

5. Às empresas que exerçam, diretamente e a título principal, uma
atividade económica de natureza agrícola, comercial, industrial ou
de prestação de serviços em territórios do interior, que sejam
qualificados como PME, é aplicável a taxa de IRC de 12,5% aos
primeiros • 25.000 de matéria coletável;

6. Pela solicitação de prestação urgente de uma informação
vinculativa à AT, passa a ser devida uma taxa entre 12,5 unidades
de conta e 125 unidades de conta, a fixar em função da complexidade
da matéria, em detrimento da taxa entre 25 e 250 unidades de
conta.

A certificação dada pelo IAPMEI deverá ser feita antes dos atos
realizados, nomeadamente:

1. Antes da transmissão das partes sociais;

2. Antes do contrato de suprimentos;

3. Antes do pedido de informação vinculativa urgente;

4. Durante o exercício que se deseja aplicar a taxa reduzida do IRC.

A certificação atribuída pelo IAPMEI só é possível via internet, até 30
dias úteis após o prazo legalmente previsto para entrega da decla-
ração anual contabilística e fiscal/IES, e na data em que é pedida,
nunca tendo efeitos retroativos. Na obtenção deste certificado não
há qualquer cobrança de taxa pelo IAPMEI.

Para mais informações:
Linha Azul: 808 201 201
E-mail: info@iapmei.pt

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, 09 de junho de 2022

Até o dia
20

Até o dia
21

Seg. Social – Independentes (Cat.B) - Entrega
da declaração do total dos rendimentos obtidos
nos três meses imediatamente anteriores.
IRC – Primeiro pagamento por conta
IRC – Primeiro pagamento adicional por conta
da derrama estadual
IUC – Pagamento do Imposto Único de Circulação
IVA – Balcão Único - OSS - Declaração do IVA
do 2.º trimestral (Lei 47/2020)
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
Instituições Financeiras Reportantes –
Comunicar à AT informação relevante a cada
uma das contas dos EUA
ASAE – Comunicação dos contratos
Modelo 30 – Entrega da declaração de maio
Modelo 31 – Entrega da declaração por trans-
missão eletrónica de dados
Modelo 33 – Entrega pelas entidades emitentes
de valores mobiliários
Modelo 34 – Entrega pelas entidades regis-
tadoras ou depositárias de valores mobiliários
Modelo 40 – Entrega pelas Instituições de
Crédito e Sociedades Financeiras

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 Recapitulativa
IRS/IRC – Entrega das quantias retidas
DMIS – Entrega da declaração e do imposto do
selo
IRS – Primeiro pagamento por conta dos
independentes (Cat. B)

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto
Nacional de Estatística
IES – Informação Empresarial Simplificada
Dossier Fiscal
Dossier dos Preços de Transferência
CES – Pagamento da contribuição extraordinária
de solidariedade
Modelo 11 – Notários e entidades que
desempenhem funções notariais
IVA – Pagamento do IVA do mês de maio
IVA – Pagamento do IVA da DMGIVA
IVA – Opção no portal das finanças pelo paga-
mento do IVA das importações através da
declaração periódica do IVA

Comunicação das faturas, dos documentos
de conferência de entrega de mercadorias ou
da prestação de serviços e dos recibos emitidos
pelo regime do IVA de caixa

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)

SEGURANÇA SOCIAL – Envio da Declaração
Mensal de Remunerações
IRS – DMR – Envio da Declaração Mensal de
Remunerações – AT
IVA – Envio da declaração periódica do mês de
maio
IVA – Declaração Mensal Global (DMGIVA) -
Importação de Bens (operadores postais)
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CULTURA

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO

CINEMA

MÚSICA

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

Sintra – “Vida e obra de Luísa
Ducla Soares – 50 anos de vida
literária”
Quando: até 3 julho
Onde: MU.SA Museu das Artes de
Sintra

Sintra – “Raiz Solar”, expo-
sição coletiva de desenho e arte
têxtil contemporânea de Ângela
Dias e Maria João Gromicho
Quando: até 17 de julho.
Onde: MU.SA- Museu das Artes
de Sintra

Sintra – “Estranhos Jardins”
exposição  de pintura de João
Francisco
Quando: até 17 de julho.
Onde: MU.SA- Museu das Artes
de Sintra

Sintra – “Sights” , exposição
de desenho de Gabriel e Gilberto
Colaço
Quando: até 17 de julho.
Onde: MU.SA- Museu das Artes
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 – Exposição “À volta de
Camilo – Cidades e lugares
de Camilo”
Quando: até 26 de junho
Onde: Biblioteca Municipal de
Sintra

Almoçageme – “Toc Toc”, pelo
Grupo Cénico Pérola da
Adraga
Quando: De 4 de 25 de junho e 2,
9, 23 e 30 de julho
Reservas: 925 966 354 / 917 611
767
Onde: Sociedade Recreativa e Mu-
sical de Almoçageme

Cinema City Beloura
Junho

“Ainbo: Espirito da Ama-
zónia” VP, na sala 1, às 11.40h,
13.40h, 15.40h.
“Mundo Jurássico: Dominio”,
na sal 1, às 17.35h, 21h.
“Marmaduke” VP, na sala 2, às
11.20h, 13.20h, 15.20h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
2, às 17.20h, 21.40h.
“Buzz Lightyear” VP, na sala
2, às 18.30h.
“Buzz Lightyear” VO, na sala
2, às 21.30h.
“O Mundo da Lua” VP, na sala
3, às 11.30h.
“Operação Secreta”, na sala 3,
às 15h, 17.25h, 21.45h.
“Sempre Perto de Ti”, na sala
3, às 19.50h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
4, às 11.10h, 15.10h, 18.10h,
21.10h.
“Mundo Jurássico: Dominio”,
na sala 8, às 11.30h, 15.30h,
18.30h.

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

Sintra – “RAPunzel - talvez
musical”
Quando: 18 e 25 de junho e 2 de
julho, sábados às 11h e 16h.
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – “O Segredo do Rio”,
espectáculo de marionetas
Quando: 18 junho, 11h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

O clássico dos irmãos
Grimm chega-nos agora com
sons e ritmos diferentes.
Uma estória em Rap ou um
Rap a contar a estória.
Castigada por erro que os
pais fizeram antes dela nascer,
Rapunzel vivia num quarto de
uma torre muito alta, apenas
com uma janela virada para
um bosque profundo.
Rapunzel passava os dias a
pentear o seu lindo e longo
cabelo loiro e a entrançá-lo
para que a sua madrinha, uma
velha muito velha com fama
de bruxa má, pudesse subir
pelas tranças até ao topo da
torre e visitar Rapunzel. Mas
um dia… à noite… enquanto

Dias 18 e 25 junho e 2 julho aos sábados, às 11 e às 16 horas
Teatro na Ribrafia

tuoso |Design gráfico: José
Frutuoso
Produção: Telma Grova e
Sandra Cruz
Local: Quinta da Ribafria,
Sintra - Estrada da Várzea
Datas*: 18 e 25 junho e 2 julho
- sábados às 11h e 16h
*a estreia prevista para dia 11
de junho teve de ser adiada
devido à COVID-19.
Bilhetes: 10• bilhete geral a
partir dos 12 anos
8• bilhete de criança até aos
12 anos, inclusive
Bilhetes à venda na Ticketline
e no local do espetáculo no
próprio dia.
Reservas para: 938 109 644
reservas@byfurcacao.pt

ela cantava ao luar, um jovem
príncipe, Louis de seu nome,
que andava perdido da sua
comitiva, ficou a ouvir
Rapunzel e apaixonou-se pela
sua doce voz. Ambos come-
çaram a conversar e Rapunzel
contou a sua triste vida. O
príncipe Louis, prometeu a si
mesmo e à sua amada que
havia de arranjar forma de
subir aquela torre tão alta e

pedir a mão de Rapunzel em
casamento.
Ficha técnica:
Adaptação de texto: João
Ascenso | Encenação: Paulo
Cintrão
Interpretação: Paulo Cintrão,
João Ascenso, João Parreira,
Carlos Gonçalves e Ricardo
Karitsis | Música: Nuno
Cintrão |
Técnico de som: José Fru-

inauguração do pri-
meiro Museu Ar-
queológico de São
Miguel de Odri-
nhas (MASMO)

Inauguração do Antigo Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas, a 13 de Junho de 1955, com a
presença do Patriarca de Lisboa, Cardeal Cerejeira, e
o fundador do Museu, Dr. Joaquim Fontes

Placa Joaquim Fontes

O Museu Arqueológico de São Miguel
de Odrinhas fez 67 anos

Visitantes no MASMO

Notícia do Jornal de Sintra
de 12/06/1955

Inauguração do Antigo Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas,
a 13 de Junho de 1955 – Vista Exterior

A
ocorreu a 13 de junho de 1955.
O Jornal de Sintra de 12 e de
19 de junho desse ano fez re-
ferência a este acontecimento.
O Museu Arqueológico de
São Miguel de Odrinhas as-
senta os seus mais profundos
alicerces no Renascimento,
quando alguém – provavel-
mente Dom Diogo de Sousa,
prior de São Miguel de Sintra
na década de 1490, decidiu
estimular a reunião, em torno
da antiga Ermida de São Mi-
guel, de um apreciável con-
junto de monumentos epigrá-
ficos encontrados nas pare-
des da igreja e por entre as
ruínas romanas ainda então
visíveis no local e nas suas
cercanias.
Mais recentemente, em 1955,
a Câmara Municipal de Sintra,
por proposta e iniciativa do
Prof. Dr. Joaquim Fontes, ten-
tou uma experiência inova-
dora para o seu tempo: a
construção, em plena zona ru-
ral, de um pequeno núcleo
museológico que permitisse
voltar a reunir, em Odrinhas,
as antiguidades entretanto
dispersas, além de outras mais
recentemente detetadas quer

nesta povoação quer em todo
o território concelhio.
Tendo sido inaugurado com
pompa e circunstância por
uma das principais figuras do
regime de então, o Cardeal
Patriarca de Lisboa, Dom
Manuel Gonçalves Cerejeira,
esteve aberto ao público du-
rante 38 anos.
Devido ao risco de desaba-
mento do edifício, acabou por
ser encerrado em 1993, ano
em que também se inicia a
construção do novo museu,
tendo este sido inaugurado a
11 de setembro de 1999.
No passado sábado, a Drª
Marta Ribeiro e o Dr. Ricardo
Campos, da equipa do MAS-
MO, deliciaram, como já vem

sendo hábito, os participan-
tes da visita guiada, no âm-
bito das comemorações desta
efeméride, com muitas curio-
sidades relacionadas com a

implementação deste excecio-
nal museu na área rural do
concelho de Sintra (Freguesia
de São João das Lampas).
Pelo exposto a nossa suges-
tão, pois parece-nos que é o
melhor a fazer, é mesmo ir a
Odrinhas, visitar o Museu e
conversar com os seus cola-
boradores.

Henrique Martins,
colaborador local

OUTROS
Sintra – “Demasiado”
Stand Uo Comedy
Quando: 8 julho, 21h
Onde: Auditório Acácio Barreiros,
Centro Cultural Olga Cadaval

EXCERTO:
(…) a minha
sustentável fé universal,
é sim aqui e agora que
não estou sozinho, é aqui
que desafio a gravidade da
matéria ou a ignorância do
espírito, vem comigo flutuar,
é esse o nosso destino,
flutuar ao redor de estrelas,
navegar entre fogos misteriosos,
o espírito que sou, não
importa porquê, deseja
encher o seu vazio de felizes
movimentos, tem esperança no
teu sol e nos teus deuses,
beija-me, persegue o
meu silêncio, vence comigo
o tempo, juntos seguiremos
o caminho da vida,
mesmo que eu pense, fale
ou escreva para ninguém, (…)

“Movimenta”, novo livro
de poesia, de Filipe de Fiúza

MOVIMENTA
Sintra, 2022
ISBN: 978-989-9038-03-5
Depósito Legal: 500245/22
Obra em 40 páginas, poesia.
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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

E

Bernardo
de Brito e Cunha

P

Sexta-feira, 17 de Junho – Cargaleiro
Lourenço, Rinchoa (219162006); Rodrigues Garcia,
Cacém (219138052).

Sábado, 18 – Fidalgo, Casal S. José - Mem
Martins (219200876); Correia, Queluz
(214350905).

Domingo, 19 – Claro Russo, Mercês
(219228540); Campos, Cacém (219180100).

Segunda-feira, 20 – Tereza Garcia, Portela
Sintra (219106700); Baião Santos, Monte Abraão
(214375566).

Terça-feira, 21 – Silveira - Alegro Sintra, Rio
de Mouro (219154510); Caldeira, Cacém
(219147542).

Quarta-feira, 22  – Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Simões Lopes, Queluz (214350123).

Quinta-feira, 23 – Fontanelas, Fontanelas
(219289986); Mira Sintra, Mira Sintra
(219138290).

Sexta-feira, 24 – Tapada das Mercês, Mercês
(219169907); Pinto Leal, Shopping Center de
Massamá (214387580).

Sábado, 25 – Dumas Brousse, Mem Martins
(214374144); Ascensão Nunes, Agualva
(214323020).

Domingo, 26 – Do Magoito, Magoito
(219610376); Vasconcelos, Monte Abraão
(214372649).

Segunda-feira, 27 – Viva, Rio de Mouro
(219177979); Silva Duarte, Cacém (219148120).

Terça-feira, 28 – Rio de Mouro, Rinchoa
(219169200); De Belas, Belas (214310031).

Quarta-feira, 29 – Crespo, Várzea de Sintra
(219245320); São Francisco Xavier, S. Marcos
(214260615).

Quinta-feira, 30 – Dumas Brousse, Rinchoa
(219160404); Quinta das Flores, Massamá
(214302063).

Sexta-feira, 17 de Junho – Teresa Miranda da Fonseca Salgueiro Verdasca, de Pero Pinheiro,
Inês Capitolina Simões, de Pero Pinheiro, Maria Vitória Jacinta, de Vila Verde, Helena Maria de
Castro Matias, de Nafarros, Francisca Rosa Villa Cisneros da Cruz, da Amadora, Alice Maria Barreiros
da Costa Rodrigues, do Canadá; João Antunes Silvestre, de Morelena, Firmino António Nunes Carriço,
de Pero Pinheiro, José Vaz, do Lavradio, Paulo Alexandre Duarte Dias, do Linhó, Luís Matos dos
Santos.

Sábado, 18 – Suzete Tavares Mendes Valério das Neves, Guilhermina Parracho, Maria Marcelina
Trindade Fonseca, de Pero Pinheiro, Paula Sofia Neves Gomes, Júlia Maria Luísa, da Codiceira;
Mário João Costa Fernandes, da Ribeira de Sintra,José Carlos Neves Jordão, Francisco Maria Ferreira
de Almeida Garrett, Antão Luís Ferreira Almeida Garrett, João Bernardino Dias, de Almoçageme,
Rui Jorge Carvalho Pires, de Olivais-Sul, António Gabriel, Luís Miguel Simões Alves, de Sintra.

Domingo, 19  –  Marta Isabel Silvério Maneira, de Morelena, Joaquina Eduarda Fernandes de
Figueiredo, de Pero Pinheiro, Almerinda da Luz Couto, do Mucifal, Maria  de Jesus Pimenta da Silva,
de Colares, Elizabete dos Santos Clemente, de Arneiro dos Marinheiros, Maria Helena da Costa Jorge
Lavrador, da Várzea de Sintra, Maria Otília Medina da Silva Cordeiro, Otília Maria Medina S.
Cordeiro, de Tavarede (Figueira da Foz), Sofia Ribeiro Pinto, de Telheiras; Henrique Duarte da
Silva, de Lourel, Manuel Domingos Monteiro Parcelas, de Faião, Ernesto Alexandre Pires Soares
Bandeira de Melo Ferreira Jordão, de Queluz, Tiago Manuel Leitão Ferreira, das Lameiras.

Segunda-feira, 20 – Maria Judite A. Pardal, da Tojeira, António Henrique Filipe, de Queluz,
Duarte Costa Vidal, do Mucifal, António Martins Borrego, Júlio da Silva Feliciano, dos Negrais,
Gabriel de Oliveira Baptista, de Torres Vedras, António Manuel Andrade Marta, dr. Marco António
Almeida dos Santos, José Ferreira da Cruz.

Terça-feira, 21  – Júlia Assunção Silva, do Mucifal,D. Maria Ermelinda Gomes Falcão da Silva,
do Algueirão, dra. Vera Santana, de Lisboa; João Fernando Capucho Martins, de Montelavar, Jorge
Gabriel de Oliveira Martins, Gonçalo Samuel Sousa Pinto Hermenegildo, de Bolembre, Diogo Filipe
Lopes Pessoa, de Almargem do Bispo.

Quarta-feira, 22 – Irina Sofia Martins, de Hermosilla, Maria Helena Patrício Mendes, de
Colares;  Diamantino Pereira, da Maceira, António Luís Fernandes Rodrigues, das Azenhas do Mar,
Hernâni  Filipe dos Santos Teixeira, de Albarraque, Aurélio João Ramos Crespo, José Nunes da Silva
Monteiro, de Lourel, Francisco Coelho Meira, do Algueirão, Aníbal José Gomes Falcão da Silva, do
Algueirão, Estevão Ramos Marques, do Linhó, Eduardo Carlos Borges Mascarenhas Serra, do
Mucifal.

Quinta-feira, 23 – Carla Alexandra Dias Lourenço, Esperança de Araújo, da Várzea de Sintra,
Ana Lúcia Guilherme de Melo, do Algueirão, Isabel  Cristina Pais Verissimo, de Pero Pinheiro, Maria
de Lourdes Alves Galvão Azevedo,  dr. juíz Acácio Artur Lopes Cardoso, Vasco Paulo Valdez Marques
de Lemos, José Francisco Carpinteiro, de Lisboa, Cândido Pargana, do Algueirão, Júlio de Oliveira
Cato, da Assafora.

Sexta-feira, 24 – Maria Odete Miranda Nazaré, de Lourel, Maria José Monteiro Conde, de
Albogas, Maria Adelaide da Silva, de Albogas, Maria Laura Duarte Câmara de Sousa Conceição, Maria
José da Silva Monteiro, de Albogas,  Maria da Conceição Ribeiro Silva  Roberto, Maria Ausenda Sádio
Santos Soares; srs.  Wenceslau Antero Sarmento, Paulo Moreira, Victor João Pedroso Ferreira, de
Negrais, Luis Fernando Blanco Cunha, João Duarte Valentim, de Pexiligais.

Sábado, 25  –  Maria Teresa Cabral, de Lisboa, Donzília Durão Bravo Henriques, Leonor Sequeira
Rabeco, do Mucifal, Maria de Lurdes Pereira Frutuoso, de Cabriz, Helena da Veiga Pinto, Henrique
Ribeiro Cabral de Almeida, Álvaro Taful Pires, de Vila Verde, José Levi Malta da Silva, do Magoito,
João Duarte Valentim, de Mem Martins.

Domingo, 26 – Isabel Maria Mateus Garrilho Miranda, de Vila Verde, Isaura Pereira da
Conceição Santos, Maria da Conceição Silva de Almeida, do Algueirão, Maria Cristina Pires Jorge, de
Pero Pinheiro, Ermelinda Vitória de Carvalho, de Albogas, Maria Vicente Chança Coelho, de
Almoçageme, dra. Maria João Vidal Lobato Santos Lopes, de Lisboa; Mário Reis Diogo, de
Almoçageme, Francisco C. Meira, do Algueirão.

Segunda-feira, 27 – Adelaide Cosme, do Penedo, Beatriz Moreira da Silva, Helena Paula
Frutuoso Coelho, da Várzea de Sintra, Maria de Lurdes Batista; José Mateus Pires Coelho, da Praia
das Maçãs.

Terça-feira, 28 – Miquelina Alcainça Paraíso de Barros, do Mucifal, Maria Alexandrina
d’Oliveira Roquete, Joaquina Duarte Ferreira, das Lameiras, Berta Ferreira Alves, de Pero
Pinheiro, Aida Martins Mendes de Matos Cordeiro, do Algueirão, Maria Virgínia do Carmo Dias
Ferraz, das Termas do Vimeiro, Carla Cristina Pinto S. Moreira, Maria Cristina Brandão Antunes
Gaspar; Carlos Alberto Granja, Paulo Henrique Catalão Silvestre, de Morelena, João Paulo Ribeiro
da Cruz Cosme, Agostinho Francisco Alegre, de Montarroio, José Francisco Jorge, de Sintra.

Quarta-feira, 29 – Maria Margarida Almeida, Maria das Neves Mendes Tomásio Galrão, da
Maceira, Maria Amélia de Oliveira Dias Soares, Maria Odete Delgado Rei; Jacinto Domingos, do Ral,
Pedro José Pimenta da Silva, de Colares, Luís Pedro Nobre da Costa, António Manuel Cagigal Alves,
de Sintra, João Pedro Costa da Silva Câmara, de Colares, Vitor Manuel Rodrigues Tomé, Francisco
Manuel de Gouveia Falcão, de Sintra, Pedro Luís da Costa Rodrigues, das Azenhas do Mar, Manuel
dos Santos Neves, de Ponte de Sótão.

Quinta-feira, 30 – Filipa Cristina Madeira, de Lyon, Maria de Fátima da Silva Neves Baleia,
de Bolembre, Hortense Nunes de Carvalho Ramos, Leopoldina Marcelino dos Santos, Maria Antónia
Figueiredo Nicolau, Maria Alice Reis de Vasconcelos Simões Candeias; António Júlio Grilo, de
Morelena.

s imagens que todos os dias (e em cada um dos
noticiários) nos chegam da guerra na Ucrânia acabam,
ao fim de mais de 100 dias, e na minha opinião, por nos
tornar um pouco insensíveis às reportagens que

As guerras

«No momento em que escrevo, o país abandonou as preocupações com a crise e
entregou-se, de alma e coração, ao Euro 2012. Também pelo facto de a nossa seleção lá
estar? Também – embora o primeiro resultado tenha sido tudo menos brilhante e o
segundo ainda eu lhe ignorar o desfecho. Mas, sobretudo, porque em termos de
televisão um cidadão não ter para onde se voltar. Os três canais abertos (que a RTP2 se
deixa ficar fora destas guerras) transmitem uma boa quantidade de jogos, a um ritmo
diário, não deixando grande escolha. Isto sem contar com o “Diário do Euro”, o Lanche
da Seleção, os Golos do Dia, o Jantar da Seleção, e uma coisa muito próxima de O
Vitinho da Seleção.»

assou na RTP2 uma série inglesa de seu nome “Cobra Ciberataque”. Ao longo de
uma meia dúzia de episódios, começando na explosão de um navio afundado,
vamos assistindo a uma série de quebras nas comunicações, através de um
ciberataque que deixa os ingleses a olharem todos uns para os outros. O que não

sta guerra veio revelar uma série de correspondentes das televisões de todo o
mundo, incluindo naturalmente dos canais portugueses. Não tendo acompanhado
com regularidade as emissões da TVI/CNN Portugal, não tenho opinião sobre os
seus enviados. Mas em relação aos restantes, esses sim, tenho uma apreciação a

continuam a chegar. O que me leva a perguntar se o massacre de
Bucha acontecesse hoje, se teria a mesma repercussão, se
levantaria o mesmo clamor um pouco por (quase) todo o mundo:
porque, convenhamos, há dezenas de pequenas Bucha todos os
dias. Depois temos uma outra questão: a invasão da Ucrânia por
parte da Federação Russa (ou operação militar, ou o que se quiser) tem que fim? A Federação
Russa alega uma desnazificação (o meu computador insiste para que escreva
“dessalinização”, mas não lhe façamos a vontade) para a sua operação militar, mas fica uma
pergunta por fazer. E ela é a seguinte: para desnazificar (lá está ele) é necessário reduzir um
país a escombros? E matar civis a eito, incluindo 300 crianças? E depois, caso vença, para
que quer a Federação Russa um país que parece ter sido alvo de uma terraplanagem de
norte a sul? Não percebo isto: a não ser que a Federação Russa queira apenas chegar às
portas da Europa – mas aí, a conversa vai ser outra.

fazer. O melhor de todos (e, ao mesmo tempo, a maior surpresa) foi, como já tive oportunidade
de escrever, Nuno Pereira, da SIC. O mais interessante no relato diário da guerra, mas
também o mais preocupado com o fait-divers, tão importantes em situações semelhantes.
Ainda da SIC, temos Iryna Shev (espero não trocar as letras do seu nome), que tem a
vantagem de falar a língua e, portanto, não estar dependente de um tradutor. A maior
decepção foi a enviada da RTP, Rita Marrafa de Carvalho que, segundo vejo nas redes
sociais, está de volta e deverá ser substituída. Foram prestações muito fracas, pouco mais
que a leitura de um boletim diário. Volta, Rita, que não deixas saudades.
Mas este problema dos correspondentes levanta outra questão: quanto custa a cada uma
das estações ter na Ucrânia toda esta gente, incluindo operadores de câmara? A SIC, por
exemplo, multiplica esse custo por duas ou três equipas – sem contar com aquela equipa
extra, a da Sky News que, na opinião de todos os locutores nacionais da estação, é uma
“parceira da SIC” – título bem mais pomposo que dizer que a peça que vamos ver foi paga
pela SIC à televisão britânica…

se entende, porque em tempos da II Guerra sempre arranjaram maneira de dar a volta aos
problemas e escutas e tudo isso. Um programa de computador com um vírus é ligeiramente
diferente, mas parece-me pouco risível que no Reino Unido não fosse possível encontrar
um miúdo barra nestas coisas, que não conseguisse dar a volta ao problema. E onde
estavam as comunicações por canais especiais de rádio da Força Aérea, da Marinha, do
Exército? Nem aparecem. Quando a série chegou ao fim fiquei a olhar para o televisor com
ar de parvo e a perguntar-me que raio acaba de acontecer?
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Grupo de Escotei-
ros 178 das Mer-
cês, realizou no
passado dia 11 de
Junho o seu 15.º

O 15.º Aniversário do Grupo de Escoteiros 178 das Mercês
com a 3.ª estrela do símbolo do aniversário

Grande confraternização entre os escoteiros antigos e actuais, suas famílias e amigos

o auditório da
Igreja Paroquial de
Cacém, realizou-se
no passado dia 8
de Junho, mais um

“Tarde Sem Fronteiras” no Cacém

N
evento de “Tarde Sem Fron-
teiras” da autoria da Coreó-
grafa e Maestrina, professora
Susete Perhat.
Estiveram presentes no es-
pectáculo, representantes do
Poder Local,  nomeadamente
vereador da CMS, Eduardo
Quinta-Nova e assessor João
Castanho, assim como os
presidentes da União de
Freguesias de Agualva Mira-
Sintra e de Cacém-São Mar-
cos, respectivamente, Carlos
Casimiro e Paulo Adrego,
assessor António José Pinto,
assim como outros convi-
dados.
No espectáculo actuaram,
com repertório variado, com
os Grupos Corais da Univer-
sidade Sénior da Junta de
Freguesia de Agualva Mira-
Sintra “Gente Que Canta”, e
da Paróquia do Coração Ima-
culado de Maria, do Cacém,
“Cantares Tardios”, criados e
regidos pela professora
Susete Perhat.
O Fado também marcou
presença  com as alunas, Ana
Júlia Duarte e Maria da Luz
Guimarães
O professor Sérgio Fonseca,
em Conversas Com Música e
professor Afonso Henriques
no piano também deram nível
ao espectáculo.
Em cena também a apresen-
tação de uma peça de Teatro,
“Dom Jorge”, baseada numa
música alusiva, com guião da
professora Susete Perhat, e
com representação espontâ-
nea de todos os actuantes em
palco, sem texto prévio. 

Aspecto da assistência

O
aniversário.
Estiveram presentes inúme-
ros convidados, desde anti-
gos elementos e Dirigentes,
representantes de outros Gru-
pos de Escoteiros e Agrupa-
mentos de Escuteiros, Junta
de Freguesia representada
pela excelentíssima Presi-
dente Raquel Amaral e como
não podia deixar de ser, toda
a família atual do 178 (ele-
mentos, pais e Dirigentes).
Uma calorosa confraterni-

zação onde o ponto alto foi a
colocação da 3.ª estrela, sím-

bolo do 15.º aniversário.
Para toda a família do 178 das

Mercês e que sentem as suas
cores do preto, verde e azul

um enorme BRAVO.
Pedro Gaspar (Colaborador)

Convidados, Orlando Pires,
Susana Gonçalves e Davi
Antunes.
Foi uma “Tarde Sem Fron-
teiras”, envolvendo público,
num espectáculo cheio de
cor, alegria e muita animação,
apresentado e dirigido pela
professora Susete Perhat,
evento que teve como fina-
lidade “o convívio e a expres-

são das variadas facetas do
estar na vida e comungar o
espírito de todos juntos, sem
barreiras, sem idade, sem
vedetismo, enaltecendo a
condição humana”, palavras
da Professora Susete Perhat.

José Correia
(Colaborador)

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

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

ASSINE E APOIE


