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Cidadania ativa e ambiental
– um imperativo no concelho de Sintra

Jornal de Sintra tem entre os seus colaboradores grupos formados por cidadãos do Concelho de Sintra que debatem algumas áreas específicas.
Está entre os citados grupos o “Sintra sem Herbicidas”, que ao longo dos últimos anos, com os seus artigos, na rubrica “não há planeta b”, nas páginas deste jornal,  têm dado
uma importamte mais valia para o conhecimento e divulgação da protecção da natureza.
Assim sendo e porque o Jornal de Sintra deve muitas gentilezas a este grupo publicamos nesta edição um pouco do seu historial que confirma o ditado popular “Quem corre,
cansa. Quem anda, alcança”.
Nesta última edição do jornal publicada antes do início de férias reforçamos a polémica dos herbicidas, que pelos vistos persiste e insiste, desrespeitando quem defende valores
ambientais que continuam a envenenar o ar, os rios, os oceanos, as plantas e os insetos.
Bom Verão com boas práticas, com responsabilidade pela pegada ecológica, sem herbicidas, sem beatas no chão, e sem lixo a acumular-se nas bermas das estradas e nas praias.
Boas Férias para todos os leitores, clientes, fornecedores, colaboradores e demais amigos. Até dia 2 de Setembro, edição digital e 9 de Setembro, edição em papel.
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LENDAS E FACTOS LENDÁRIOS DE SINTRA

que pistolas eram aquelas que são
mencionadas no fim da 4.ª parte?
Certamente que muitos, ao lerem
estas palavras, lhes virá à mente a
imagem de pistolas modernas. Ou

altura considerável, contornando o rebordo
do precipício sobre o qual o Castelo tinha
sido construído. Um pouco para a direita via-
se uma baixa entrada com um arco, a qual
cruzada, levou Dillon a uma área mais ampla
que no passado certamente fora um espaçoso
salão dos Mouros, e que agora era um espaço
vazio e abandonado. Tudo estava em silêncio;
mas avançando um pouco mais, vozes irrom-
peram pelos seus ouvidos, fazendo-o olhar
em redor para tentar perceber de onde vinham.

Este excerto parece perfeitamente banal, tendo
mais conteúdo literário, estilístico, do que
propriamente algo que consigamos desen-
volver e nos permita compreender um
sentimento que só é capaz de ser reconhecido
se usarmos os filtros do passado. Mas apenas
parece banal. Se atentarmos à descrição de

Dillon a entrar na estrutura do
Castelo de Sintra, perceberemos,
mais adiante, que tem imensos
contornos que, no sentir, avivam um
passado muito diferente do nosso
tempo: …um pouco para a direita
via-se uma baixa entrada com um
arco, a qual cruzada, levou Dillon
a uma área mais ampla que no
passado certamente fora um espa-
çoso salão dos Mouros, e que agora
era um espaço vazio e
abandonado. Certamente que,
passeando em Sintra, traços
mouriscos já entraram pelos vossos

olhos. Aliás, basta passarmos na Volta do
Duche para vermos a Fonte Mourisca. Ou em
São Pedro, para vermos o café Mourisca. Ou
indo ao Palácio da Vila, para, aí com mais
dificuldade para olhos não tão bem treinados,
vermos resquícios de arte mudéjar, da arte de
estilo ibero-muçulmano. E se formos mais
adiante, vemos a Quinta do Relógio, com os
seus arcos e as suas palavras árabes na
fachada que está voltada para a Regaleira. E
se continuarmos, chegamos a Monserrate,
onde temos, no seu Palácio, um estilo oriental
que cheira a uma Veneza encorpada por uma
leve fragrância otomana. A maior parte da arte
mudéjar, no Palácio da Vila, vem do século
XVI (ou assim se pode ver, de modo a não

prolongar um detalhar que para aqui não faz
sentido), denotando que o “gosto mourisco”
vem de trás. Quando, contudo, chegamos ao
final do século XVIII, vemos obras de maior
destaque (ou obras capazes de perdurar no
tempo, como composições musicais e
pinturas) contendo o tema oriental, como por
exemplo O Rapto do Serralho (o rapto de um
harém, no caso, otomano) de Mozart. Mas
quando o Egipto é invadido – dá-se uma in-
vasão – por Napoleão, surgem vários pintores
franceses que tentam enfatizar, numa pintura

de propaganda, um oriente sujo, bárbaro, e
cuja chegada de Napoleão vem tocar de forma
quase divina, como no quadro Napoleão na
Casa da Lepra em Jafa, de Antoine Jean Gros.
Vemos também retratos de outras guerras da
primeira metade do século XIX, como a Guerra
da Independência Grega (por oposição ao
Império Otomano), sendo este caso curioso
para nós, pois quando essa acaba, o primeiro
Rei da Grécia é Otto Wittelsbach, que em 1862
foi deposto, tendo nessa ocasião sido
convidado para ocupar o seu lugar… o nosso
Rei D. Fernando II. Mas, como dizia e fazia

tentar parecer, o gosto por aquilo que fica
conhecido como Orientalismo é crescente ao
longo do século XIX, e de forma cada vez
mais intensa à medida que os grand tours (as
longas viagens culturais, quase sem destino

que não todos aqueles que enri-
quecessem cultural e pessoalmente
os viajantes) se vão dando, e vamos
tendo um conceito de turismo mais
próximo daquele que hoje temos –
aliás, é nessa primeira metade do
século XIX que na Europa nos surge
quer o termo turista, quer o termo
turismo. Cá em Sintra vemos o
Orientalismo também na arquite-
ctura revivalista da Quinta do Re-
lógio, de Monserrate, de determi-
nadas partes do Palácio da Pena,
entre outras propriedades e

edificações. E todo este Orientalismo, pela
presença do Islão na Península Ibérica entre
os séculos VIII e XII, nos é muito mais familiar,
do que a alguém do Norte da Europa, não nos
causando um impacto tão grande como a um
cidadão inglês, por exemplo. E, sendo Stafford,
o autor, inglês, e um inglês no século XIX,
quando ele refere …um pouco para a direita
via-se uma baixa entrada com um arco, a
qual cruzada, levou Dillon a uma área mais
ampla que no passado certamente fora um
espaçoso salão dos Mouros, e que era agora

A Day at Cintra (1825) – Tradução e Notas (5.ª parte)
Miguel Boim

(continuação da 4.ª parte)

E
até de revólveres, as armas de fogo com um
tambor, onde as balas se encontram, tambor
esse que vai rodando. Neste caso, tendo em
conta que o autor, Stafford, poderá ter estado
realmente em Sintra, e se terá inspirado na
vida de um oficial inglês (ou nas vidas que
esses aqui levavam, tendo até aqui sido
trazidos por força das invasões napoleóni-
cas), é muito provável que a arma fosse da-
quelas que utilizavam uma pedra para fazer a

ignição – ou seja, para disparar. No tempo em
que vivemos, isto – conhecido como peder-
neira – parece-nos, soa-nos como quase pri-
mitivo; o tempo vai passando e o passado
ainda que recente – com duzentos anos, neste
caso – parece-nos cada vez mais primitivo. A
pedra usada nesse sistema de disparo era sílex
pirómaco, capaz de produzir faíscas. Quando
se premia o gatilho, o sílex raspava numa parte
de metal, fazendo com que caíssem faíscas
para uma parte onde estava um pouco de
pólvora, que assim tendo a sua ignição, pro-
jectava a bala pelo cano abraçado por madeira.
Bom, e as balas eram também elas diferentes.
Uma bala era uma esfera de chumbo (muitas
vezes com severas imperfeições).
E a espada – ou sabre, melhor dizendo – era
também algo a que os nossos olhos não estão
habituados. Eram muitas vezes belamente
adornados. Por Sintra passaram muitas destas
pistolas e sabres britânicos, que ajudaram a
que as tropas de Napoleão se fossem embora
– estas últimas, levando muitas coisas de mui-
to valor, incluindo uma estátua de São Miguel
que se encontrava na velha igreja de mesmo
nome (no caminho para o Castelo), nessa épo-
ca ainda arruinada do que no pós-terramoto
de 1755.

Por serem apenas dois homens aqueles que
carregavam aquele corpo para dentro do
Castelo de Sintra, Dillon elaborou um plano,
obteve do monge jerónimo do Mosteiro da
Pena informações do melhor caminho a ser
tomado de modo a alcançar as ruínas do
Castelo de Sintra, e pegando nas suas pistolas
e no sabre, lá foi ele.

Seguindo com uma rapidez cautelosa, conse-
guiu alcançar as ruínas do Castelo sem qual-
quer dificuldade. O trilho que seguira termi-
nava exactamente debaixo de uma muralha de

Já na Quarta Edição!
Muito mais haveria por dizer, mas
poderá encontrar mais informações,
vivências e referências, no livro
“Sintra Lendária – Histórias e Lendas
do Monte da Lua”, que também se
encontra à venda no Jornal de Sintra.

O Orientalismo presente na Quinta do Relógio,
aqui mais em detalhe. Fotografia de 1906. O mecanismo de pederneira das pistolas

utilizadas por Dillon. Nesta imagem, o
mecanismo encontra-se fora do corpo da
pistola. 1) O corpo da mola que, após
ser puxado atrás (para a esquerda), era
depois solto pelo gatilho (nesta imagem
encontra-se já solto, ou em descanso);
2) O sílex para a produção de faíscas
que reagiam depois, mais abaixo, com
a pólvora. Fotografia original de Andrew
Hutton, Army Museum, Nova Zelândia.

A zona da alcáçova do Castelo de Sintra, numa pintura do século XIX.

O Orientalismo da Quinta do Relógio, onde os
Príncipes D. Carlos e D. Amélia passaram a sua
lua-de-mel. Gravura de 1864.

um espaço vazio e abandonado… tem esse
excerto uma carga de fantasia, de fantasia
médio-oriente (como é notória em tantos
quadros do século XIX) como nós hoje disso
não nos apercebemos. Aquilo que para nós é
um excerto perfeitamente banal, para um inglês
da primeira metade do século XIX tinha uma
imensa fantasia.

O lugar onde [Dillon] se encontrava agora
era rodeado em três dos seus lados por uma
muralha arruinada e com alturas desiguais;
no quarto lado, os vestígios de um largo
portão mostravam que esta fora a entrada
principal do Castelo nos seus dias de
imaculado esplendor. Avançou na sombra
que a sua entrada criava e descobriu que se
abria sobre um terreiro uma paisagem
encantadora que superava qualquer beleza
que a imaginação pudesse conceber. Aqui,
a natureza misturava, numa íntima união, o
belo e o selvagem; e enquanto os cumes e as
projecções das rochas da montanha se viam
dispersadas aqui e ali numa grandiosidade
rústica, os belos gerânios, o alecrim e as
murtas, o jasmim, os escuros sobreiros e os
aloés, deliciavam os olhos emitindo refres-
cantes fragrâncias. Um lance de escadas que
começava no portão levava até um pátio,
que àquela hora se encontrava encanta-
doramente iluminado pelos tons do pôr-do-
sol. Debaixo de uma natural pérgola feita
por vinha, pelo jasmim e pelo gerânio, os
dois homens que Dillon tinha visto do
Mosteiro jogavam dados, enquanto a
poucos passos deles, deitada nas ervas,
encontrava-se uma forma feminina, que,
mesmo à distância, percebeu que seria jovem
e bela.

 (continua)
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DA IMPRENSA REGIONAL

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em reunião do
executivo, o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo
de 2022/2023.
Esta medida tem como objetivo garantir o acesso e as mesmas
condições de sucesso para todos os alunos, independen-
temente da sua situação económica.
O presidente da autarquia, Basílio Horta, sublinhou que “a
educação é um direito fundamental e a base de uma sociedade
mais justa e equitativa”, acrescentado que “compete aos
municípios assegurar, organizar e gerir os transportes
escolares, assim serão disponibilizados todos os apoios
necessários, de forma ajustada, reunindo todas as condições
para o seu bom desempenho escolar.”
Os transportes escolares estão organizados em rede tendo
em consideração o percurso escolar dos alunos e a área
geográfica. Os apoios nesta área traduzem-se na garantia de
acesso ao transporte escolar, através do passe gratuito para
alunos até aos 13 anos e mediante candidatura para as res-
tantes idades em circunstâncias específicas.
O Plano de Transporte Escolar é a nível municipal, o
instrumento de planeamento da oferta de serviço de transporte
entre o local da residência e o local dos estabelecimentos de
ensino da rede pública frequentados pelos alunos da
educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino
secundário, salvo quando existam estabelecimentos de ensino
que sirvam vários concelhos, casos em que tal instrumento
assume nível intermunicipal.                                Fonte: CMS

Sintra aprovou Plano
de Transporte Escolar

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em reunião de
executivo, um protocolo com o CENINTEL – Centro de
Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, com
vista à criação de um centro tecnológico especializado na
área industrial em Sintra.
Este protocolo tem como objetivo estabelecer uma estratégia
de orientação escolar e profissional para o concelho, apoio à
divulgação dos Centros Tecnológicos Especializados
(Hotelaria, Lazer e Mecatrónica), apoiar as deslocações dos
alunos aos estabelecimentos de ensino ou local de estágio e
a formação contínua de professores/formadores, com vista à
promoção da educação e formação profissional especializada
no concelho de Sintra.
Para o presidente da Câmara, Basílio Horta “o apoio a projetos
desta natureza terá um impacto enorme nas ações futuras dos
nossos jovens. A aquisição de competências é essencial para
o ingresso no mercado de trabalho e sucesso profissional”.
O autarca salienta ainda que “esta iniciativa é um investimento
essencial que contribuirá, por certo, para o aumento da
formação e qualificação da população estudantil no concelho
de Sintra.”
A criação deste Centro Tecnológico, que deverá funcionar na
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (EPAV), em
Colares, integra um projeto de candidatura apresentado pela
CENINTEL no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR) com um valor de financiamento a fundo perdido até 1
milhão e 700 mil euros.
A Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (EPAV)
de Sintra prossegue uma atividade de enorme relevância ao
nível da formação profissional, sendo a única no concelho de
Sintra com oferta de cursos profissionais nas áreas hotelaria
e restauração.                                                           Fonte: CMS

Sintra aposta na promoção
da formação profissional
especializada

Atendendo às condições me-
teorológicas adversas veri-
ficadas e ao risco de incêndio
florestal muito elevado fo-
ram, hoje, 25 de julho, en-
cerradas as cancelas exis-
tentes no perímetro florestal
sul da Serra de Sintra.
As cancelas existentes, co-
locadas nos locais indicados
na proposta 279/-P/2020,
foram acionadas e estes aces-
sos permanecem encerrados
enquanto se mantiver a situa-
ção de risco de incêndio ele-
vado.
Zonas de acesso interdito:
• Cruzamento da Azóia;
• Caminho da Urca / Pedras
Irmãs;
• Cruzamento dos Capuchos
- acesso ao Monge;
• Cruzamento dos Capuchos
- acesso ao cruzamento da
Portela;
• Cruzamento da Portela -
acesso ao cruzamento dos
Capuchos;

Cancelas no Perímetro Florestal da Serra de Sintra
encerradas devido a risco de incêndio

• Cruzamento da Portela -
acesso à Azóia.
Adicionalmente, a autarquia
informa que o concelho de
Sintra se encontra em Perigo
de Incêndio Rural “Muito
Elevado” não sendo permiti-
da a realização de trabalhos
nos territórios rurais e na
envolvente de áreas edifica-
das com recurso a motorro-
çadoras, corta-matos e des-
troçadores, todos os equipa-
mentos com escape sem
dispositivo tapa-chamas,
equipamentos de corte, como
motosserras ou rebarbado-
ras, ou a operação de méto-
dos mecânicos que, na sua
ação com os elementos mine-
rais ou artificiais, gerem
faíscas ou calor.
A decisão de encerramento
do Perímetro Florestal surge
na sequência de:
• O IPMA emita Risco de
Incêndio Elevado ou su-
perior;

• O IPMA emita Aviso La-
ranja, ou superior, para a
intensidade do vento;
• Sempre que as Autoridades
de Proteção Civil competen-
tes emitam estado de Alerta
Laranja, ou superior, para a
Intensidade do Vento.
Durante este período conti-
nuam a poder circular: veícu-
los de socorro, de emergência
e das entidades integrantes
do Sistema Municipal de
Proteção Civil.
A Serra de Sintra integra uma
região de proteção classifica-
da sensível ao risco de incên-
dio florestal, caracterizada
por um elevado número de
visitantes. Torna-se assim
fundamental acautelar a sua
proteção, manutenção e con-
servação considerados obje-
tivos do interesse público, de
âmbito mundial, nacional e
municipal.

Fonte: CMS

Reestruturação administrativa

sta tema, hoje de
novo em discussão,
foi no ano de 2012
amplamente analisa-
do e divulgado no

com autarcas de todo o país
contra a reforma adminis-
trativa”
13 de Abril 2012 – “Queluz
unânime no pedido de sus-
pensão da extinção de fre-
guesias”
4 Maio 2012 – Assembleia
Municipal rejeita extinção de
freguesias”
8 de Junho 2012 – “Freguesias
inconformadas com perspe-
ctivas de extinções”
8 de Junho 2012 – Freguesias
rejeitam nova lei da reforma
Administrativa
21 de Setembro 2012 – Por-
tugal Autárquico em debate
profundo / Assembleia Mu-
nicipal rejeita proposta dos
Governo para as áreas me-
tropolitanas”
28 de Setembro 2012 – “Fre-
guesias continuam a dizer não
à extinção de freguesias”
5 de Outubro 2012 – “10 de
Outubro é o dia do debate
global sobre o futuro das
freguesias”.
19 de Outubro 2012 – “Ai
minha rica freguesia”
26 Outubro 2012 – “Câmara
íntimida Assembleia da
República a prestar esclare-
cimentos”
16 de Novembro de 2012 –
“Unidade técnica propõe
redução de freguesias em
Sintra”
7 de Dezembro 2012 – “Sintra
vai a votos com o mapa do

descontentamento”
7 de Dezembro 2012 –
“Parlamento quer extinguir 16
freguesias de Sintra”
11 de Janeiro de 2013 – “Pla-
taforma Freguesias SIMtra
espera que Cavaco Silva não
promulgue a Lei Adminis-
trativa”
18 de Janeiro 2013 – “Fre-
guesias socialista anunciam
acções judiciais contra a Lei
Administrativa”

No decurso do ano 2021 tem
proseguido a movimentação,
sobretudo sobre o futuro das
freguesias de Sintra, Almar-
gem do Bispo/Pêro Pinheiro
e Montelavar e S. Joãos das
Lampas/Terrugem.

Situação na União de
freguesias Queluz Belas

No dia 25 de Julho realizou-
se uma assembleia extraordi-
nária, na sala dos Bombeiros
de Queluz, onde foi apre-
sentado o documento de “Es-
tudo Sobre a Reorganização
Administrativa da União de
Freguesias Queluz e Belas”
tendo sido decidido que no
próximo mês de Setembro
será realizada uma oscultação
sobre a matéria das popu-
lação abrangidas nas áreas
de Queluz e Belas para pros-
terior análise.

Está de novo em discussão a nível nacional a reposição das freguesias.

E
Jornal de Sintra em artigos
escritos pelo jornalista Luís
Galrão, os quais mereceram
toda a credibilidade, pelo seu
rigor e isenção, sendo hoje,
passado 10 anos um verda-
deiro espelho do inconfor-
mismo das populações na
aceitação do desmembramen-
to imposto pelo Governo
Central.
Assim elencamos os artigos
escritos pelo referido jorna-
lista, dentro da sua reconhe-
cida isenção e rigor.

27 de Janeiro de 2012 – “Au-
tarquias recusam reforma
administrativa a régua e
esquadro”
17 Fevereiro 2012 – “Governo
quer cortar 9 freguesias de
Sintra”
17 Fevereiro 2012 – “Proposta
de Mapa administrativo reduz
para metade as freguesias de
Sintra”
16 de Março 2012 – “Mon-
telavar promete lutar pela
preservação da freguesia”
16 de Março 2012 – “Au-
tarcas das freguesias recusam
ser coveiros do Poder Local”
6 Abril 2012 – “Freguesias de
Sintra manifestam-se na Av.
da Liberdade, em conjunto

Idalina Grácio
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Cartório Notarial de Lisboa
Notária: Raquel Salgueiro Palma Dorotêa

Certifico, para fins de publicação, que por escritura lavrada neste Cartório no dia doze de Julho de
dois mil e vinte e dois, a folhas 61 do livro de notas número 657-A, João Manuel Bliebernicht
Rocheta, NIF 115.098.577, casado com Filipa Maria Mcdouall de Castro Freire Rocheta, sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Avenida Infante Santo, n.º 60, 4.º A, em Lisboa, por
si e na qualidade de procurador, em representação de sua mulher, Filipa Maria Mcdouall de Castro
Freire Rocheta, NIF 146.635.825.
DISSE: Que, com exclusão de outrem, declara-se a si e à sua representada, donos e legítimos
possuidores, do prédio urbano designado por lote 5, composto de terreno com a área de três mil e
setenta e oito metros quadrados, sito na Quinta do Alto, na Rua Vale Flores (prolongamento), em
Ranholas, união das freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de
Penaferrim), concelho de Sintra, que confronta a norte com João Manuel Bliebernicht Rocheta, sul
com Gillian Anne Nott-Bower e outro, nascente e poente com caminho, descrito na Primeira
Conservatória do Registo Predial de Sintra, ainda como prédio rústico, sob o número quatro mil
seiscentos e vinte e oito da freguesia de Sintra (São Pedro de Penaferrim), inscrito na respectiva
matriz predial urbana, sob o artigo 11947 (que proveio do artigo rústico 73 secção H) com o valor
patrimonial de 13.260,00 , a que atribui igual valor.
Que o referido prédio está registado a favor de Carl Olof Bennich, casado com Anna Lisa Bennich,
no regime da separação de bens, já falecido, com última residência conhecida na Quinta do Alto, Vale
Flores, São Pedro de Penaferrim, em Sintra, pela apresentação trinta e um de dezassete de Setembro
de mil novecentos e setenta e três, conforme consta de certidão predial on line com o código de
acesso PP-2415-89452-111112-004628.
Que por volta do ano mil novecentos e oitenta, o identificado imóvel foi adjudicado a sua filha Eva
Bennich, por partilha verbal não reduzida a escrito com os demais herdeiros de Carl Olof Bennich.
Que, em Fevereiro de mil novecentos e oitenta e um, a referida Eva Bennich vendeu o identificado
prédio a Jerome Lucas e mulher Valerie Lucas, que por sua vez, no ano de mil novecentos e oitenta
e oito venderam o prédio a Don Stuart Mastriforte casado com Karin Irmgard Mastriforte.
Os identificados Don Stuart Mastriforte e mulher, Karin Irmgard Mastriforte venderam o prédio, em
Maio de mil novecentos e noventa e dois à sociedade Melmerby Holdings, Ltd sociedade constituída
de acordo com as leis de Gibraltar.
No ano de mil novecentos e noventa e quatro a sociedade Melmerby Holdings, Lda. vendeu o prédio
ao ora justificantes, o primeiro outorgante e sua representada, pelo preço correspondente a vinte
mil euros, entregue na referida data, ainda em escudos, ao representante da sociedade vendedora.
Que, após inúmeras buscas, que se revelaram infrutíferas, o primeiro outorgante não conseguiu
localizar os Cartórios onde foram lavradas as referidas escrituras de partilha e compras e vendas que
titularam aquelas transmissões.
Que o primeiro outorgante e a sua representada, desde o ano mil novecentos e noventa e dois detêm
a posse do identificado prédio, praticando todos os actos inerentes à qualidade de proprietários,
nomeadamente deslocando-se ao mesmo, tendo vedado o prédio, explorando-o, limpando-o, pagando
as respectivas despesas de manutenção e contribuições, posse que tem sido exercida sem interrupção,
de forma ostensiva, à vista de toda a gente, e sem violência ou oposição de quem quer que seja, de
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade.
Que, assim, a posse pública, pacífica, contínua e em nome próprio, do referido imóvel desde o ano
de mil novecentos e noventa e dois conduziu à sua aquisição por usucapião, que invocam para
justificar o direito de propriedade, para fins de registo predial.
Que os titulares inscritos Carl Olof Bennich, com última residência conhecida na Quinta do Alto,
Vale Flores, São Pedro de Penaferrim, em Sintra, e seus herdeiros, foram previamente notificados,
nos termos do artigo 99.º do Código do Notariado, sem que tenha sido apresentada qualquer oposição.
Nestes termos, e não tendo qualquer outra possibilidade de levar o direito a registo vêm justifica-lo
nos termos legais, estabelecendo assim novo trato sucessivo.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.

Lisboa, 12 de Julho de 2022.
A Notária,

(Raquel Salgueiro Palma Dorotêa)

Rua Castilho, 44-1.º • 1250-071 LISBOA • Tel. 213 804 130 • Fax: 213 804 139
NIF: 215 464 249 • geral@rpdcartorio.com • www.rpdcartorio.com

Verão é a estação
do ano mais quen-
te e com o calor es-
tão associados fa-
tores de risco espe-

Verão seguro
Ana Fontainhas*

O
cíficos da época sendo im-
portante estarmos despertos
para esses perigos.
Da exposição prolongada a
temperaturas elevadas po-
dem ocorrer graves conse-
quências como queimaduras
solares, insolação, cãibras
por calor, desidratação, agra-
vamento de doenças crónicas
(nomeadamente doenças
cardiovasculares, respirató-
rias, renais, diabetes, osteo-
porose).
O Verão normalmente coin-
cide com períodos de férias
escolares e por estarem tem-
peraturas mais elevadas é
convidativo a viagens e pas-
seios ou atividades ao ar livre.
Recomenda-se os passeios
ou exercício físico no horário
de menor calor, a utilização de
protetor solar, fazer pausas e
ingestão de líquidos sem açú-
car preferencialmente beber
água, deve-se também evitar
mudanças bruscas de tem-
peratura. Relativamente ao
vestuário deve ser fresco e
arejado, recomenda-se a uti-
lização de chapéu e calçado
adequado e confortável, com
sola antiderrapante (em
especial nos mais idosos
cuidado com a utilização de
chinelos porque é um poten-
cial fator de risco de queda).
De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a
queda é o deslocamento não
intencional do corpo para um
nível inferior à posição inicial,
com incapacidade de corre-
ção em tempo hábil. A queda
é inesperada e imprevisível
daí não podermos evitar que
ocorra, mas podemos traba-
lhar no sentido de corrigir ou
mesmo eliminar alguns
fatores de risco. Os fatores de
risco podem ser intrínsecos
e/ou extrínsecos. Os intrín-

Ana Fontainhas
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secos são os associados às
características do indivíduo,
como alterações fisiopatoló-
gicas, diminuição da visão/
audição, sedentarismo, doen-
ças associadas e conse-
quências do uso de fármacos.
Os extrínsecos são normal-
mente associados às condi-
ções do meio envolvente,
como espaço físico e mobi-
liário, iluminação inadequada,
obstáculos no meio envol-
vente, ausência ou inade-
quação de produtos de
apoio, vestuário e calçado
impróprio.
Todos estes fatores de risco
associados a excesso de ca-
lor/temperaturas elevadas,
podem ser nefastos para a
população sendo necessário
ter cuidados reforçados com
as crianças, grávidas, com os
mais idosos, com pessoas de-
pendentes da ajuda de ter-
ceiros e pessoas que no seu
posto de trabalho estejam
expostos ao sol durante mui-
tas horas. Esta conjugação de
fatores pode potenciar alte-
rações das funções do orga-
nismo, como fraqueza, ton-
turas, hipotensão, sonolência
e desequilíbrio aumentando o
risco de queda.
O verão é a estação mais
quente do ano e este ano
temos verificado uma grande
oscilação climática com
temperaturas mais elevadas
do que o habitual no nosso
país. Os banhos de sol e as
idas à praia, ao rio e à piscina
fazem parte desta estação do
ano, mas é preciso precaução
nas zonas de acesso a estes
locais (escadas, encostas)
que muitas vezes tem aces-
sos precários e de piso irre-
gular. É também de salientar
especial atenção às brinca-
deiras, aos saltos, os mergu-
lhos, os jogos e os empurrões
em zonas com piso molhado
e escorregadio como as zonas
circundantes da água (pon-
tões, rochas, piscinas, par-
ques aquáticos).
Esta é também a altura do ano
em que uma grande afluência

de casos que recorrem aos
Serviços de Urgência são de-
correntes de queimaduras,
insolações ou quedas aciden-
tais, que normalmente resul-
tam em feridas, traumatismos,
fraturas e consoante a gravi-
dade podem mesmo gerar um
internamento. Além das con-
sequências físicas as quedas
normalmente acarretam uma
série de complicações ao
utente e à sua família/cui-
dador, bem como às Institui-
ções Hospitalares. As alte-
rações que se instalam podem
prejudicar a funcionalidade da
pessoa, podendo causar al-
teração dos padrões de pos-
tura e de equilíbrio e poste-
riormente maior vulnerabi-
lidade a quedas.
Mas para usufruir do verão
em segurança lembre-se de
evitar realizar tarefas em que
seja necessário despender
muito esforço físico nas horas
de maior calor, fazer períodos
de repouso e optar por sítios
frescos, criar condições no
local de trabalho e nas habi-
tações de modo a tornar as
temperaturas mais amenas.
Com temperaturas elevadas é
muito importante evitar con-
sumo excessivo de bebidas
alcoólicas (principalmente
quando está a tomar medi-
cação) e fazer reforço hídrico,
preferencialmente com água. 
Existem várias diretrizes
orientadoras da Direção Geral
da Saúde (DGS) e de outras
entidades reguladoras de
saúde que podem ser consul-
tadas, para contatos e escla-
recimentos. 

*Enfermeira Coordenadora
do Grupo de Prevenção
de Quedas do Hospital

Professor Doutor Fernando
Fonseca (HFF)

Encerra à
Quinta-feira

Snack-Bar, Restaurante

PUB. JORNAL DE SINTRA

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

A autarquia de Sintra pro-
move, no Mercado Municipal
de Casal de Cambra, uma
Feira de Artesanato com data
marcada para 30 de julho,

Mercado de Casal de Cambra
recebe Feira de Artesanato

entre as 8h00 e as 16h00.
Neste dia, poderá encontrar
no mercado não só os habi-
tuais artigos frescos, mas
também várias barraquinhas

no interior e exterior do mer-
cado com produtos arte-
sanais.



5JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 29 DE JULHO DE 2022

SOCIEDADE

Um grupo significativo de
alunos da Academia Sénior
da Associação de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos
de Agualva-Cacém e a
maioria das alunas do Canto
e Ginástica de Agualva e do
Cacém, manifestando apreço
e estima pela sua professora
Susete Perhat, (Professora
Suzy,), promoveram um
almoço convívio na data do
seu aniversário natalício, no passado dia 15 de Julho.
O convívio decorreu no restaurante Wok City, Cacém, com
belos momentos de Fado da aluna Ana Júlia Duarte, poesia
dita na voz de
Maria das Ne-
ves (uma jo-
vem que já
conta 91 prima-
veras), abri-
lhantado pelo
mestre de Ca-
vaquinho e
Guitarra, pro-
fessor Sérgio
Fonseca.
Estiveram pre-
sentes os pre-
sidentes da
União de Fre-
guesias de
Agualva Mira-
Sintra e de Ca-
cém – São
Marcos, respectivamente, Carlos Casimiro e Paulo Adrego, e
assessor António José Pinto.
Uma excelente tarde de salutar convívio, com muita alegria e
animação para recordar.                                              J. Correia

ARPIAC promove convívio
com professora Suzy

Professora Suzy

“não há planeta b”

Cidadania ativa e ambiental

N
Fernanda Botelho*

Após 2 anos de paragem forçada, a Companhia Valdevinos
Teatro de Marionetas celebra o seu 25º aniversário lançando
a todo o vapor a 3ª Edição da MIMMOS – Mostra
Internacional de Marionetas, Máscaras e Objectos de Sintra
– com espetáculos ao ar livre e de entrada gratuita, para toda
a família, no Jardim da Anta – Agualva (Sintra), de 09 a 11 de
Setembro 2022.
Quem participou nas edições anteriores da MIMMOS não
ficou indiferente à magia e animação que encheram as ruas da
Agualva e Mira-Sintra. Este ano, em jeito de celebração dos
25 anos da Companhia, a programação da 3ª edição da
MIMMOS centrar-se-á apenas no Jardim da Anta e na sua
sede, a Casa da Marioneta, com um fim-de-semana recheado
de diversos espetáculos de teatro, vindos do Brasil, Espanha,
França, Portugal e Venezuela.
Para além dos espetáculos a serem apresentados, a MIMMOS
inclui no seu programa uma exposição com espólio da
companhia, pintura e ilustrações de Luís Ferreira, uma oficina
de construção de marionetas da artista Marta Fernandes, uma
sessão de cinema ao ar livre, curtas-metragens de animação,
e também, a apresentação do Livro comemorativo dos 25 anos
da companhia Valdevinos Teatro de Marionetas.

Marionetas do Mundo
de volta a Sintra,
de 09 a 11 de Setembro 2022

o passado dia
19 de julho lia-se
no jornal Públi-
co um artigo de
opinião relatan-

do a indignação de alguns
moradores, na pitoresca
aldeia do Penedo, perante
algo que aos membros do
grupo Sintra sem Herbi-

cidas indigna há já muitos
anos.
Em 2015 nasceu o movi-
mento Sintra sem Herbici-
das, eramos cerca de 10
pessoas e infelizmente
nunca ultrapassamos esse
número.
Apesar de haver muita
gente que verbalmente
apoiava e apoia este grupo
de cidadão ativos e inter-
ventivos, apesar de Sintra
ser um município com
muitos projetos de agricul-
tura sustentável, apesar de
Sintra ser um concelho com
muita população que de-
fende valores amigos do
ambiente, apesar de Sintra
ser considerada patrimó-
nio da humanidade, apesar
de Sintra ser o concelho
com mais escolas com a
bandeira verde do eco-es-
colas, apesar de tudo isso,
este movimento nunca
ultrapassou as 10 pessoas.
É um pouco triste e frus-
trante.
O que foi feito neste últi-
mos 7 anos? Colaborações
com a plataforma da Quer-
cus que em 2014 lançou a
campanha Autarquias sem
glifosato/herbicida em cujo
site se lê:
“De modo a alterar a prá-
tica generalizada no nosso
país do uso dos herbicidas
para controlo de plantas
infestantes (também desi-
gnadas de espontâneas ou
daninhas), nomeadamente
por parte das autarquias
locais, a Quercus lançou
uma campanha em março

de 2014, com a colaboração
da Plataforma Transgénicos
Fora.
Há alternativas viáveis ao
controlo de plantas infes-
tantes sem o uso de herbici-
das que assentam numa
abordagem mais alargada de
olhar o espaço público colo-
cando a saúde pública e o
ambiente em primeiro lugar.
A mobilização dos cidadãos

é fundamental.
Criaram-se abaixo assinados
a nível nacional e regional, o
Sintra sem Herbicidas criou
também o seu abaixo-assina-
do onde recolheu quase 2000
assinaturas que foram entre-
gues pessoalmente por vários
membros do grupo em março
de 2017 no GAM de Sintra
(Gabinete de apoio ao muní-
cipe). Até hoje ninguém se
dignou a dar uma resposta.
O grupo tem participado e in-
tervindo em algumas reuni-
ões de câmara e de assem-
bleias de freguesia nomeada-
mente de São João das
Lampas e Terrugem.
Foi criada uma página de
facebook onde se vai alertan-
do e denunciando ocorrên-
cias de aplicações de herbi-
cidas. Aí se partilham também
os artigos do jornal de Sintra
onde se tem mantido sema-
nalmente e quase ininter-
ruptamente desde julho de
2019  uma coluna de alerta
ambiental “Não há planeta
B”. Aí, nesse mesmo ano
podia ler-se: Verificamos que
apesar de estarem a ser

realizados alguns esforços na
limpeza de ervas sem recor-
rer a herbicidas, os mesmos
são insuficientes. O herbi-
cida continua a ser usado de
forma massiva, e muitas
vezes irracional.
Constatamos que não está a
ser cumprido o decreto-lei º
35/2017, nomeadamente na
não aplicação de herbicidas
em zonas junto a escolas ou

mesmo jardins, e que os avi-
sos de aplicação de herbi-
cidas continuam muitas das
vezes a serem redigidos
de forma incompleta, ou
mesmo errada.
Restam ainda muitas dúvi-
das, devido à falta de infor-
mação prestada pela Câ-
mara Municipal de Sintra
(CMS), sobre o cumprimento
efetivo do compromisso
assumido na proposta nº
854-P/2015, e Informação –
Proposta SM.38397/2015
(redução progressiva na
utilização de herbicidas com
glifosato, a um ritmo de 20%
ao ano no espaço público),
e também quais as alternati-
vas usadas, resultados prá-
ticos, critérios, métricas, etc.
Foram angariados fundos
com os quais se realizou
material de esclarecimento
sobre o impacto dos herbici-
das e onde se esclarece:
“Os herbicidas são venenos
que destroem tudo oque vive.
Eles estão na água da chuva,
no orvalho da manhã, no
néctar das flores e no estô-
mago das abelhas, no ninho

dos pássaros, nas maçãs e
cerejas, no cordão-umbilical
dos recém-nascidos, no leite
das mães. Os herbicidas são
uma tragédia para a saúde.
Eles causam cancro, doença
de Parkinson, distúrbios psi-
comotores em crianças,
infertilidade, defeitos con-
génitos. A exposição a her-
bicidas é subestimada por
um sistema alienado que

optou por ignorar os sinais
de alarme. Quando um pro-
duto é proibido, outros
tomam o seu lugar. Existem
milhares…”
Este movimento tem parti-
cipado em congressos, feiras
cursos, sessões de esclareci-
mento em escolas, algumas
parcerias com o gabinete de
ambiente da Câmara Muni-
cipal de Sintra. Tem, de facto
feito algumas conquistas com
muito trabalho e esforço,
algumas discórdias comuns a
todos os grupos e associa-
ções mas o grupo continua
vivo e com vontade de con-
tinuar a luta por um planeta
onde todos possamos res-
pirar um ar mais puro, banhar-
mo-nos num oceano mais
limpo e alimentarmo-nos sem
para isso ter de envenenar a
Terra.
Juntem-se ao Sintra sem Her-
bicidas por uma causa que a
todos diz respeito. Unidos
somos mais fortes.
A mobilização dos cidadãos
e a prática de uma cidadania
ativa é fundamental.

*Sintra sem Herbicidas



6 JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 29 DE JULHO DE 2022

HISTÓRIA LOCAL

Personagens da História de Sintra (III)

(Continua em próxima edição)

*Licenciado em História e Mestre em
Espaço Lusófono pela Universidade

Lusófona; Investigador

Nuno Miguel Jesus*

ABRAVANEL; ISAAC
Mercador, negociante e pensador judeu,
Isaac Abravanel (nalguns livros aparece,
incorrectamente, Abrabanel), viveu no século
XV, sendo talvez s mais conhecido por um
dos seus descendentes, o célebre pensador
Leão Hebreu. Em sua posse contavam-se
terras e propriedades na área de Queluz, mais
concretamente onde hoje é Monte Abraão.
Alguns destes terrenos são onde hoje se
encontra o Palácio Nacional de Queluz e o
correspondente Paço Real de Queluz.
Homem frequentador da corte, depressa viria
a cair em desgraça, na sequência de um golpe
fracassado contra o monarca D. João II..
Jugulada a intentona, o soberano logo man-
dará prender e executar muitos dos seus
chefes, um dos quais seria, directa ou
indirectamente, Isaac Abravanel, que para
evitar a morte, fugiria com a família para
Veneza. Vagueando entre Castela e Veneza,
viria muitos anos depois a Portugal negociar
tratados comerciais entre os dois estados,
uma vez que conhecia muito bem a corte, a
língua e os costumes nacionais.

Refs: MUCZNIK;, Esther et all (Coord);
Dicionário do Judaísmo em Portugal,
Presença; Lisboa, 2010

AGUIAR; JOÃO JOSÉ DE
Nascido em Belas no ano de 1769, transfere-
se para Lisboa onde frequenta a aula de
Desenho ministrada na Casa Pia de Lisboa,
de que era diretor o Intendente da Polícia Pina
Manique. Apercebendo-se do talento
precoce do jovem-de apenas 16 anos nessa
altura-, Pina Manique consegue que ele vá,
como bolseiro, estudar junto da Academia
Portuguesa de Roma, onde terá como seus
professores Labruzzi e Angelini. Em 1792-93,
por abandono de Angelini do ensino por ter
sido acometido de loucura, passa a estudar
com o mestre Canova, considerado por todos
á época como o mestre dos mestres.
Por essa altura pensava Pina Manique
homenagear a rainha D. Maria I com uma
estátua magestosa. O projeto, riscado por De
Rossi, diretor da Academia Portuguesa em
Roma, bem como o respetivo pedestal, seria
finalizado por João José de Aguiar, a quem
ficaria entregue a tarefa  de esculpir a imagem,
o que fará através de retratos da soberana,
que nunca vira em vida. Ladeando os quatro
lados da estátua principal são colocadas
quatro figuras menores representando os
continentes onde os Portugueses tinham
possessões ultramarinas. Concluído o
trabalho em 1797, este apenas chegaria a
Portugal em 1802 porque entretanto se
desencadeara a Revolução Francesa e a
formação do Império Napoleónico, com todas
as contendas militares que se seguiriam. Fica
guardada primeiramente na Quinta Real, mais
tarde na Avenida da Liberdade e depois na
Rua Alexandre Herculano , chegando
finalmente ao largo fronteiro do Palácio
Nacional de Queluz.

Entretanto Manique caia em desgraça e era
substituído. Por essa altura começavam
grande ódios e invejas contra João José de
Aguiar-que trabalhava então na Fundição do
Arsenal do Exército e no Palácio da Ajuda-
não só porque havia estudado e trabalhado
com aquele que era considerado o “mestre
dos mestres”, mas também porque fizera um
bom trabalho do ponto de vista escultórico,
difícil de igualar por outros artistas do seu
tempo. Começa então a evidenciar a fragilidade
mental que o levará ao esquecimento e morte.
Isola-se, deixa de trabalhar e encontra
dificuldade em encontrar forma de sustento.
A sua última obra seria uma estátua de D. João
VI que se encontra no Hospital da Marinha
(desde 1823). Em 1836 era fundada a academia
de belas artes e Aguiar seria convidado para
reger a disciplina de Arquitectura, convite que
recusaria. Quatro anos depois recebia uma
magra subvenção pelo seu bom trabalho
efetuado na estátua de D. Maria I, subvenção
que seria paga durante um ano e meio, altura
após a qual se pensa que terá morrido, nada
mais se sabendo da sua vida.

Refs: MACEDO, Diogo de; João José de
Aguiar- vida de um malogrado artista ;
Ocidente, Lisboa, 1944

GUERRA; OLIVA
Poetisa nascida e criada em Sintra, filha do Dr.
Constâncio d´Almada Guerra, clínico sempre
devotado ao serviço dos mais fracos, Oliva
Correia de Almada Meneses Guerra de seu
nome completo, foi ainda musicóloga, amiga
de entre outros o compositor Vianna da Mota,
a Condessa do Cadaval; o poeta Nunes Claro
e o também médico e escritor Júlio Dantas,
entre muitos outros. Foi ainda cronista nos
periódicos Diário Popular e Diário de
Lisboa, além de ter escrito vários livros sobre
Sintra. Entre estes importa destacar: Roteiro
Lírico de Sintra; Passos ao  Longe, entre
outros. O poema que se segue foi recolhido
de uma outra obra sua.
Além disto, presidiu ao conselho director do
Instituto de Sintra, responsável no seu tempo
pela dinamização cultural no concelho.

“Oh Cintra, oh! Cintra cujas fontes resam
A elegia perpetuas das distancias
Em vozes que já são
Ecos perdidos doutras ressonâncias;
Montanha ideal em cujos flancos pesam
Cansados séculos de Tradição;
Terra d´encantos onde o olhar vislumbra
Florestas ungidas de mistério,
Granitos afogados em penunbra,
Festas de luz,
Sombras de cemitério….
Oh! Terra d´entre todas mais amada,
Berço da minha infância,
Tu és dentro da minha própria vida
Uma saudade materializada
Eu eu vejo sempre a florescer unida
Ao meu passado eternamente vivo,
-Doce passado
A evocadores traços desenhado
Pelo meu coração contemplativo
Nos longes esfumados da distancia…
Na vertigem solene das alturas,
Donde olhas para além dos horizontes,
Em meio do silêncio desvairado
Num gesto de convulsa exaltação

Ergues o teu perfil de aparição
Oferecendo as cristasdos teus montes
Ás ruínas dum castelo abandonado,
Que olham de longe um estranho paço real,
Onde moram a lenda e a maravilha,
-Fantástico castelo erguido de maneira
Que ao longe se diria tal e qual
Uma águia prisioneira
Em ousada, sortilégia armadilha.
Oh! Paisagem espectral, dramática paisagem,
Onde os vales ao longe se adelgaçam
Em frémitos remotos de voragem,
Numa vaga de sombra as coisas afogando….
Onde os montes cismando pela altura
Soluçam num rumor, de quando em quando,
Elegias amargas da lonjura…
Onde o silencio e a solidão se enlaçam
No mistério das longas avenidas,
Tantas vezes-quem sabe?-percorridas
Por aquelesem cujo coração,
Como num ninho arfante,
Talvez fosse a viver avidamente
A essência eterna da ilusão….
Paisagem ondulante
Em cujo movimento se presente
Um frémito de vaga,
Sorvido na carícia asul do mar
Que de longe, onde mal já atinge o olhar,
Tuas sedes atávicas apaga…
Em cujos secos e ásperos rochedos
Passa o delírio bárbaro do vento,
Seus trágicos segredos
Longamente bramindo
Num súplice lamento
Que os ecos ficam, tristes, repetindo
Na lividez da noite, espaço em fora…

Pudesse eu ser um pouco de ti própria,
Paisagem que a minha alma rememora,
Pudesse eu num acaso momentâneo
Viver todo o teu sonho subterrâneo
E as tuas fundas vozes entender,
Para que assim, sentindo-te bem perto,
Por um gesto do meu instinto,ao certo
Eu pudesse algum diadescobrir
Se sou eu que em teu seio ando a viver,
Se és tu que em meu olhar andas a rir….
Eu quizera o meu corpo unir ao teu
Na hora em que deixasse de existir
Para ficar assim, sob o teu céu,
Eternamente, para além da vida,
No meu eterno sonho a prosseguir,…
Eu quizera poder folhear contigo
Um grande livro aberto
Dos tempos que lá vão:
Ouvir falar dum rei eu teve o frio abrigo
Do teu velho, fantástico palácio
Em nove anos febris de cativeiro
-Pobre cativo, em cujo frágil peito
Sempre, porém, um triste coração
Soube pulsar liberto
Para amar o grilhão com que, traiçoeiro,
A perfídia subtil dum feminino olhar,
Morbidamente, o conservou sujeito….
Quero ver desfilar, sonâmbulo de gloria,
Ao toque do clarim duma ambição,
O Rei-Saúdade, o sonhador fatal
Que uma derrota eternizou na História,
El-Rei D. Sebastião,
O rei mais português de Portugal,
Que em teu ninho de sôfrega espessura
Foi meditar a trágica aventura
Onde ele morreu, “sim, mas devagar”,
-No seu dizer fatídico e inspirado.-
Tão devagar, que ainda há corações
Para os quais, do mistério das ficções,
De novo um dia há de voltar

O lendário Encoberto Desejado….

Quero subir ao alto dos teus montes
Para, alongando os olhos sobre o mar,
Lá no mistério asul dos horizontes
Poder, num presentir maravilhado,
De novo nos meus dias avistar
Formosas caravelas do passado
Navegando entre as brumas da aventura,
Como aquelas d´outrora
Que a tua velha sombra remomera
E o prestígio dos tempos transfigura…
Oh! Cintra, oh! Viúva extásica do Além,
Oh! Duendica floresta, ascética oração
Que a terra envia ao céu num gesto
d´ascenção,
Onde em ecos sem fim,
No grito das tempestades,
Até nos vêm
A soluçar “Saúdades”,
Na voz dos rouxinóis, a voz de Bernardim…
Oh!Cintra, oh! Monja doente,

Entre nós há qualquer analogia:
Quando à tarde se acendem as estrelas
E no abraço final do sol poente
Se afoga a luz do dia,
Como o teu, meu olhar também procura
Para além do passado, caravelas
Lançadas desde muito a descobrir,
Por entre o que já foi e o que há de vir,
Vastos mundos de sonho e de ventura….
Em ti e em mim há espessos nevoeiros
Com o condão supremo e evocador
De aureolar dum encanto superior
Largas visões,histórias encantadas
De moiras, fadas, reis e cavaleiros
Que andam longe, a viver além da lenda…
E quanta vez em noites sossegadas,
Á luz febril dos corpos siderais,
Coada pelas nuvens feitas renda,
Numa saudade muda e concentrada,
Ficamos, eu e tu, a vista extasiada,
Olhando ao longe o que não volta mais…

Cintra, deixa que eu fique a reviver em ti,
Junto ao teu velho sonho de granito,
Tudo que fui, eu tive ou que perdi.
Ergamos ambas, ébrias d´infinito,
Pela amplidão que a custo já se avista
Nossa ambição tocando o asul do céu
Numa mesma anciedadeeterna de
conquista….
E, quando, enfim, bem juntas, tu e eu,
Houvermos decifrado a voz desta anciedade
Que em nós reza a elegia da Saúdade
No perpétuo fluir dum cântico tristonho,
Então, numa sonâmbula mudes,
Ouvindo o rouxinol de Bernardim,
Ao longo do futuro, ambas talvez,
Numa quietude extática, sem fim,
Ficaremos sonhando o mesmo sonho”.

(Retirado de Encantamento,  F. P. França
Amado editor, Lisboa, 1926, pp.123 e ss)

Refs: AAVV;Grande enciclopédia luso-
brasileira(EDIÇÃO REVISTA E ACTUALI-
ZADA); volume 9, Verbo, Lisboa, 1991

(Continuação da edição de 22 julho)
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OPINIÃO

artilho convosco estas considerações depois de um
período em que, coisa nunca antes verificada, houve
regiões do nosso país onde,  por sete dias consecuti-
vos, se registaram temperaturas superiores a quarenta
graus e em que, constantemente, afluem notícias

João Cachado*

SOCIEDADE

Prosperidade diabólica

Afonso Cautela (1933-2018)

P
relativas a dezenas de graves incêndios, sintomas relativos
àquelas que, já sem qualquer margem para dúvida, são con-
sequência das mudanças climáticas. Agora, não mais do que
um ligeiro e simples abrandamento da grave e geral situação
cujo quadro de preocupantes características em nada se alte-
rou.
No que a Sintra diz respeito, começaria por lembrar que, duran-
te as recentes fases de contingência e de alerta há pouco
vividas, agentes da GNR em serviço no estratégico Largo Dr.
Carlos França e junto à Quinta da Regaleira, com o objectivo
de assegurar o controlo das oportunas e correctas medidas
impostas, tiveram de impedir, além dos condutores de viaturas
automóveis, também os simples peões cuja livre
circulação pudesse pôr em risco o perímetro florestal. Convém
não esquecer que tais estados de excepção também põem em
causa a liberdade individual...
Na verdade, em termos gerais, vivemos há décadas na per-
manente iminência de catástrofes que, por todas as latitudes,
desde o coração da Alemanha até às Filipinas, ameaçam e
acabam por desabar sobre quaisquer populações, tanto a
montante como a jusante das causas geradoras de tais
fenómenos
Mesmo que não recuemos até ao início da revolução indus-
trial e, tão só, consideremos que muitos de nós, por todo o
planeta, nascidos durante ou após a segunda guerra mundial.
ao longo de décadas, temos vindo a lidar com os mais evi-
dentes indícios relativos às perniciosas consequências das
práticas indevidas da exploração da Terra, apenas podemos
concluir que não soubemos estar à altura dos desafios. 
Verdade muito
nua e crua é a
desta constata-
ção. Perante teia
tão complexa, a
maioria dos res-
ponsáveis nem
sequer está mi-
nimamente pre-
parada para as-
sumir a respon-
sabilidade gera-
cional pelas
causas das pro-
fundas mudan-
ças climáticas que tanto nos confundem e têm determinado a
monstruosidade das asneiras entretanto perpetradas. 
Creio que, o mais possível a propósito, hão-de concordar
com as palavras de Afonso Cautela (1933-2018), o pioneiro
jornalista que tanto empenho dedicou à causa geral da defesa
do ambiente, que passarei a citar:
“(...) Não ver que todo o processo de decadência é a outra
face do que se designa por prosperidade, e que todos os
retrocessos verificados nesta sociedade são o outro lado do
Progresso, eis a cegueira mental mais trágica do nosso
tempo. Cegueira que é total no tecnocrata de todas as
tendências políticas, e no tecno-burocrata, ainda mais
cerrada(...)» (1) 

Enquanto assim for e continuar a reinar a mais conveniente
confusão, enquanto o Homem considerar que o Ter deve
prevalecer sobre o Ser nem que, para o efeito, se recorra a
todos os instrumentos e argumentos da economia que mata,
então, cada vez mais, tropeçaremos com os resultados menos
convenientes para a Humanidade entre os quais, claramente,
prevalecem os das mudanças climáticas.

(1) Segundo número de “Ecologia em Diálogo”, datado de Junho de
1981, no seu artigo intitulado Cartas à geração do Apocalipse. tanto
empenho dedicou A dialéctica do Yin-Yang do Ecologismo, uma
dinâmica para sair do atoleiro

*Escreve de acordo com a antiga ortografia 

s Serviços Muni-
cipalizados de
Água e Saneamen-
to (SMAS de Sin-
tra) apresentaram o

Sintra investe em diferentes melhoramentos
em Algueirão – Mem Martins

Basílio Horta, presidente da CMS/SMAS divulga futuros melhoramentos
em Algueirão-Mem Martins

foto: cms

“Esta empreitada é mais uma
na estratégia do município de
renovação das infraestrutu-
ras da rede de abastecimento
de água, com o objetivo de
melhorar o desempenho e
eficiência do sistema, assim
como reduzir a ocorrência de
ruturas, beneficiando cerca
de 13.360 habitantes”, refere
o autarca.
Apostados em prosseguir a
renovação das infraestrutu-
ras de abastecimento de água
mais antigas, com maior índice
de roturas, os SMAS estão
também a proceder à remo-
delação da rede de abasteci-
mento de água na zona do
Algueirão, numa extensão de
18,8 quilómetros, incluindo a
substituição de ramais domi-
ciliários (1.139 unidades) e a
implementação de três Zonas
de Medição e Controlo
(ZMC), no sentido de reduzir
as perdas de água.
Os trabalhos compreendem,
ainda, a execução de uma ci-
clovia entre Ouressa e a Igreja
do Algueirão, numa distância
de 2,8 km, estabelecendo a
ligação entre as sedes dos
agrupamentos de escolas
Ferreira de Castro e Domin-
gos Saraiva.
A requalificação da área en-
volvente ao antigo Mercado
de Fanares é uma empreitada
conjunta da Câmara Muni-
cipal e dos SMAS e os traba-
lhos contemplam uma área
com uma extensão de mais de
27 mil metros quadrados,
abrangendo a Alameda Afon-
so de Albuquerque, a Rua da

Índia Portuguesa e as prace-
tas de Goa, de Pangim, de
Damão e Nau São Rafael, nu-
ma intervenção municipal que
ascende a 2 milhões e 344 mil
euros, com as obras a cargo
dos SMAS a ascenderem a
436 mil euros.
Em termos de contentori-
zação o município tem asso-
ciado a requalificação do
espaço público e a renovação
de contentorização de reco-
lha de resíduos urbanos, nu-
ma ótica de articulação com
vista a minimizar os incómo-
dos para a população resul-
tantes da realização de traba-
lhos e de otimização dos
meios afetos e disponíveis no
terreno. Exemplo dessa arti-
culação ocorreu na sequência
da intervenção de requali-
ficação da Rua Dr. João de
Barros, nas Mercês, com ins-
talação de 16 contentores,
divididos por quatro pontos
de deposição.
Para investimentos futuros
nesta freguesia a Câmara
aprovou recentemente a aber-
tura de concurso para a remo-
delação da ETAR da Cava-
leira, numa intervenção que
irá dar resposta às neces-
sidades da população local e,
em particular, ao futuro Hos-
pital de Proximidade de Sintra.
Com um prazo de execução de
600 dias, o investimento dos
SMAS de Sintra vai ascender
a 1 milhão e 250 mil euros.
A empreitada vai permitir a
implementação de uma solu-
ção de tratamento constituída
por uma primeira etapa de

pré-tratamento que vai bene-
ficiar da instalação de equipa-
mentos mais atuais, com o
objetivo de otimizar a eficiên-
cia como complemento do
tratamento biológico.
As obras vão abranger ainda
a beneficiação dos edifícios
que integram a ETAR, ao
nível de obras de construção
civil (betão, pinturas, caixi-
lhos), arranjos exteriores e ali-
mentação elétrica, incluindo
a instalação de um novo qua-
dro elétrico, assim como a
construção de edifício próprio
para albergar dispositivos de
doseamento de reagentes e a
instalação da hidropressora já
existente.
Os SMAS de Sintra vão avan-
çar com a remodelação da câ-
mara de manobras do Reser-
vatório da Rinchoa, uma uni-
dade que serve as localidades
de Rio de Mouro, Mercês,
Serra das Minas e Mem Mar-
tins. A intervenção a realizar
no Reservatório da Rinchoa
abrange a câmara de mano-
bras e as tubagens e aces-
sórios do sistema de adução
e distribuição, uma vez que já
apresentam sinais de desgas-
te e corrosão, o que poderá
dar origem a roturas e conse-
quente perturbação no forne-
cimento de água à população.
Assim, na União de Fregue-
sias Algueirão – Mem Mar-
tins foi apresentado o plano
de investimentos que totaliza
mais de 8 milhões de euros.

Fonte: CMS

O
plano de investimentos na
Freguesia de Algueirão –
Mem Martins, no valor de 8
milhões e 788 mil euros.
Durante a presidência aberta,
promovida pela Câmara Mu-
nicipal de Sintra na freguesia
de Algueirão Mem-Martins,
foram apresentadas as diver-
sas intervenções em curso
para a resolução de proble-
mas e necessidades deteta-
das, como a remodelação da
rede de abastecimento de
água de Mem Martins e do
Algueirão, requalificação da
área envolvente ao antigo
Mercado de Fanares, requa-
lificação da ETAR da Cava-
leira e remodelação do Re-
servatório da Rinchoa.
O presidente da autarquia,
Basílio Horta, sublinhou que
“Continuamos a reforçar o
investimento em todo o con-
celho e Algueirão – Mem
Martins é um exemplo disso,
é a maior freguesia do conce-
lho e onde vive mais gente e
como tal, nós temos de ter
uma prioridade acrescida
porque o nosso trabalho é
para as pessoas e para as
famílias”.
Os SMAS de Sintra têm em
curso a remodelação da rede
de abastecimento de água de
Mem-Martins com origem no
reservatório de Ouressa e a
empreitada abrange a reno-
vação de todas as condutas
em fibrocimento, numa área
de intervenção de 5,5 quiló-
metros, que inclui, ainda, a
substituição dos ramais
domiciliários e implementa-
ção de uma Zona de Medição
e Controlo (ZMC).
Os trabalhos compreendem,
ainda, a substituição dos
equipamentos de deposição
de resíduos urbanos, com a
instalação de 234 contentores
enterrados (75 para resíduos
indiferenciados, 53 de plás-
tico/metal, 53 de papel/cartão
e 53 de vidro), implementados
em 53 pontos de deposição.

“Belas em Festa” regressa
à Quinta Nova da Assunção
para as tradicionais festas em
Honra de Nossa Senhora da
Misericórdia que acontecem
de 4 a 7 agosto.

“Belas em Festa” na Quinta Nova da Assunção
Este festejo é organizado pela
União das Freguesias de
Queluz e Belas e promete
encher o olival da Quinta No-
va da Assunção com música
ao vivo, artesanato, gastro-

nomia, animação infantil e
muitas diversões ao longo de
4 dias.
Quim Barreiros, Rosinha e
Black Mamba são alguns dos
artistas que fazem o cartaz

dos festejos.
“Belas em festa” conta com o
apoio da Câmara Municipal
de Sintra.
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a Féria superou-se a
si próprio, “A mão
genial de La Féria”,
“Um espetáculo de
alta qualidade. Im-

Mulheres à Beira
de um Ataque de Nervos

Rita Ribeiro tem uma das me-
lhores interpretações da sua
vida no Teatro, na perso-
nagem da mulher legítima.
Vários tipos de mulheres se
cruzam neste labirinto de
paixões Almodovaria  nas 
agora transportado para o
mundo de La Féria.
Um grande elenco com  Paula
Sá, Rita Ribeiro, Carlos
Quintas, Filipa Cardoso,
Bruna Andrade, João Frizza,
Filipe de Albuquerque, Élia
Gonzalez, Fernando Gomes,
Rosa Areia, Samuel de Al-
buquerque, Paulo Miguel
Ferreira, Jonas Cardoso, Pau-
la Marcelo, além de 8 bai-
larinos coreografados por
Marco Mercier, uma orques-
tra ao vivo dirigida pelo
maestro Miguel Teixeira e
direção vocal de Tiago
Isidro. 
De 5.ª a Domingo esta Com-
panhia, de atores consa-
grados e jovens cheios de
tanto, sobe todos os dias ao

palco para materizar estas
personagens emocionais,
divertidas e complexas que
tocam no coração do publi-
co, comovendo-o e divertin-
do num musical contem-
porâneo e diferente que ar-
rasta multidões ao Politeama.
“Mulheres à Beira de Um
Ataque de Nervos” o novo
musical de quinta a sábado
às 21h00 e sábado e domingo
às 17h00.
 Passe uma noite fresca com
ar condicionado e picante no
Teatro Politeama com
“Mulheres à Beira de Um
Ataque de Nervos”.
Legendado em espanhol,
francês e inglês.
Começo do espetáculo 21h00
Termina às 23h15
Desconto no restaurante
Hard Rock, mediante apre-
sentação do bilhete.
“Mulheres à Beira de Um
Ataque de Nervos”, um
musical imperdível!

perdível”.
É assim que a crítica classifica
unanimemente ”Mulheres à
Beira de Um Ataque de Ner-
vos” em cena há dois meses
no Teatro Politeama.
Inspirado no célebre filme de
Pedro Almodôvar, “Mulheres
à Beira de Um Ataque de
Nervos” foi transformado
num grande musical que se
estreou na Broadway e foi
representado nos principais
palcos do mundo.
Porém a adaptação que La
Féria fez superar todas as
outras produções. Com inter-
pretações surpreendentes de
Paula Sá no papel criado no
cinema por Carmen Maura, a
atriz portuguesa atinge o
sublime na mulher abandona-
da que não consegue romper
a sua paixão.

L
Há dois meses em cena no Teatro Politeama é um enorme êxito de La Féria
e de toda a Companhia. Bilhetes gratuitos em parceria para assinantes do
Jornal de Sintra*

*Parceria Politeama/Jornal de Sintra
“Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos””
Jornal de Sintra e Filipe La Féria voltam a criar uma parceria, que no passado levou ao
Politeama muitas crianças e adultos.
A atribuição de bilhetes aos assinantes retomam o concretizado no passado, ou seja,
assinaturas  em dia.

mália Rodrigues
actuou, no dia 19
de Setembro. To-
dos antaram com
ela os fados, já

Jornal de Sintra, ed. N.º 2702 de 3 de Outubro de 1986,
trabalho de Fernanda Duarte

Amália Rodrigues esteve entre nós

«J. de S.» –  A «Ti» Alice
Coelha, poeta popular da
freguesia, dedicou-lhe uns
versos. Que pensa da poesia
popular?
Amália – Ah!, a poesia popu-
lar é uma delícia… Eu própria
sou poeta popular… quase
analfabeta e veja lá o que eu
faço!
«J. de S.» – Que pensa da
Imprensa Regional?
Amália – É, sem dúvida, uma

entidade importante para a
Informação e comunicação
entre as pessoas. Eu própria
assino o «Jornal do Fundão»,
terra da minha mãe, e o da
Bairrada, terra do meu marido.
«J. de S.» – Que mensagem
gostaria de transmitir a S.
João das Lampas?
Amália – Quero dar os meus
parabéns pela bonita festa
que aqui realizaram e mandar
um abraço a todos.

No decorrer das celebrações centenárias do nascimento de Amália
Rodrigues, a diva portuguesa, Jornal de Sintra republica a pequena/grande
entrevista concedida à colaboradora Fernanda Duarte.
Esta pequena entrevista confirma o interesse que este jornal desde sempre
votou a  figuras representativas da cultura portuguesa, no caso vertente a
Amália Rodrigues e ao Fado, agora Património Imaterial da Humanidade.
Esta entrevista foi concedida no decurso das Festas de N.ª Sra. da Nazaré,
em São João das Lampas em outubro de 1986.

A
clássicos. Da música europeia
e, porque não, mundial.
«J. de S.» – A Amália já viveu
na nossa freguesia; como é
que isso aconteceu?
Amália – Bem, na altura, há
uns 30 anos, eu tinha um gui-
tarrista que fazia campismo e
entusiasmei-me também. Um
dia, em poucas horas, fui com-
prar tudo o que era necessário
e acampei no Lisandro. Pela
primeira vez , dormi só com o
saco-cama sobre uma esteira.
Gostei tanto da região que
vim a comprar um terreno
junto à praia de S. Julião,
onde construi uma casa. É
curioso que cheguei, até, a
comprar um burrinho.
Quando vim embora, acabei
por dá-lo à família a quem o
tinha comprado.

Amália Rodrigues ao Jornal de Sintra foto: js

O evento GIZAR, promovido
pelo Cão de Oliva   – Centro
de Difusão Cultural irá
acontecer novamente este
verão, no dia 10 de Setembro,
na Praceta Francisco Ramos
Costa da Tapada das Mercês,
em Sintra, e é organizado no
âmbito do projeto PARTEJ –
Práticas Artísticas para o
Empoderamento Juvenil,
promovido pelo Chão de
Oliva – Centro de Difusão
Cultural.

GIZAR volta à Tapada das Mercês a 10
de Setembro promovido pelo Cão de Oliva

No dia 10 de Setembro de
2022, damos continuidade ao
primeiro GIZAR, que ocorreu
em Novembro de 2021, e
voltamos a pedir às pessoas
que se juntem a nós na rua
para “gizar”(mos) todos no
chão da Tapada das Mercês.
Este ano, o tema é “sonhar o
nosso bairro”, e pedimos aos
participantes que venham dar
asas à sua imaginação para
deixarem marcados no chão
os seus sonhos sobre aquilo

que seria um lugar ideal para
viver, a sua visão “utópica”
sobre o seu bairro.
Esta iniciativa comunitária é
promovida pelo Chão de
Oliva, com financiamento do
Lisboa 2020 e decorre até
2023. Conta, ainda, com o
apoio da Câmara Municipal
de Sintra, da Fundação Aga
Khan e da Associação
Jangada d’ Emoções, entre
outros parceiros.
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lenquei já, no último número
do Jornal de Sintra,
algumas das boas e fortes
razões pelas quais Sintra não
poderá ficar à margem da

“Entro a medo no quintal: o terreiro, a acácia de Jorge […]. Subo as
escadas. Toco na árvore que o chamava, batendo-lhe nas janelas nas
noites de trágica ventania.”

Raul Brandão, Memórias

Razões para uma homenagem a Camilo Castelo Branco em Sintra
— explicação quase desnecessária

A Acácia do Jorge (gentileza do Dr. José Manuel
de Oliveira, Diretor da Casa de Camilo)

António Lourenço

A Formosa Lusitânia, de Lady Jackson,
com tradução e notas de Camilo Castelo
Branco

E
comemoração do bicentenário de
Camilo, que se assinala em 2025. As
referências a Sintra na obra camiliana;
as ligações sintrenses de destacados
camilianistas, como Alberto Pimentel,
Rodrigo Simões Costa ou Alexandre
Cabral; as especiais responsabili-
dades do município na divulgação da
obra de Camilo, como detentor da
valiosíssima Camiliana de Sintra; o
próprio significado e alcance do ima-
ginário camiliano no oitocentismo
português, cujo lugar mais emblemá-
tico é justamente Sintra – tudo
concorre para que a nossa terra se
arvore num dos palcos privilegiados
do bicentenário que se aproxima.
No artigo anteriormente dedicado a
esta questão, deixei uma singela pro-
posta de homenagem sintrense a
Camilo: a colocação desta inscrição
aos pés de uma das muitas robínias
pseudoacácias existentes no espaço
público de Sintra:
Robínia Camiliana – homenagem de Sintra
a Camilo Castelo Branco, no bicentenário
do Seu nascimento.
Hoje, venho levantar um pouco mais o véu
sobre as razões desta proposta.
Durante uns bons vinte anos, frequentei, no
verão, umas termas discretas, perdidas no Mi-
nho, que, entretanto, faliram de todo devido
à pandemia. Nessas incursões nortenhas,
havia um desvio obrigatório, por regra à ida,
e não poucas vezes repetido no regresso: a
romagem à Casa de Camilo, em São Miguel de
Seide. Parava no largo, igual a tantos outros,
com um cruzeiro ao centro, o café da terriola,
uma igreja, um cemitério e meia dúzia de
árvores. Numa placa toponímica, lia-se “Largo
de Camilo”. Era a antecâmara do templo.
Depois, empurrava o portão gradeado da casa

amarela e mergulhava num muito longo,
longuíssimo, num sempiterno século XIX.
Persiste, à entrada da casa amarela, sobre a
esquerda, rente à escada que dá para o
primeiro piso, uma frondosa robínia cuja altura
sobrepuja largamente a cumeeira do edifício.
Uma daquelas árvores dignas dum travelling
à Manoel de Oliveira, que aliás a filmou, n’O
Dia do Desespero, de 1992. É a afamada
Acácia do Jorge, que o patrono da casa
imortalizou em verso:
“Quando a Acácia do Jorge ainda outra vez
enflore,
Chamai-me, que eu de Abril nas auras
voltarei.”
A esta mesma acácia se refere Camilo em
várias passagens, como nesta, em carta ao
Visconde de Ouguela: “A minha vida é

sentado debaixo de uma acácia, numa cadeira
de cortiça, com três livros que não leio.”
Segundo uma antiga tradição, foi o próprio
Jorge, o filho louco de Camilo, quem a plan-
tou, aos oito anos de idade. Pode ser. Mas
não subestimemos a propensão de Camilo
para efabular sobre as realizações deste filho,
talvez o mais estremecido, e perdoemos-lha,
condoendo-nos do orgulho calcado aos pés
deste pai que também confessou, em carta
endereçada a João de Deus: “Aqui estou eu,
quase cego, paralítico, ao lado de um filho
querido e mentecapto que já tentou matar-
me. Haverá grandes desgraçados, que com-
parados comigo, se considerem quase
felizes.”
Conta-se, em torno desta árvore, toda uma
narrativa digna dos melhores enredos
camilianos. Era nos seus galhos que Jorge se
empoleirava, de dia ou de noite, tocando
encantatoriamente a flauta que lhe trazia raros
momentos de acalmia. E embora, ainda hoje, a
árvore carregue a lenda negra do filho louco,
foi à sombra dela que Camilo escreveu muitas
das suas páginas. Depois, há a coincidência
subtil de a Acácia do Jorge ser, na verdade,
uma robínia pseudoacácia, ou acácia bastar-
da, sendo o próprio Jorge bastardo ou filho
natural, como então se dizia, pois fora con-
siderado adulterino. Continuando a desfiar o
novelo, diz-se que, nos seus delírios, Jorge
chegou a atear um incêndio. E, contudo, em
1915, quando ardeu toda a casa, a árvore
sobreviveu, e ergue-se, hoje, inexpugnável,
sobre a casa amarela, que só a muito custo
pôde ser reconstruída. Jorge foi o último da
família a partir, em 1900, dez anos depois de
Camilo, cinco depois de Ana Plácido e quatro
depois de Nuno.
Teixeira de Pascoaes, n’O Penitente, a sua
biografia de Camilo, anota, a propósito dos
muitos desgostos que Jorge e também Nuno,
jogador perdulário, infligiram ao pai: “Quem
faz um Hamlet, não faz um Shakespeare.” Não
obstante todo o seu colossal talento, Camilo
não logrou contrariar o obscuro destino dos
filhos. Havia de reiterar em dezenas de cartas
os lamentos e desabafos sobre a sua prole.
Mas forcejando sempre e escrevendo
páginas gloriosas à sombra da Acácia do
Jorge, até que a luz dos seus olhos para
sempre em sombra se desfez.
Sinalizei já, no meu último artigo aqui no
Jornal de Sintra, a existência de três robínias
pseudoacácias bem identificadas e preserva-
das no Parque de Monserrate. Seria, aliás,
uma ótima localização para uma homenagem
camiliana: não esqueçamos que Camilo

PUB. JORNAL DE SINTRA, 29-7-2022

traduziu A Formosa Lusitânia, de Lady
Jackson, onde há vários capítulos dedicados
a Sintra, incluindo a descrição duma visita a
Monserrate. Vale a pena lembrar que, nas
valiosas notas que acrescentou à tradução,
Camilo revelou grande curiosidade pelas
coisas de Sintra. Atesta-o a explicação que
aduziu para a origem do topónimo Seteais.
Francisco Costa, corajosamente, haveria de
demonstrar, cerca de um século depois, que
Camilo se equivocara na sua análise. E
dizemos corajosamente porque Camilo não é
fácil de contrariar, nem sequer postumamente.
Não é, contudo, indispensável a escolha de
Monserrate para tal homenagem. Folheando
a monumental Monografia do Parque da
Pena, do Professor Mário de Azevedo Gomes,
neto da Condessa d’Edla e grande amigo de
Sintra, encontram-se referências à presença
de várias robínias pseudoacácias no
perímetro do Parque da Pena e tapadas
anexas, inclusive nas cercanias do Castelo
dos Mouros. Pese embora o facto de a
monografia ter sido publicada em 1960, estou
em crer que alguns desses exemplares terão
perdurado até hoje. Dar-se-á o caso de haver
algum nas imediações da Álea Ferreira de
Castro? Que simpática seria a proximidade
entre estes dois nomes tão gratos a Sintra.
Aí fica, enfim, para as entidades oficiais que a
queiram aproveitar, a proposta desta home-
nagem. Vá ela ou não por diante, aprovei-
temos nós, leitores do Mestre, a circunstância
de haver, nesta terra adorada, várias
congéneres dessa afamada Acácia do Jorge
para, em camiliana romagem, demandar uma
delas e, à sua sombra, evocar, reconhecidos,
o nome maior de Camilo Castelo Branco.
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Karate – 1.º Kennet unakoshi FSKA World Championship

Atletas de Sintra, medalhados
em Inglaterra 
Ventura Saraiva

O foto: cortesia dsd
evento teve como obje-
ctivo reunir os membros
da FSKA, a nível mundial,
e homenagear Kancho
Kenneth Funakoshi, reti-

Nesta 2-ª edição da Liga Portugal
3, está quase tudo apostos para o
arranque, com a maior parte dos
clubes participantes já a trabalhar
em bom ritmo. São 24, os emblemas,
divididos em duas séries de “doze
clubes”. O concelho de Sintra, está
representado pelo Real SC, inte-
grado na série “B”, onde estão
alguns “tubarões”.
A luta será muito renhida ao longo
da temporada, e a série “B”, engloba
os seguintes emblemas:
Académica Coimbra; Amora FC; CF
“Os Belenenses”; Caldas SC; FC
Alverca; FC Oliveira Hospital;
Fontinhas (Açores); Moncarapa-
chense; Real SC; Sporting CP B; UD
Leiria e Vitória Setúbal.
No que diz respeito ao Real SC, um

Realizou-se entre os dias 7 e 10, do corrente mês de Julho, em Crawley, Inglaterra, o 1.º
Kenneth Funakoshi FSKA World Championship, onde estiveram presentes mais de 500
competidores, em representação de 40 clubes de 8 países, onde a KPS (Associação Karate-
Do Portugal Shotokan) esteve em representação de Portugal. O saldo da participação
resultou na conquista de 3 Medalhas de Ouro, 3 de Prata, e 1 de Bronze.

rado da actividade por motivos de
saúde.
A comitiva Portuguesa, composta
por 8 elementos, destacando-se,
Shihan José Chagas, Árbitro Chefe
da Competição, Sensei Manuel Mar-
ques, árbitro, Sensei Cláudio Con-
de, treinador, e os atletas Patrícia

Comitiva portuguesa no Reino Unido,
chefiada por Shihan José Chagas, Árbitro Chefe da Competição

Decorreu no dia 22 de Julho, a ce-
rimónia de apresentação da Missão
de Portugal ao Festival Olímpico da
Juventude Europeia.
Portugal irá participar no 16º EYOF
– European Youth Olympic Festival,
que vai ter lugar de 24 a 30 de Julho
na cidade de Banska Bystric na
Eslováquia.
Esta competição destinada a jovens
atletas de 48 países dos Comités
Olímpicos Europeus, cerca de 2500
atletas, realiza-se de dois em dois
anos integrando dez disciplinas des-
portivas, entre as quais o judo.

Alves,  Adriana Ganhão, Sara Car-
doso, Vasco Gonçalves e Gopaldas
Rajani.
Os atletas presentes na competição,
pertencem aos dojos Dragon Spirit
Dojo (Sintra), Bonsai Dojo (Cacém),
The Bear Cave (Negrais e Odivelas)
e Associação Académica Pinhal-
novense.
Sob a liderança do Sensei Cláudio
Conde, instrutor de karaté no Dra-
gon Spirit Dojo em Sintra, estes atle-
tas obtiveram os seguintes resul-

tados:
Em equipa:
Patrícia Alves, Adriana Ganhão,
Sara Cardoso
1º Lugar (Medalha de Ouro), em Kata
Equipa Feminina.
1º Lugar (Medalha de Ouro), em
Kumite Equipa Feminina
Individualmente:
Vasco Gonçalves
1º Lugar (Medalha de Ouro), em
Kumite
2º Lugar Kata (Medalha Prata), em

Kata
Adriana Ganhão 
2º Lugar (Medalha de Prata), em
Kumite
2º Lugar (Medalha Prata), em  Kata
Gopaldas Rajani 
2º Lugar (Medalha de Prata), em
Kata
Patrícia Alves 

3º Lugar (Medalha de Bronze), em
Kata
Menção especial à presença do
Dragon Spirit Dojo de Sintra com as
suas atletas, Patrícia Alves e Adriana
Ganhão, no trabalho de equipa, e
na prestação individual.

Ventura Saraiva/ DSD

Seis atletas do Clube de Judo do
Sport União Sintrense integram a
Equipa Portugal do Comité Olímpico
de Portugal  que irá participar na
grande epopeia desportiva:
Inês Faria,-48Kg; Raquel Brás,-
57Kg; Fábia Conceição,-78Kg;
Gonçalo Lampreia,-55Kg; Gonçalo
Lourenço,-66Kg; Gonçalo Lourei-
ro,+81Kg.
A cerimónia de apresentação da
missão e equipas decorreu no
Comité Olímpico de Portugal e con-
tou, entre outras individualidades,
com o Secretário do Estado da Ju-

ventude e Desporto João Paulo
Correia e o Presidente do Comité
Olímpico de Portugal José Manuel
Marques Constantino da Silva.
O FOJE reúne simbolicamente os
jovens atletas europeus numa
aldeia olímpica, reforçando assim a
integração europeia. O festival serve
também de trampolim para os Jogos
Olímpicos, muitos dos atletas tive-
ram depois a oportunidade de ga-
nhar medalhas nos Jogos Olímpicos,
e proporciona a estes jovens atletas
uma primeira ideia do que é um
evento olímpico.     Fonte: SUS-CJ

Missão portuguesa na disciplina de Judo,
com seis atletas do SUS

Festival Olímpico da Juventude Europeia
Seis Atletas do Sintrense seleccionados no Judo

créditos; Comité Olímpico Portugal

Futebol – Liga Portugal 3 – Época 2022/23
Real SC prepara nova temporada e já conhece adversários

Aos poucos, o Hockey Club de
Sintra vai definindo a equipa de
seniores para a temporada de 2022-
23, que conta de novo com a Planta
Livre, como principal sponsor. Os
responsáveis do clube já anuncia-
ram a entrada de João Pereira, para
treinador principal, substituindo
João Baltazar que saiu para outros
projectos. Como Adjunto, entra
Pedro Possidónio.
Nuno Adrião está de regresso a Sin-
tra para orientar a equipa “B”, sub
19, e o treino de guarda-redes.
António Pinto (“Toni”), vai orientar
os sub 15, e sub 17, Tiago Francisco,
a equipa sub 13, enquanto Paulo
Alves, assume o sector de Forma-
ção, Bambis, Benjamins, e Esco-
lares.                                              VS

António José

Hockey Club de Sintra começa
a definir equipas técnicas
João Pereira entra
para os seniores
na saída de Baltazar

plantel quase renovado, muitas
entradas de novos atletas. O obje-
ctivo principal será a subida à Liga
Portugal 2.
O Plantel ainda não está fechado até
esta altura, mas estás praticamente
concluído:
Guarda-redes: Iuri Miguel;
Defesas: Paulinho;  Tomás Loureiro
(ex-Pêro Pinheiro); Rodrigo Alírio
(ex-Camacha); Pedro Farrim(ex-
Amora FC) Pedro Rosas(ex- Gon-
domar SC); Abdul Ibrahim(ex-FC
Famalicão).
Médios: Lourenço Teixeira (ex-Rio
Ave Sub 23); Odailson(ex-Cama-
cha); Danilson Tavares (ex-Sin-
trense); Mustapha Corr, Zack
Blackwell (ex-União Santarém).
Avançados: Ballak; Adilson Silva;
Gonçalo Cabral (ex-Olímpico Mon-
tijo), Pedro Soares (ex-Vitória
Setúbal B); e Gonçalo Acrelos (ex-B

SAD); Marcos Barbeiro.
Presidente: Adelino Ramos.
Treinador principal: Rui Santos (ex-
CF Estrela); Treinadores adjuntos:
Martim Perestrelo, Miguel Almi-
nhas, Pedro Domingos, Tomás
Saraiva.
Treinador guarda-redes: Filipe
Machado; Preparador Físico: Pedro
Simões.

Real começa em Oliveira do
Hospital e recebe Belenenses

Decorreu no passado dia 22 (sexta),
na Cidade do Futebol em Oeiras, à
porta fechada, o sorteio da 2ª edição
Liga Portugal 3, época 2022/2023.
O único representante do concelho
de Sintra, Real SC, coube em sorteio
a deslocação a Oliveira do Hospital,

enquanto na segunda ronda, recebe
o estreante Belenenses. O pontapé
de saída está agendado para o dia
20 de Agosto de 2022.
Eis o calendário de jogos das duas
primeiras jornadas:
Ronda 1 (20.08): CF Os Belenenses
vs Académica Coimbra; FC;FC
Oliveira Hospital vs Real SC; Amora
FC vs FC Alverca; UD Leiria vs
Vitória Setúbal; Sporting CP B vs
Moncarapachense; Fontinhas vs
Caldas SC.
Ronda 2 (27.08): Académica Coim-
bra vs Amora FC; Real SC vs CF Os
Belenenses; FC Alverca vs UD
Leiria; Vitória Setúbal vs Sporting
B; Caldas SC vs FC Oliveira
Hospital; Moncarapachense vs
Fontinhas.
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IX Grande Prémio de Almargem do Bispo – Troféu Sintra a Correr 2022

Leonardo Coelho (CA Sintra)
sucede a Edgar Jacinto
na prova rainha
Ventura Saraiva

N

Início da prova rainha, já com Jorge Sousa (0132) ligeiramente
destacado. Leonardo Coelho (682) seria o vencedor absoluto

foto: ventura saraiva

uma manhã de
temperaturas ele-
vadas, aliás como
(quase) sempre no
mês de Julho, na

Está de regresso a Meia Maratona de São
João das Lampas, após um interregno de
três anos, devido à pandemia da SARS Cov2.
A edição 44, está assim agendada para o dia
10 de Setembro, com início às 17h00, in-
tegrada no programa dos festejos anuais
de Nossa Senhora da Saúde.
Nesta edição de 2022, para além dos 21.097
metros (limite de 1.000 concorrentes), exis-
tem as opções da “meia rampa”(13 km), no
limite de 400 concorrentes,  e a Caminhada
de cerca de 9 km, pelo trilho dos Moleiros.
As inscrições estão abertas desde o dia 22
de Junho, e seguem na terceira vaga (24 de
Julho, a 11 de Agosto), à taxa de 14,00 Euros.
De 12, a 25 de Agosto (16,00•), e de 26/8, a
6/9, na última vaga, já a 18,00 Euros.
As inscrições devem ser efectuadas on-
line, no sítio da Internet, em
www.lampas.org.
Para a “meia rampa”, e Caminhada, os
valores são menores, mas acompanham o

O regresso do Troféu Sintra a Correr, 2022, numa versão mais curta devido
às limitações impostas pela DGS no combate à pandemia da SARS Cov2,
terminou com o “IX Grande Prémio de Atletismo de Almargem do Bispo”,
realizado no passado dia 19, e fechou assim, o quadro competitivo de
2022.
Na prova rainha, com cerca de 10 km, a vitória foi conquistada pelo atleta
do Clube de Atletismo de Sintra, Leonardo Coelho, que sucede ao seu colega
de equipa, Edgar Jacinto, em 2019, com a camisola da JOMA.
Colectivamente, registe-se a vitória da equipa de Palmeiros-Sintra que
fechou a pontuação com larga vantagem sobre a Casa Benfica em Algueirão-
Mem Martins, e Correr Queluz.

sede da Freguesia, Almargem
do Bispo voltou a receber o
atletismo pedestre, volvidos
três anos da última prova
(2019), este ano, muito aquém
de esperado, até por coincidir
com outras corridas, com a
mais forte concorrente a rea-
lizar-se, um pouco mais
abaixo, em Loures.
O quadro do Troféu Sintra a
Correr 2022, no que concerne
aos horários das corridas
trouxe também alterações. A
primeira prova marcada para
as 09h00, começou desde lo-
go com algum atraso, já que
toda a logística foi montada
no campo de futebol do Al-
margense. Destinada aos es-
calões femininos, a partir dos
45 anos de idade, e dos ve-
teranos (65 e 70), a vitória (fá-
cil) foi conquistada por
Helena Moreira (Correr Que-
luz), do escalão W45, que to-
talizou 17m19’’, para os cerca
de 3.600 m do traçado, tam-
bém este com alterações re-
lativamente a edições ante-
riores. No segundo lugar
(W50), entrou Anabela Fer-
reira “Os Belenenses”, com
17m43’’, e no terceiro, Joana
Caldeira (AD Palmeiros),
17m44’’.
Nos Veteranos, e na classifi-
cação absoluta, o melhor se-
ria, Fernando Ferreira (Indi-
vidual), com o registo de 16m
52’’, do escalão M65. Fabrício
Dias (Individual), inscrito no
“Desporto Adaptado”, foi o
segundo (17m 16’’), tendo

sido o vencedor da categoria.
Nota ainda de relevo para
Maria Gonçalves (Correr
Queluz) que realizou uma
corrida extraordinária, ao ser
4.ª da geral feminina (17m45),
vencendo o seu escalão,
W60.

Leonardo Coelho
vs Jorge Sousa
na luta pela vitória
Com cerca de 10 km para
cumprir, a centena de atletas
do sector masculino (Jun., a
M60), e as duas dezenas de
mulheres (sen., a 40 anos),
saíram do campo de futebol
em direcção a Dona Maria,
após o sinal de partida, dado
pelo presidente da União
Freguesias de Almargem do
Bispo-Montelavar-Pêro
Pinheiro, Rui Maximiano.
Na frente do pelotão, Jorge
Sousa (Clube de Atletismo de
Sintra ganhou alguma vanta-
gem sobre a concorrência,

nomeadamente, ao seu cole-
ga de equipa Leonardo Coe-
lho que o alcançou mais à
frente, acabando os dois por
gerir a vantagem, já que sendo
de escalões diferentes, ti-
nham a vitória garantida. Na
parte final, e na longa descida
para Almargem do Bispo, de-
pois da passagem por Almor-
nos, Leonardo Coelho ga-
nhou ligeira vantagem (3
segundos), acabando por ser
o primeiro a cortar a meta.
No sector feminino, Joana Vi-
nagre (CA Sintra) ainda teve
a companhia da sua colega de
equipa Mafalda Moniz
(W35), mas acabou por che-
gar na frente com 20 segun-
dos de vantagem.
Na classificação final por
equipas, a vitória (folgada) da
AD Palmeiros-Sintra, sobre a
Casa Benfica em AMM, aca-
bando por beneficiar da fraca
presença de atletas dos esca-
lões jovens. É que participa-
ram apenas 28 atletas, sendo

17 da equipa vencedora.
Participaram 212 atletas, lon-
ge dos 440, da edição de 2019.
De resto, Almargem do Bispo
seguiu a tendência das res-
tantes provas do quadro
competitivo (Rio de Mouro,
São Marcos, Agualva e Mira
Sintra, e Queluz), embora se
mantenha entre as melhores,
em termos de prémios aos
melhores classificados.
Vencedores dos escalões:
Seniores masculinos – Leo-
nardo Coelho (CA Sintra)
Seniores femininos – Joana
Vinagre (CA Sintra)
Juniores masculinos – An-
dré Vinagre (CA Sintra)
Juniores femininos- Beatriz
Paiva (AD Palmeiros)
M35 – Filipe Correia (A Natu-
reza Ensina)
F35 – Mafalda Moniz (CA

Sintra)
M40 – Jorge Sousa (CA Sin-
tra)
F40 – Ana Pina (CA Sintra)
M45 – António Pinto (AM
Atibá)
F45 – Helena Moreira (Correr
Queluz)
M50 – Júlio Almeida (CCD
Sintrense)
F50 – Anabela Ferreira (“Os
Belenenses”
M55 – Américo Pereira (AD
Palmeiros)
F55 – Maria Augusto (Correr
Queluz)
M60 – Abel Glória (GRD Re-
boleira)
F60 – Maria Gonçalves
(Correr Queluz)
M65 – Fernando Ferreira (In-
dividual)
M70 – Jaime Silva (AD Pal-
meiros)

Desporto Adaptado – Fabrício
Silva (Individual)
Juvenis masculinos – Gonça-
lo Almeida (CCD Sintrense)
Juvenis femininos – (não
houve)
Iniciados masculinos – Afon-
so Oliveira (AD Palmeiros)
Iniciados femininos – Beatriz
Cruz (GRD Manique de Cima)
Infantis masculinos – Mar-
cos Alves (AD Palmeiros)
Infantis femininos – Mariana
Isidro (Sporting)
Benjamins masculinos –
Leonardo Teixeira (Individual)
Benjamins femininos – Rita
Dias (“Os Belenenses”
Geral – Equipas
1.ª AD Palmeiros, 530 pontos
2.ª Casa Benfica AMM, 303
3.ª Correr Queluz, 215
4.ª CCD Sintrense, 182
5.º C.A. Sintra, 124.

Mais uma vez, a UF APM brindou os participantes,
com t-shirt’s alusivas ao evento, e com excelentes
prémios aos melhores de cada escalão.

foto: cortesia: ufapm

44.ª Meia Maratona de São João das Lampas
Dia 10 de Setembro às 17h00

mesmo quadro de datas. De salientar que
não é garantido às inscrições registadas
após o dia 25 de Agosto, a entrega da “t-
shirt” alusiva à 44.ª Edição.
A partida e a chegada, são ambas no Largo
Central em S. João das Lampas, havendo
passagem pelos seguintes lugares: A-do-
Longo, Areias, Monte da Cabeça, Alvari-
nhos, Odrinhas, Amoreira, Monte Arroio,
Bolelas, S. João das Lampas (contorno do
Largo e passagem pela Rua do Poço e Rua
da Farmácia), dirigindo-se os atletas para,
Sacário, Pernigem, Fachada, Chilreira,
Codiceira, Alfaquiques e S. João das Lampas.
Recorde-se que na edição 43, realizada em
2019, foram vencedores, André Alves (Vitó-
ria Setúbal), e Marta Conceição (Individual).
O Jornal de Sintra, a exemplo das anteriores
edições da prova, fará parte do leque de
apoiantes da iniciativa, com os meios que
sempre disponibilizou.

Ventura Saraiva
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Campeonatos Nacionais de Pista ao Ar Livre de Juniores (sub 20)

Atletas sintrenses brilham na disciplina de Barreiras
Ventura Saraiva*

E stes campeonatos
ficaram ainda marca-
dos por serem a der-
radeira oportuni-
dade para obtenção

Terminaram no domingo, dia 17, em Vagos (distrito de Aveiro), os Campeonatos Nacionais de Pista ao Ar Livre, destinados ao escalão de Sub-20
(Juniores).
Colectivamente venceu o Sport Lisboa e Benfica, em masculinos, com 186 pontos, seguido pelas equipas do Sporting Clube de Portugal, com 174,
e da Juventude Vidigalense, com 84. Do lado feminino, a Juventude Vidigalense celebrou a vitória, com 223,5 pontos, seguida pelas equipas do
Benfica, com 171 pontos, e do Sporting, com 164,5 pontos. A Juventude Operária de Monte Abraão (JOMA), classificou-se no 5.º lugar, com um
total de 45 pontos.
Individualmente, e no sector das barreiras, Maria Pedro JOMA), conquistou o título de vice-campeã (100 metros), e Diogo Barrigana (Benfica) saiu
com dois títulos. Campeão Nacional, nos 400 metros, e “vice”, nos 110 metros.

de marcas de qualificação
para os Campeonatos do
Mundo de Sub-20, que se
realizam em Cali, na Colômbia,
no próximo mês de Agosto,
dias 2 a 7. Alguns atletas não
desperdiçaram a oportunida-
de e responderam com re-
cordes pessoais, garantindo
assim “passaportes” para Ca-
li. Entre os atletas que conse-
guiram os mininos exigidos,
estão dois sintrenses, ambos
a representar o Benfica. Leo-
nor Ferreira, e Diogo Barri-
gana, aliás, duas das figuras
de relevo nestes campeo-
natos em Vagos.
Digo Barrigana, conquistou
dois títulos de campeão na-
cional, ao vencer os 400 me-
tros barreiras, e na Estafeta
4x100 metros que o seu clube
venceu. Foi ainda, “vice” nos
110 metros barreiras.
Leonor Ferreira, trouxe da re-
gião de Aveiro, um título na-
cional (Estafeta 4x100 m), e
dois de vice-campeã, nos 100

e 200 metros planos.

Maria Pedro (JOMA),
vice campeã nacional
Venceu a sua série, qualifican-
do-se para a final com relativa
facilidade nos 100 metros
barreiras. Maria Pedro seria
batida por Margarida Patrício,
da Associação Escola de
Atletismo do Cartaxo (AEAC,
por apenas 5 centésimas, sen-
do que foi necessário recorrer
ao “foto finish” para desem-
patar nas medalhas de prata
e bronze. É que Maria Pedro,
e Chloe Hosford (Benfica)
fizeram o mesmo registo
(14s56), tendo o 2.º lugar atri-
buído à atleta da Juventude
Operária de Monte Abraão.
Quanto à prestação dos atle-
tas do emblema de Queluz
Ocidental, saliente-se ainda o
2.º lugar de Jociley Pereira,
nos 400 metros planos. O atle-
ta ainda foi consagrado como
vice-campeão, mas face aos
regulamentos, acabaria “des-
promovido” pelo facto de não
ter naturalização portuguesa.
André Franco (Clube Pedro
Pessoa) acabaria por subir,

assim como João Penacho
(Benfica), que foi 4.º classi-
ficado.

Leonor Ferreira,
conquista duas
medalhas de prata
na velocidade
Do lado feminino, repetiu-se
o duelo entre Nádia Cruz e a
sintrense de São Marcos,
Leonor Ferreira, ambas do

Benfica, com a primeira a
vencer novamente, tal como
no sábado (dia 16), sendo a
nova campeã de sub-20 de 100
e 200 metros, medalhas de
ouro que soma à conquistada
na estafeta de 4×100 metros
na 1.ª Jornada. Alcançaram as
marcas de 24,22s e 24,37s,
respectivamente, com Nádia
Cruz a conseguir marca de
qualificação para os mundiais
também nos 200 metros, e
recorde pessoal.

fotos - créditos: daniel leandro/fpaDiogo Barrigana dominou os 400 metros barreiras, foi “vice”
nos 110, e medalha de Ouro na Estafeta 4x400 m

Maria Pedro (JOMA), à esquerda, sagrou-se
vice-campeã nacional nos 100 metros barreiras

Sofia Lavreshina (Sporting),
somou a medalha de ouro
conquistada nos 400 metros,
à dos 400 metros barreiras,
prova que concluiu em
61,22s. Do lado masculino,
venceu Diogo Barrigana, do
Benfica, com a marca de
53,14s.

Classificação final-equipas
Femininos
1.ª Juventude Vidigalense,
223,5 pontos
2.ª Benfica, 171
3.ª Sporting, 164,5
4.ª Maia Atlético Clube
5.ª JOMA, 45

*Com FPA Comunicação

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) divulgou a
lista de atletas que estará em Cali, na Colômbia nos
Mundiais de Atletismo. Dois atletas do concelho de
Sintra, e que representam o Benfica, Diogo Barrigana
(compete nos 400 m barreiras, e Leonor Ferreira (200 m
planos), integram a delegação portuguesa que será
constituída por 14 elementos Américo Ferreira, será o
Team Leader; Mário Aníbal, responsável técnico,
treinadora Susana Feitor, e Bruno Domingos, no apoio
médico.
A lista completa-se, com Sisínio Ambriz (110 m barreiras,
e 200 m), Francisco Marques (110m barreiras), Paulo
Pereira (100 m), Sofia Lavreshina (400 m b), Rita
Figueiredo (1.500 m), Leandro Monteiro (3.000 m
obstáculos), Tiago Ramos, e Inês Mendes (10 kms,
Marcha).

VS

Mundiais de sub 20 na Colômbia
(1 a 6 de Agosto)
Diogo Barrigana e Leonor
Ferreira com mínimos
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Regime complementar de diferimento
de obrigações fiscais

a cumprir no 2.º semestre de 2022

CALENDÁRIO FISCAL

AGOSTO 2022

DATA
LIMITE OBRIGAÇÃO FISCAL

Até o dia
15

Até o dia
22

Até o dia
29

Até o dia
31

No 2.º semestre de 2022, o pagamento de re-
tenções na fonte de IRS e de IRC, assim como o
pagamento do IVA (regime mensal e trimestral)
podem ser cumpridas:
a) Até ao termo do prazo de pagamento
voluntário; ou
b) Em prestações mensais, de valor igual ou
superior a • 25, sem juros ou penalidades,
calculadas em função do número de meses
restantes até ao final de 2022.

Condição de adesão: O sujeito passivo deve ter
a sua situação tributária e contributiva regula-
rizada.

Abrangência/Aplicabilidade: O presente regime
é aplicável a todos os sujeitos passivos, inde-
pendentemente da dimensão, volume de negócios
ou do setor de atividade.

Dispensa de Garantia: Este regime não depende
da prestação de quaisquer garantias.

Pedido de pagamento em prestações: São
apresentados por via eletrónica, até ao termo do
prazo de pagamento voluntário.

Pagamento em prestações: As prestações
mensais relativas aos planos prestacionais
vencem-se da seguinte forma:
i) A primeira prestação, na data de cumprimento
da obrigação de pagamento em causa; e
ii) As restantes prestações mensais, na mesma

data dos meses subsequentes.

Períodos abrangidos
IVA Trimestral: 2.º Trimestre de 2022 e 3.º Trimestre
de 2022
IVA Mensal: Maio de 2022, junho de 2022, julho
de 2022, agosto de 2022, setembro de 2022 e
outubro de 2022.
Retenções na fonte de IRS/IRC: Junho de 2022,
julho de 2022, agosto de 2022, setembro de 2022,
outubro de 2022 e novembro de 2022.

Regras subsidiárias: As regras relativas a paga-
mentos em prestações previstas no capítulo II do
Decreto-Lei n.º 125/2021, de 30 de dezembro apli-
cam-se subsidiariamente ao presente regime, com
as necessárias adaptações.

Base Legal: Artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 125/
2021, de 30 de dezembro
O presente artigo foi aditado pelo Decreto-Lei n.º
42/2022, de 29 de junho

Maria Manuela Vieira Reinolds de Melo
Mestre em Gestão de Empresas

e Contabilista Certificada

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

Carcavelos, 12 de julho de 2022

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto
Nacional de Estatística

Comunicação à CGA, IP dos montantes
pagos nesse mês referentes a pensões

Banco de Portugal – COPE

IAPMEI – Certificação eletrónica das em-
presas como PME (30 dias úteis após o prazo
legal da entrega da IES).

Até o dia
25

SEGURANÇA SOCIAL – Pagamento das
contribuições

FCT e FGCT – Entregas do mês anterior

IRS – DMR – Envio da Declaração Mensal de
Remunerações – AT

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

Modelo 11 – Notários e entidades que
desempenhem funções notariais

IVA – Envio da declaração periódica do mês
de junho (o pagamento é até 06.09)

IVA – Envio da declaração periódica do 2.º
trimestre (o pagamento é até 06.09)

IVA – Opção no portal das finanças pelo
pagamento do IVA das importações através
da declaração periódica do IVA

IVA – Pequenos retalhistas – Declaração
modelo P2 ou declaração modelo 1074

IVA – Envio da Declaração Recapitulativa

IVA – Balcão Único – IOSS – Regime
Importação

IVA – Declaração Mensal Global (operadores
postais) e pagamento

IRS/IRC – Entrega das importâncias retidas

DMIS – Entrega da declaração e do imposto
do selo

IUC – Pagamento do Imposto Único de
Circulação

Modelo 30 – Entrega da declaração de junho

IMI – Pagamento da 2ª prestação

IVA – Pedido de restituição de IVA suportado
noutro Estado Membro ou país terceiro

IVA – Pedido de restituição IVA pelas IPSS

Modelo 48 – Transferência de residência de
singulares para UE ou EEE

SEGURANÇA SOCIAL – Envio da Declaração
Mensal de Remunerações
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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

F
Bernardo

de Brito e Cunha

N

M
E

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA

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

“Jazz meets Ópera” encerra
o ciclo de “Óperas na Rua”
organizado pela Câmara
Municipal de Sintra. O
último espetáculo tem lugar
no Parque da Liberdade, na
Vila de Sintra, no próximo dia
29 de julho, pelas 21h00. A
entrada é livre.
O público terá a oportuni-
dade de marcar encontro com
o jazz e a ópera, numa sim-
biose perfeita entre músicos
de expressão jazzística e can-
tores de ópera, num cativante

A Câmara Municipal de
Sintra viu seis contos infan-
tis integrarem o Plano Na-
cional de Leitura. Os 6 livros
infantis inspirados nos
Museus de Sintra são uma
edição da autarquia e passam
a integrar a lista de leituras
recomendadas.
Após candidatura, apresenta-
da pela autarquia, ao proces-
so de recomendação de obras
pelo Plano Nacional de Leitura
2027, os seis livros editados
pela Câmara Municipal de Sin-
tra sobre os Museus de Sin-
tra e que integram a coleção
de contos infantis “A ler,
aprender Museus para contar
e encantar” foram incluídos
no Catálogo PNL.
As sugestões de leitura de
livros recomendados pelo
PNL resultam de uma seleção
prévia feita pelas editoras e
edições de autor e da poste-
rior seleção por um conjunto
de especialistas independen-
tes de reconhecido mérito e
qualificação em áreas dife-
rentes.

Edições da autarquia de Sintra
integram o Plano Nacional de leitura

Os livros que compõem esta
coleção municipal e integram
o Catálogo PNL são:
•  “Não há borracha que apa-
gue o sonho”, por Luísa Du-
cla Soares e Danura Wojci-
echowska, alusivo ao MFC -
Museu Ferreira de Castro;
• “Nos corredores do tempo”,
por Ana Maria Magalhães e
Isabel Alçada, com ilustração
de Danura Wojciechowska,
alusivo ao MU.SA – Museu
de Artes de Sintra;
• “O Escultor, as aves e o
sonho”, por José Jorge Letria
e André Letria, alusivo ao
MAT - Museu Anjos Teixeira;
• “O perfume dos limões”, por
António Torrado e André

Letria, alusivo à CMLC- Casa-
Museu de Leal da Câmara;
• “Prontos para voar”, por
José Jorge Letria e Carla
Nazareth, alusivo ao Museu
do Ar;
• “Tantas Voltas e voltinhas
até chegarmos aqui”, por
José Fanha e João Nasi
Pereira, alusivo ao MHNS -
Museu de História Natural de
Sintra.
Os livros podem ser adqui-
ridos na Livraria Municipal no
MU.SA, no MASMO - Mu-
seu Arqueológico de S.
Miguel de Odrinhas e bre-
vemente em diversas lojas
CTT em Sintra, Cascais,
Oeiras e Lisboa.

“Jazz meets Ópera”
encerra ciclo de Óperas na Rua

repertório constituído por
conhecidos temas de jazz in-
terpretados agora em tom
lírico.
Algumas obras tornaram-se
se célebres nas vozes de
cantores de ópera que depois
serviram de inspiração ao
mundo do jazz, com temas que
se tornaram conhecidos co-
mo “Summertime”, do com-
positor americano George
Gershwin.
Este ano, o Parque Urbano de
Casal de Cambra, o recinto

exterior da Sociedade Recrea-
tiva das Azenhas do Mar, o
Largo do Palácio Nacional de
Queluz e o Parque da Liber-
dade foram os anfitriões para
os espetáculos de entrada
gratuita organizados pela
Câmara Municipal de Sintra,
numa iniciativa que pretende
mais uma vez promover a
descentralização e a demo-
cratização do acesso à cultu-
ra, proporcionando uma
experiência única.

Sintra acolhe a 39.ª Expo-
sição Canina Nacional de
Sintra e a 37.ª Exposição
Canina Internacional de
Sintra, no Largo de S. João
das Lampas, de 29 a 31 de
julho, com entrada livre.
Realizada desde 1982, a
iniciativa conta com várias
exposições monográficas e
especializadas, cujo teor
técnico e qualidade das edi-
ções anteriores, as definem já
como um marco no domínio
da Canicultura.
Nestas exposições poderá
admirar os melhores de raças
oficialmente reconhecidas,
como terriers e cães de pastor

Sintra recebe Exposições Caninas
plares serão distinguidos,
com atribuição de prémios
aos vencedores. O grupo de
jurados engloba juízes por-
tugueses e não só, contando
com juízes especializados da
raça retrievers, oriundos de
Inglaterra e Itália.
Este evento é promovido pela
Câmara Municipal de Sintra,
com organização da Comis-
são de Festas da Vila Velha, a
supervisão técnica do Clube
Português de Canicultura e
com o apoio da União de
Freguesias de Sintra e da
União das Freguesias de São
João das Lampas e Terrugem.

Fonte: CMS

britânicos e especializadas de
rottweilers, dobermanns,
dogue alemão, cão de São
Bernardo e retrievers.
Após uma criteriosa avalia-
ção por parte dos juízes
presentes, os melhores exem-

iz aqui, na última crónica, um relambório sem fim sobre a
série Vera: que é protagonizada por Brenda Blethyn,
actriz que já esteve duas vezes nomeada para os Óscares,
que a personagem tem um humor cáustico e um encanto

“Há aeroporto? Somos contra.”

«Mas voltemos àquela parte em que escrevi que “há repetições que são bem melhores
do que qualquer programa novo”. É o caso de “Portugueses pelo Mundo”, um programa
que é uma viagem fascinante às mais diversas cidades do nosso planeta. É, também, um
programa curioso porque quase não têm, esses conterrâneos que abalaram para outras
paragens (por razões tão diferentes!), interlocutor do lado de cá da câmara. Melhor
dizendo, lá ter até têm: mas aparecem apenas (e muito poucas vezes) sob a forma de uma
legenda que é uma pergunta adicional. Os portugueses que nos servem de guia a esta
ou aquela cidade fazem toda a despesa da conversa.»

ão gosto de gente sonsa e, menos ainda, quando essa gente faz parte da classe
política. Poderia dar exemplos à mão-cheia, mas interessam os recentes. Ouvi
António Costa dizer uma coisa que me parecia fazer todo o sentido: “As obras do
novo aeroporto, seja ele onde for, são para durar décadas e a sua utilização durará

as (ele há sempre um mas, não é?) acontece que a série policial que precedia Vera
no alinhamento do canal Fox Crime e a que também fiz referência, Midsomer Murders,
continua em exibição. Tem algumas particularidades: por um lado, a zona designada
por Midsomer engloba um sem-número de pequenas vilas e aldeias, todas elas

screvi tudo isto – e mais: que a série era transmitida ao final da tarde e, mais ainda!,
que passava no canal Fox Crime. Como repararão, este texto está maioritariamente
escrito no passado: é que, no próprio dia em que o jornal saiu para a rua, a série
deixou de ir para o ar. Mas haja calma: estes canais são useiros e vezeiros em

singular. Um pouco desleixada, mas bastante astuta e confiante,
não faz amigos com facilidade. Resmungona e, muitas vezes,
com um temperamento difícil, o que lhe falta em simpatia e charme,
ela compensa com sabedoria e perspicácia. Que Vera é uma série
aclamada pela crítica que mistura investigação, drama criminal e
os mais violentos crimes com a magnífica paisagem da região de
Northumberland, em Inglaterra, como fundo. As reviravoltas da trama na série, as
impressionantes actuações e o grande nível de qualidade da produção fazem de Vera um
requintado e clássico drama criminal britânico, etc, etc.

repetir a sua programação, razão por que, um dia destes, Vera estará de volta. À semelhança
do seu conterrâneo Boris Johnson, a sua ausência deve ter sido apenas um Hasta la vista,
baby! Mas fiquei sentido por a Fox Crime não me ter avisado desta paragem...

sob a circunscrição da esquadra de Causton; e ao longo das suas muitas temporadas, até
os detectives foram mudando, mas não de forma radical, digamos assim: o cenário, as
personagens e até os assassinatos são todos muito familiares para quem gosta de romances
policiais ingleses. Por piores que sejam os crimes, há sempre um pequeno toque de anedota
a atravessar os episódios, em geral mais próximos da comédia do que do drama. A série deu
tão certo que está em cartaz na ITV britânica desde 1997. Ao longo das suas 17 temporadas
ou mais, o sargento Troy deu lugar a vários outros policiais e, em 2011, até o inspector
Barnaby pediu a reforma: John Nettles cansou-se da personagem, depois de participar em
mais de 80 episódios, e foi substituído por Neil Dudgeon, que faz um outro Barnaby:
inicialmente era seu primo, mas depois passou a ser o sobrinho John, que também trabalha
na polícia e é o novo detective. Mas o mais curioso, para mim, é o número de assassinados
por episódio: diria mesmo, com exagero e respeito, que há zonas do globo em que não
morrerá tanta gente no mesmo espaço de tempo que os 90 minutos de Midsomer... Um
episódio recente teve cinco mortos, cinco! E estiveram para ser quase sete...

uma extensão de tempo que ultrapassará a vigência deste governo. É uma obra que implica
não só o partido socialista, mas todos os partidos do arco da governação. Por isso, creio
ser um assunto para discutir com o líder da oposição.” E, assim que o líder da oposição foi
escolhido, lá estava Costa a receber Luís Montenegro em São Bento. No Chão da Lagoa,
fim de semana passado, lá estava Luís a dar a volta ao texto: “Ao primeiro-ministro cabe
escolher o local do novo aeroporto: a nós, fazer oposição.” Parece ser o caso clássico do
“Há aeroporto? Somos contra.”
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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. URGÊNCIASANIVERSÁRIOS
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

Sexta-feira, 29  de Julho – Lizete Ferreira Duarte, Maria da Conceição Menezes Ferreira
Ribeiro, de Massamá, Fernanda Simões, Joana Carvalho Vicente, de Santa Susana; Edgar da
Silva, da Amadora, prof. Victor Alberto de Oliveira, de Alverca, José Bernardino Pinheiro, de
Colares, Fernando José Martins Santos, de Campo Raso,  Miguel Alexandre Gomes Neves, da
Várzea de Sintra, Miguel Antunes Raposo Miranda sequeira, de Pero Pinheiro.

Sábado,  30 – Ana Rita Ferreira Pedro da Cruz, do Magoito, Irene Gomes da Silva, da Várzea
de Colares, Elvira da Luz Figueiredo, do Ral,  Maria Domingas Frazão Raio, da Várzea de Sintra,
Idalina Duarte Claudino,  Maria Lucilia dos Santos Veiga Mota Ferreira, de Lisboa, Inês Miranda
Leitão Sequeira, de Pêro Pinheiro; Wenceslau Alvarez Sarmento, Armando Moreira de Matos,
do Algueirão, Joaquim Duarte Claudino, Vitor Domingos Simões, de Almargem do Bispo, Diogo
Miguel Marcos Bernardo, de Almargem do Bispo.

Domingo, 31 – Maria Graça Mata Martins,  Marília Rosa Rosalinha Antunes,  Maria da Glória
Costa, Maria Odete Chança Coelho, Clara de Sousa Oliveira, de Vale da Borra, Torres Vedras,
Clementina Rosa Filipe Fradique, do Sabugo,  Cremilda Espinha dos Santos, Maria Domingas
de Jesus Raio, de Morelinho, Maria Manuela Raimundo dos Santos, da Praia das Maçãs; José
Manuel dos Santos Capote, Manuel Joaquim Cordeiro, Nuno Ricardo Gomes Roussado Ventura
Filipe, de Vila Verde.

Segunda-feira, 1 de Agosto – Cláudia Filipa Gualdino Guerreiro, de Almoçageme,
Maria José Pereira Martins Santos, da Rinchoa,  Leopoldina Rodrigues Lúcio,  Maria Cristina de
Barros Queirós Amâncio, de Sintra, Maria Cecília R. Chagas Vicente;  António Rodrigues Alves,
de Pero Pinheiro, António Correia, da Costa da Caparica,  Silvestre Manuel Jorge da Palma Rosa,
de Montelavar, Daniel Filipe Vinagre Pedroso, de Morelena.

Terça-feira, 2 – Márcia Filipa Ferreira da Silva , Lucília Martins Jorge, de Torres Vedras,
Maria Teresa Antunes Correia Peres, de Vila Verde; José Manuel Vieira, Manuel Esteves da Silva,
da Praia Grande.

Quarta-feira, 3 – Maria de la Salette Ferreira,  Maria Helena da Conceição Cardoso, de
Sintra, Ilda Maria Parracho Tomé Feteira Silva Costa, Maria Teresa Peres Teixeira Lopes, de
Mem Martins, Ilda dos Santos Teixeira, Noémia d’Assunção Gregório dos Santos, do Mucifal,
Teresa Viseu; Humberto Manuel Móra da Cruz, Manuel da Silva Rodrigues, do Algueirão, Raul
Manuel Caneira, dos Negrais, Cláudio Fontes, da Maceira-Vimeiro, Pedro da Conceição Reis dos
Santos Esteves.

Quinta-feira, 4 – Joana de Oliveira Fabião, de Lisboa, Maria Manuela Lopes; Carlos
Fernandes da Silva Marques, Vítor Domingos Monteiro  Caetano, de Vila Verde,  Paulo Jorge
Silvestre, de Lyon-França, João Paulo Pargana, do Algueirão, Nuno Miguel Simas.

Sexta-feira, 5 – Débora Vanessa Meira Mata, de Vila Verde, Maria João Monteiro Catarino
Parcelas, de Faião, Albertina Sequeira da Cruz,  Aurora Jordão Duarte, de Morelinho, Josefina
Frade Cardoso, de Vila Verde, Maria Antunes dos Santos Mariais, de Lisboa, Maria José Baleia
Alexandre, de Arneiro dos Marinheiros, Laura Adelina A. Martins, de Pero Pinheiro, Maria
Manuela de Oliveira, do Algueirão Velho, Maria da Graça Resende, de Cabriz; Francisco Luís
Matias, de Casal de Pianos,  António Duarte, Estevão  Augusto Salomé, de Pero Pinheiro, Luís
Nobre, de Lisboa, Armindo Couto, do Mucifal, dr. Horácio Santana, de Lisboa, Pedro Miguel
Santos Rodrigues, das Azenhas do Mar, Bernardo Oeiras Ramos, de Almargem do Bispo.

Sábado, 6 – Maria do Céu Marques, de Vila Verde,  Trindade da Costa Moreira, de São João
das Lampas, Anabela Vistas Tomásio Lopes, de Morelena,  Maria da Conceição de Sousa
Oliveira, de Vale da Borra-Torres Vedras,  Maria Clara Monteiro Mascarenhas, de Tercena,  Maria
Efigénia Pereira Carvalho Franco, de São João do Estoril; António Domingues de Andrade, da
Abrunheira, João Fernando dos Santos Madeira, de Lyon-Vila Verde, João Carlos Rosa, de
Almargem do Bispo

Domingo, 7 – Maria Cristina Pedroso Grilo, de Pero Pinheiro, Domingas Luísa, da Codiceira,
Ana Maria Ferreira Borges Mascarenhas Serra, do Mucifal; Manuel Caetano, do Ral, Agostinho
da Cruz Romão, de Lisboa, Mateus Joaquim, de Almargem do Bispo, António Bernardes Costa,
de S. João das Lampas, Júlio dos Santos Sequeira, João Manuel Cardeal Ferreira de Brito, das
Lameiras, Tomé Matias Pardal, Hugo Mendes, de Póvoa de Sta. Iria.

Segunda-feira, 8 – Cláudia Filipa Guerreiro, de Almoçageme, Mónica Sofia Castanheira
Jaco, de Godigana, Natércia da Luz Caneira, dos Negrais, Arlete Pires Jorge, de Pero Pinheiro,
Maria da Graça da Silva Duarte, das Lameiras, Cacilda de Oliveira Carreira; Abel Ferreira de
Carvalho, de Colares, Vicente Manuel Adrião, de Fação, José Manuel Gomes Amaral, do
Algueirão, Tito Mechas Vila Franca Louçada, de Vila Verde.

Terça-feira, 9 – Bianca Sofia Sobral Capitão, da Tojeira, Maria do Céu Jorge Cardoso
Nobre, de Lisboa, Helena Sara Jacinto Bravo Martins, Amélia Pires Jorge, de Pero Pinheiro,
Maria da Conceição Pereira de Figueiredo, Lídia Batista Neves de Andrade, da Abrunheira,
Maria da Graça Silvéria Baleia, de Albogas, Lúcia Filipa da Luz Silva; José Maria Jorge de
Carvalho, do Mucifal, Filipe Carlos da Rocha, do Ral, João Carlos Gonçalves, de Pero Pinheiro,
João Álvaro de Freitas, de Cascais,Joaquim Duarte Sebastião, das Lameiras, Augusto Fernando
Duarte Jordão, da Várzea de Sintra, José Manuel Gomes, de Sta. Marinha do Zêzere, José Augusto
Vicente.

Quarta-feira,  10– Vera Lúcia dos Santos Costa, da Ribeira de Sintra,  Silvina Marques
Pereira Mascarenhas, do Cacém, Maria Celeste da Cunha, Helena Paula Lourenço Rebelo Freire,
Maria Fernanda Nicolau dos Santos Cidra, do Cacém,  Arminda Cagigal Alves, de Sintra, Maria
Helena Avelar da Silva, de Almada, Maria Margarida Barra Godinho, de Lourel; Joaquim José
Garcia, de Pero Pinheiro, Manuel Eduardo Amaral Amorim, de Paiões, Miguel Sousa
Maximiano, das Lameiras, António José Neves Justino, de S. João das Lampas, Joaquim Manuel
Gonçalves de Castro, de Nafarros, Jorge Humberto Galrão da Silva, de Almargem do Bispo.

Quinta-feira, 11 – Menino Rui Miguel Lopes da Silva, de Lourel; Frederico Freitas Jordão,
eng.º Armando dos Santos Rainha, Joaquim Jacinto Figueiredo, de Godigana, João Pedro
Oliveira Carreira, Arnaldo José Afonso, de S. Pedro, Ricardo Nelson Topa Valentim, de Paiões
- Rio de Mouro.

Sexta-feira, 12  – Tatiana Filipa Caetano Melo, de Bolembre, Maria Patrocínia Duarte
Gonçalves, do Algueirão, Maria da Luz Conde Vicente Sebastião, de Odrinhas,  Maria Odete
Regueira, da Várzea de Sintra, Ana Cristina Pedro do Couto, de Londres; António José Campos
Carvalho e Melo, Afonso Estevão Coelho, de Morelena, Cipriano Joaquim Tojeira, da Terrugem,
Francisco José Lopes Costa, de Sintra, José Manuel Lopes Cavalheiro, João Francisco.

Sábado, 13 – Isaura Leitão, das Lameiras, Maria Irene Matias, de Casal de Pianos, Maria
de Fátima Moniz Campos Gomes, Ana Crsitina da Costa Faria, do Mucifal, Ana Lúcia Franco
Grilo de Azevedo; Mário Jorge Lopes Almeida Ribeiro, Alberto da Fonseca Pinto, de Morelena,
João Fernando Simões Tomé, Luís Faria dos Santos, de Fontanelas, Paulo Manuel Antunes dos
Santos, de Vila Verde, Francisco Batista, de França.

Domingo, 14 – Rita Alexandra Leitão Garrão dos Santos, da Praia das Maçãs, Cremilde Rosa
Barros Simplício, de Morelena, Maria de Fátima Santos Almeida, Maria Georgina Dinis da Silva
Peixinho, Olívia Ribeiro Gomes, de Sta. Marinha do Zézere; Carlos da Costa Ribeiro, António
Jorge Pinheiro, António Dinis Graça, de Colares, Júlio Sequeira Nunes.

Segunda-feira, 15  –  Olinda Helena Antunes, de Ponte de Sótão, Lurdes de Assunção Pinto
Campos Gomes, Maria  Júlia Pimenta Araújo Salréu, de Benfica, Maria Rosa Simplicio da
Rocha, de Rio de Mouro, Celeste Fernanda Nunes Alves, de Janas, Maria Teresa Valentim Neto,

Sexta-feira, 29 de Julho – Mem Martins,
Mem Martins (214027347); Quinta das Flores,
Massamá (214302063).

Sábado, 30 – Fontanelas, Fontanelas
(219289986); Rico, Agualva (214312833).

Domingo, 31 – Tapada das Mercês, Mercês
(219169907); Gil, Queluz (214350117).

Segunda-feira, 1 de Agosto – Dumas
Brousse, Mem Martins (214374144); Central,
Cacém (219140034).

Terça-feira, 2  – Do Magoito, Magoito
(219610376); Idanha, Idanha (214328317/8).

Quarta-feira, 3 – Viva, Rio de Mouro
(219177979); Clotilde Dias, S. Marcos
(214262576).

Quinta-feira, 4 – Rio de Mouro, Rinchoa
(219169200); Zeller, Queluz (214350045).

Sexta-feira, 5 – Crespo, Várzea de Sintra
(219245320); Domus Massamá, Massamá
(219259323).

Sábado, 6  – Dumas Brousse, Rinchoa
(219160404); Casal de Cambra, Casal de Cambra
(219804193).

Domingo, 7 – Almargem, Cavaleira, Algueirão
(219622835); Neves, Massamá Norte (214389010).

Segunda-feira, 8 – Do Sabugo, Sabugo
(219624076); Garcia, Cacém (219142181).

Terça-feira, 9 – Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Portela, Monte Abraão
(214377619).

Quarta-feira, 10  – Do Lourel, Lourel
(214350043); Araújo e Sá, Cacém (219140781).

Quinta-feira, 11 – Da Beloura, Quinta da
Beloura (219245763); Azeredo, Pendão
(214350879).

de Pexiligais, Maria Margarida Simões Capucho, de Montelavar, Gabriela Couto Lobato Garcia;
António Alves, de Pero Pinheiro, António Manuel Garcia de Oliveira, de Lisboa, Leopoldino
Branco de Oliveira Bernardes, da Terrugem.

Terça-feira, 16 – Ana Filipa Rei Bulhões David, Florinda Simões Tomé, Maria José de
Castro, de Nafarros, Maria Manuela Caldeira F. Sebastião, Ana Rita Adão Roussado; capitão
Henrique Augusto Tomé, de Aveiro,Rui Miguel dos Santos, das Termas do Vimeiro, José Augusto
Vieira Regueira, José Cassiano Videira de Carvalho, de Montelavar , José Jacinto C. Sequeira.

Quarta-feira,  17 -  Maria de Jesus Ferreira Ribeiro, de Massamá, Domingas Maria, de
Arneiro dos Marinheiros; Jorge António Antunes, Paulo Alexandre Pereira Granja, José Alfredo
Casinhas Branco, de Godigana, Ricardo Filipe Cabriz Sebastião.

Quinta-feira, 18 – Maria Irene Mesquita Robim Dias, Maria Fernanda Santos Ferreira,
Laurinda Carrasqueira da Costa Martins, de Pero Pinheiro, Maria José de Jesus Nunes Costa, do
Mucifal, Elsa Maria Batista, Teresa Maria Damil de Vasconcelos Viseu; José Gomes da Silva
Junior, de Almoçageme, Bernardino Gomes da Silva, José Manuel Bastos Casinhas, de
Montelavar, Cristiano Pinto da Costa Santos, José Henrique Avelar da Silva, de Almada, José
Gutierrez, Eugénio de Jesus Ladeiro, Rui Jorge Tomás Costa,Basílio Alexandre Alves Ribeiro,
de Morelena, Tiago Manuel Estevão Guerra, Hugo Alexandre Isidoro Figueiredo.

Sexta-feira, 19 – Mariana Domingas Silvestre Monteiro, do Lourel, Armanda Alexandra
Damil de Vasconcelos Viseu,  Tânia Espírito Santo Teles Santos, Maria Helena Pinto Baptista,
de Castelo Branco, Alice de Jesus Vieira Ricardo,  Helena Rita Ferreira Tanares de Freitas, de
Sintra; Rui Jorge Tomaz Costa, capitão David Sertório Pinto Dias, de Mem Martins, Filipe Jorge
Soares Godinea, João Vicente Alegre, de Bolembre, Luís Fernando da Cruz dos Reis, da Cruz
da Baleia, Arménio Simões Duarte, de Pedra Furada, Victor Manuel d’Assunção Pedro, do
Mucifal.

Sábado, 20 – Maria Eugénia Barbosa da Silva Pires, Maria Eugénia da Silva Pires, Maria
Margarida Ferreira Simões,  Margarida Maria Brito dos Santos e Silva, do Algueirão, Alcizinda
Marques Pais Correia, do Mucifal, Sara Tomáz Sequeira; Sérgio Vasco Travassos Valdez Marques
de Lemos, Luís Tomás Fragoso, dr. Mário Mota, da Costa da Caparica, Bernardo Francisco dos
Santos, da Ericeira.

Domingo, 21 - Maria Emília da Silva Raio, Maria de Lurdes Loureiro dos Santos, do
Algueirão, Ana Rosa Tojeira Duarte, de Morelena; Francisco Morais, da Praia das Maçãs, dr. Jorge
Manuel Vieira Jordão, Benjamim Jorge, de Torres Vedras.

Segunda-feira, 22 – Ana Rita Tomás Costa, Rosária Mariana Marques Abaladas Fontaínhas,
de Vila Verde, Maria Teresa Guilherme de Melo, do Algueirão, Maria Isabel da Costa Coelho,
de Vila Verde; Maria Antónia P. Vida Larga, de Cabrela, Maria Amélia da Silva Vida Larga, de
Pero Pinheiro, Laura Joaquina Figueiredo Pires, de Vila Verde, Maria Domingues Branco, do
Sabugo, Maria Filomena da Costa Ferreira, Maria Teresa Guilherme Melo, Bárbara Macedo, de
Algueirão; Avelino Martins, de Queluz, Paulo Jorge Cosme Dias Duarte Talento, de Cabriz, Pedro
Dias, de Galamares, Edgar José Portela de Carvalho, de Montelavar, Santiago Sequeira da Silva,
Jorge João Santos, de Belas.

Terça-feira,  23 - Cipriana Antunes Galrão, Graziela Vidal Jamarie, Judite Ferreira, de
Montelavar, Ana Paloma Gadanha Colmo, Jersey - Inglaterra, Célia Maria Alves Marques, de
Godigana; José Manuel Baptista Esteves dos Santos, Guilherme Tomás Firmino, de Almoçageme,
Bernardo Manuel Marques de Sousa Leite, de Mem Martins, Octávio Alegre Calaim, do Magoito,
Joaquim Frutuoso, de Cabriz, Daniel Inácio Cortegaça, da Terrugem.

Quarta-feira, 24 – José Duarte Batista, de S. João das Lampas, José Ferreira da Silva,
Jaime Luís da Silva, Domingos de Sousa, de Cortegaça, José Carlos Tojeira Pires, de Vila Verde,
Paulo Jorge Dias Lourenço, José da Conceição Costa, de Manique de Cima, Vicente Antunes
Romão, de Cortegaça, António dos Santos Correia, da Zibreira, Bruno Miguel Soares Guimarães.

Quinta-feira,  25 - Maria Fernanda Sequeira, da Praia das Maçãs, Albertina da Conceição
Jorge Baptista, Ilda Maria Vicente dos Santos, de Mem Martins, Raquel Gonçalves Correia
Ribeiro, de Agualva-Cacém, Ana Bela Ferreira Corado, da Terrugem; Henrique Cabral de
Almeida, Leonardo Luís Costa dos Reis, da Ribeira de Sintra, Rui Januário Simões Paulo, de
Sintra, Francisco Dias Oliveira, de Bolembre, Mário Luís da Encarnação Silva, José Dias Carolo,
Luís Miguel Alípio Lopes.

Sexta-feira,26 – Beatriz Lopes Diogo, de Almargem do Bispo, Helena da Silva Vistas, de
Morelena, Maria Fernanda Baptista da Silva, Elisabete Caeiro Baptista, de Jersey, Rute Brigite
Costa Regueira Jorge, do Mucifal, Maria da Conceição Costa Regueira Jorge, do Mucifal,  Maria
Guilhermina Costa Rodrigues, de Godigana, Georgete Cardoso Pires, de Vila Verde, Maria
Guilhermina Sousa Faria Fernandes; Nuno Manuel Feliciano Sebastião, Franscisco José
Ramalho Clero, do Algueirão, José Manuel Maninha, António Augusto Z. Oliveira, Francisco Dias
de Oliveira, Bolembre, António José de Melo Soares, de Lisboa, Nuno Manuel Feliciano
Sebastião,

Sábado, 27 – Izulete Domingas Filipe, de Pero Pinheiro, Maria Amélia Conceição dos
Santos Teixeira, de Albarraque,  Maria Lúcia de Almeida Vicente, das Azenhas do Mar, Maria
da Graça Branco Isodoro Figueiredo, de Godigana,  Maria Eduarda dos Santos Montes Vicente;
Abel Marques Júnior, de Vila Verde, José Carlos Tomás Antunes, do Ral, Joaquim Jorge Frutuoso,
de Cabriz, Artur Agostinho Fontes, da Maceira – Vimeiro, Nuno Miguel Neves Baleia, de
Bolembre.

Domingo,  28 – Maria Fernanda Guedes Mesquita de Alcobia, Tomásia da Rocha Rodrigues
Pires, de Pero Pinheiro,  Regina Zulmira Miranda Mendes, de Ranholas, Edmundo Simões
Salvador, de Santa Eulália, Raúl Zadoc, de Rio de Mouro, José Alfredo de Oliveira Carreira,
Bruno Miguel Caetano Pardal, de Bolembre, Simão Gomes da Costa, de Cortegaça.

Segunda-feira, 29 – Cláudia Aragão Teixeira Aguiar de Matos, Mariana Rosa Simões, da
Praia das Maçãs, Maria Raquel dos Santos Fernandes da Silva, de Cascais, Anne Marie C. da Luz
Mano, Ana Margarida M. Castro Simões; Carlos António dos Santos Vicente,  Sebastião P. Pinto
Simões, da Cova da Piedade,  Luís Miguel Raposo Pena,  José Manuel da Luz Mano.

Terça-feira,  30 – Mariana de Vasconcelos Viseu, Maria Inês de Pedro e Castro Durão, do
Cacém, Maria do Carmo Castro, de Nafarros, Alice Batista, de França, Carla Susana Ferreira
Gonçalves, de S. Pedro de Sintra, Joaquim Freire de Sousa, do Linhó, António Iglésias
Matarradona, de Serradas de Rio de Mouro, António Jorge Marcos, de Covas de Ferro, Luís Filipe
de Oliveira, Adelino Gonçalves Pinheiro, Francisco Duarte Filipe, de Camarões, Leandro
Carriço, de Pero Pinheiro, Lusiário Mira Chora, de Mem Martins, Ivo Batista, de França, Mário
Mendes Querido.

Quarta-feira,  31 – Maria Amélia Freitas, do Algueirão, Maria Odete Mata Martins, Ema
Amélia Ferreira, do Algueirão,  Soledade Maria de Carvalho, de Covas de Ferro, Celeste de
Oliveira Santos Lúcio, Ilda Maria Correia Pais, do Cacém; António de Sousa Jácomo, de Vila
Verde.

Quinta-feira, 1 de Setembro – Patrícia Vanessa Madeira, de Lyon, Regina de Deus
Conde, de Odivelas, Mariana de Sousa Vistas, dr.ª Maria Josete Marques Ramalho Berrones, de
Sintra, Ana Cristina Coelho Ferreira; João Carlos Inácio de Almeida, de Chão de Meninos, dr.
Jorge da Silva de Melo, de Sintra, José Paulo Gimenez Dias, de Lisboa.

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO

CINEMA

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

Sintra – “Arte Paciente” é a
exposição coletiva do atelier
artístico Estúdio de Arte da Casa
de Saúde do Telhal/Instituto São
João de Deus
Quando: até 28 de agosto
Onde: MU.SA – Museu das Ar-
tes de Sintra

Sintra – “História Trágico-
Marítima”, exposição de pintura
e gravura, de Pedro Girão
Quando: até 18 de setembro
Onde: MU.SA – Museu das Ar-
tes de Sintra

Sintra – “Olhar do Pássaro”,
– Projeto Altitud3 e Filipa Mar-
te, até 18 de setembro
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Coadura”, exposi-
ção
Quando: até 18 setembro
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Das Terras Férteis
do Nilo – Símbolos de uma Ci-
vilização”
Quando: até 18 de setembro
Onde: Museu de História Na-
tural de Sintra

Mira Sintra – “Debaixo
d’água”, exposição de Stephan
Arte
Quando: De 30 julho até 30
setembro
Onde: Casa da Juventude

Almoçageme – “Toc Toc”, pelo
Grupo Cénico Pérola da Adra-
ga
Quando: 30 de julho
Reservas: 925 966 354 / 917 611
767
Onde: Sociedade Recreativa e
Musical de Almoçageme

Sintra – “Um homem sozinho
não faz um exército”, pela Ca-

Cinema City Beloura
28 Julho a 3 Agosto

“Buzz Lightyear” VP, na sala
1, às 11.10h, 13.25h.
“Thor: Amor e Trovão”, na sala
1, às 15.40h, 21.30h.
“Elvis”, na sala 1, às 18.20h.
“Galilebre e o Templo Perdi-
do”,  na sala 2, às 11.25h.
“DC Super Pets” VP, na sala 2,
às 13.35h, 16h, 18.50h, 21.20h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 3, às 11.30h,
15.30h, 17.35h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VO, na sala 3, às 13.30h,
19.45h.
“Que Mal Fizemos Todos a
Deus”, na sala 3, às 21.35h.
“DC Super Pets” VP, na sala 4,
às 11.15h, 13.20h, 15.25h,
17.30h.
“O Pai Tirano”, na sala 4, às
19.35h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
4, às 21.40h.
“DC Super Pets” VP, na sala 8,
às 11.15h, 15.10h, 17.25h.
“DC Super Pets” VO, na sala
8, às 19.40h, 21.45h.

pítulo Reversível – Associação
Cultural
Quando: até 27 agosto, às sextas
e sábados, 21h30
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – “Odeio a Minha Ir-
mã”, pelo Teatromosca
Quando: até 28 de agosto, sába-
dos e domingos, 16h00
Onde: Quinta da Regaleira

Sintra – “Outra lua vai nas-
cer”, pela Casa das Cenas
Quando: 20 e 21 de agosto, sá-
bado e domingo, 18h00
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – “Inferno de Dante”,
pelo Teatro TapaFuros
Quando: até 3 setembro, sextas
e sábados, às 21h30.
Onde: Quinta da Regaleira

Sintra – “A viagem de Kolka
Pânkin, e Petka Erchov que
não acreditava em nada”, pela
Rugas - Associação Cultural
Quando: 27 de agosto a 25 de
setembro, sábados e domingos,
16h00
Onde: Quinta da Ribafria
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ASSINE E APOIE

Para assinar favor enviar valor para o NIB
0035 0786 00066858630 07 (CGD)

(Com a indicação do nome do assinante e respectivo e-mail/contacto)
Contacto: 219106830 ou 962431418
jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

EDIÇÕES SÓ EM PAPEL
• Anual (Portugal) – 15,10 euros • Anual / Apoio – 20 euros
• Anual (Estrangeiro) – 25 euros • Anual / Apoio – 30 euros
EDIÇÕES ON-LINE – www.jornaldesintra.com
(EM PAPEL – só com senha de acesso – E DIGITAL)
• Anual (Portugal e Estrangeiro) – 20 euros
• Assinatura de apoio 25 euros

SOCIEDADE
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