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Centro Cult. Olga Cadaval
Orquestra
Municipal dia 1,
às 16h. Grátis
com marcação

25.º Aniversário dos Valdevinos
Actividades
nos dias 5, 12, 18
de Novembro
na Casa da Marioneta em Agualva
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A União Recreativa e Desportiva de Fontanelas
e Gouveia (URDFG), os produtores locais e a
Associação para o Desenvolvimento Sustentável
da Região Saloia (A2S), estão a promover o IX
Festival da Maçã Reineta, nos dias 29 e 30 de
outubro e 01 de novembro.
A Maçã Reineta é um dos ex-líbris de Sintra,
produzida por muitos pequenos agricultores de
Fontanelas e arredores.
O certame decorre numa tenda montada para o
efeito no recinto da URDFG, em Fontanelas,
entre as 10:00 e as 20:00 horas, e reune mais
de duas dezenas de agricultores, produtores e
fabricantes de doces, compotas, licores e outros
artigos gastronómicos à base de maçã reineta.
Haverá também bancas de artesanato, o III
Concurso Gastronómico de produtos transfor-
mados à base de maçã reineta, um “show co-
oking”, um desfile de fanfarras pelas ruas de
Fontanelas, diversões para crianças e animação
cultural.
É uma ocasião única para os munícipes de Sintra
visitarem e comprarem “in-loco” tão apreciado
fruto que dadas as suas características é um
complemento alimentar de alto valor nutritivo
e um grande auxiliar no tratamento de algumas
doenças conforme artigo da pág. 8 e 9.
Fontanelas e Gouveia esperam por si caro leitor.

Dias 29 e 30 de Outubro e dia 01 de Novembro

Fontanelas – Festival da Maçã Reineta
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Actual situação de reposição de freguesias
no concelho de Sintra tem que ser decidido
até final do ano.
Qual a situação actual? Que futuro?
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A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade
operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações,
em todo o território nacional, entre os dias 14 a 20 de outubro,
que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade
e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de
diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-
se os seguintes dados operacionais provisórios:

1. Detenções: 478 detidos em flagrante delito, destacando-
se:
• 164 por condução sob o efeito do álcool;
• 102 por condução sem habilitação legal;
• 34 por tráfico de estupefacientes;
• 36 por furto e roubo;
• 17 por posse ilegal de armas e arma proibida;
• Nove por violência doméstica.

2. Apreensões:
• 162 doses de cocaína;
•  26 doses de liamba;
• 724 doses de haxixe;
• 22 doses de heroína;
• 15 armas de fogo;
• 11 armas brancas ou proibidas;
• 983 munições;
• Nove veículos;
• 630 euros em numerário.

GNR – Atividade operacional semanal

3. Trânsito:
Fiscalização: 6 481 infrações detetadas, destacando-se:
• 1 304 excessos de velocidade;
• 540  por falta de inspeção periódica obrigatória;
• 357 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei;
• 284 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 271 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação
e sinalização;
• 230 por falta de seguro de responsabilidade civil;
• 230 relacionadas com tacógrafos;
• 219 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

Fonte: GNR

A Câmara Municipal de Sintra
continua a implementar pro-
gramas de inclusão digital
para seniores, tendo apro-
vado recentemente a atribui-
ção de equipamento informá-
tico e formação, num valor
que ascende os oito mil
euros.
O apoio aprovado em reunião
de executivo é atribuído às
Juntas e Uniões de Freguesia
do concelho e às Universi-
dades Seniores, para imple-
mentação do projeto “65 +
Janela Aberta para o Mun-
do”.
Ao abrigo do “65+ Janela
aberta para o Mundo”, a
autarquia de Sintra já apoiou,

Câmara de Sintra apoia medidas
de inclusão digital sénior

com a entrega de tablets e
formação, trinta e cinco
instituições de solidariedade
social e cerca de 500 cidadãos
seniores participantes no
projeto.
O presidente da autarquia de
Sintra, Basílio Horta, refere
“que é fundamental desen-
volver uma estratégia de
desenvolvimento inclusivo,

garantindo que os cidadãos
têm ao longo da sua vida uma
participação na sociedade e
competências que lhes
permitem acompanhar o
desenvolvimento”, acrescen-
tando que “compreender a
perspetiva e as dificuldades
dos nossos seniores, é o ca-
minho para encontrar solu-
ções eficazes”.

Em parceria com a Fundação
Aga Khan Portugal o projeto
“65 + Janela Aberta para o
Mundo” visa, principalmen-
te, promover a inclusão di-
gital dos seniores do con-
celho e prevenir o isolamento
social, contribuindo para um
envelhecimento mais ativo,
saudável e inclusivo.
Este projeto integra o Plano
Municipal para o Envelhe-
cimento Ativo, Saudável e
Inclusivo de Sintra, que ali-
cerça a intervenção realizada
junto da população sénior,
num conjunto de iniciativas
de proximidade e num tra-
balho contínuo e de acom-
panhamento.

“Há supermercados portugueses a colocar alarmes em
produtos alimentares básicos como latas de atum, garrafas
de azeite e produtos congelados, entre os quais bacalhau e
salmão, avança esta sexta-feira o semanário Expresso”.
Do Jornal de Notícias: “Agravamento do custo de vida fez
disparar furto de alimentos nas superfícies comerciais. Leite,
salsichas e latas de atum estão entre os produtos mais
roubados.
Dos jornais em geral: “Para atenuar os efeitos da crise
energética e da inflação no preço dos produtos alimentares, o
Governo deu um ‘bónus’ de 50 • por filho e de 125 •  por
pessoa”.
Tais montantes reportam-se ao ano em  curso e correspondem
à inteira dotação do ano inteiro.
O adicional ao abono de família pouco mais dará que 4 •/mês.
O “bónus” para acudir à inflação das famílias orça os 10,40 •
/ mês.
“Quantas latas de atum cabem nos tão decantados 125 • de
“bónus” que, uma vez  repartidos pelos 12 meses do ano,
mais não são do que meros 10,40 • /mês?
Sim, 10,40 •, que os fazedores da imagem do Governo
convertem em valor de “encher o olho”, como se fora
creditado em conta mês a mês o montante global ora
atribuído…
O pretenso bónus-complemento do abono de família, pouco
mais que 4 • (quatro euros) dá por mês.
Com o que pode uma mãe comprar com 4,00 •? Menos de
metade de uma embalagem de “leite em pó”, de 680 gr., cujo
preço por unidade atinge, em geral, os 9•…
Não chega, portanto, para meia embalagem, à razão de 340 gr.
de leite em pó… que se consome num ápice!
E o “bónus” de 10,40 • / mês, agora que as “latas de atum”
estão na mira das pessoas que varrem as gôndolas dos
supermercados para mitigar a fome?
Os cálculos são, com efeito, fáceis de fazer:
Uma lata de atum (posta) de 250 gr, peso líquido, custa cerca
de 4,70 •; logo, o famigerado “bónus” mensal dá para 2, 2
latas… de tão cobiçado género!
Se for de uma das marcas tradicionais, em limão e piri-piri,
por exemplo, ao preço por unidade de 2,90 • (peso líquido de
72 gr.), sempre se leva para casa quase 3 latas e meia… para o
consumo do mês!
Se, em vez de atum, se eleger o bacalhau (que os políticos de
outrora prometiam nas campanhas eleitorais  “a pataco”…),
dadas as mil e uma maneiras de o confeccionar, poupando-o
na mistura com outros ingredientes, os 10,40 • já não chegam
para um kg. do graúdo (que se vende já entre os 12,00 e os
14,00 • o kg).
Darão antes para o “escamudo”… que é uma espécie
‘degenerativa’ que espíritos menos despertos e atreitos às
sugestões e embustes confundem com a espécie  original
(Gadus moruha)!
Os poderes tendem a dissimular o clima envolvente, fazendo
crer que o mercado funciona normalmente [e não se pode
afrontar o sistema de economia de mercado, qual dogma
irremovível, qual deus ex machina…] quando os condi-
cionamentos são de monta e se reflectem designadamente
nos preços, como se não ignora!
Como diria o outro, menos atreito a deixar-se seduzir por
campanhas de propaganda como a que se assiste: “porca
miséria”!
E, assim,  nos desgastamos nesta “austera, apagada e vil
tristeza” com que a História fundo nos marcou… qual ferrete
cravado na anca, nesta pobre condição de “ser português” e
ter, nas esferas da condução dos destinos da Nação, elites do
quilate  destas…
Porque razão se não suspende a livre concorrência no
segmento de mercado dos 19 ou 20 géneros alimentícios
susceptíveis de integrar o cabaz de produtos básicos onde
os preços disparam inestancavelmente? Porque razão não se
estabelece, como se fez durante a emergência sanitária com
produtos saúde, higiene e equipamentos de protecção
individual, um regime de preços máximos no comércio
grossista e no retalhista para o cabaz de compras elementar?
O Governo teme o regresso do “regime de preços” do DL
41 204, do “deposto regime”? Mas é o Governo que estabelece
o regime…

Mário Frota, Presidente emérito da apDC
DIREITO DO CONSUMO -, Portugal

SOCIEDADE

Um prolongado jejum,
uma barriga de  fome,
e uma lata de atum é o mais
que um homem come

Nota de pesar Adriano Moreira – Juventude Popular
Adriano Moreira, com os seus 100 anos de vida, foi presidente
e deputado do CDS-PP. Foi advogado e professor. Esteve
entre aqueles que, nos dias de hoje, mais profundamente
pensaram sobre o legado português no mundo: sobre qual o
nosso papel na ligação dos povos, na globalização e no
desenvolvimento dos direitos humanos.
Os seus valores permanentes, o seu sentido de Estado que
se manteve firme ao longo de décadas de mudança e o seu
legado académico, que inspirou gerações de jovens alunos,
permanecerão vivos em cada um de nós.
Num mundo de crescente instabilidade, o exemplo de Adriano
Moreira é uma luz de esperança.
A Juventude Popular endereça a toda a família as mais sentidas
condolências.
Um enorme obrigado e até sempre, Professor Adriano Moreira.

Fonte: Juventude Popular
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Câmara Municipal
de Sintra anunciou
hoje um pacote de
medidas anticrise
para permitir o

Município cria fundo de apoio direto a famílias e programa alimentar

Sintra avança com apoios para combater crise social

A
apoio imediato às famílias de
Sintra.
Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
revelou, na reunião do execu-
tivo camarário, que este apoio
imediato será concretizado de
duas formas.
A primeira será a criação do
programa “Zero Carências
Alimentares”.  “Com este
programa de apoio vamos
criar as condições para que
esta crise não origine carên-
cias alimentares no concelho.
Vamos aumentar, tornar mais
abrangem e mais rápido o
apoio que a autarquia já asse-
gura nesta área”, sublinha
Basílio Horta.
O presidente da Câmara
Municipal de Sintra revelou
que a autarquia e as juntas
de freguesia, “têm sido con-
frontadas nos últimos meses

com um aumento gradual e
constante das necessidades
de apoio e distribuição de
alimentos num concelho com
mais de 400 mil pessoas”.
Basílio Horta admite que este
cenário, com o previsível e
provável aumento da infla-
ção, “irá intensificar-se nos
próximos meses e o município
estará preparado para res-
ponder de forma robusta e
imediata a esta emergência
social”.
“Vamos organizar este pro-
grama aproveitado a experiên-
cia e conhecimento opera-
cional que a crise pandémica
nos deu nesta área”, sublinha
Basílio Horta. “Com a coor-
denação dos serviços sociais
do município, este apoio será
organizado por via dos refei-
tórios escolares e das juntas
de freguesias devido à pro-
ximidade das populações”,
revela o presidente da Câmara
Municipal de Sintra.
Basílio Horta anunciou
também o apoio pecuniário

diretamente à população de
Sintra para resposta ao
aumento da inflação.
A medida será concretizada

através do Fundo Social
AntiCrise que assegura, em
caso de necessidade, o paga-
mento de água, luz, despesas
escolares e de primeira ne-
cessidade, destinada a famí-
lias com rendimentos iguais
ou inferiores a 21 mil euros 
famílias com dois ordenados
mínimos).
A autarquia disponibiliza para
este conjunto de medidas
imediatas uma verba de 10
milhões de euros.
“Vamos agir de forma ime-

diata, mas faseada, estando
o município a ultimar um novo
conjunto apoios, sempre
respeitando o princípio da

responsabilidade e precau-
ção perante o panorama
socioeconómico que a evolu-
ção da crise económica pode
significar junto das nossas
comunidades”, revelou
Basílio Horta.
O próximo pacote de medidas
passará pelo apoio às Insti-
tuições Particulares de
Solidariedade Social  (IPPS)
de forma a garantir que a atual
crise não coloque em causa o
funcionamento destas insti-
tuições.

“O critério de apoio às nossas
IPPS será o número de
equipamentos e utentes que
cada IPSS tem”, sublinha
Basílio Horta. O presidente da
Câmara Municipal de Sintra
garantiu que em nenhuma
circunstância, “as nossas
IPPS podem comprometer a
sua importante missão social
e a autarquia de Sintra irá
garantir isso mesmo”.
Basílio Horta anunciou ainda
que o município irá assumir a
tarifa social da água do
SMAS de Sintra em 2023. “O
município assume o paga-
mento de cerca de 600 mil
euros da tarifa social”, reve-
lou o presidente da autarquia.
Basílio Horta sublinha que,
“desta forma criamos as
condições económicas para
que no próximo ano os
SMAS de Sintra não au-
mentem o preço da fatura da
água de todos que vivem em
Sintra, face aos aumentos da
EPAL e Águas do Tejo”.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou, em reunião
de executivo, a atribuição de
apoios monetários a duas
entidades sem fins lucrativos
no valor de cerca de 9 mil
euros.
Os apoios financeiros apro-
vados e inseridos no Pro-
grama de Apoio Financeiro às

Sintra atribui apoio financeiro a instituições sem fins lucrativos
Instituições (PAFI), foram
atribuídos à Associação
Promotora da Criança, no
valor de 4.300 euros, para
realizar obras de beneficiação
e ao Movimento Defesa da
Vida, no valor de 4.400 euros,
destinados a apoio ao arren-
damento.
O presidente da autarquia,

Basílio Horta, sublinhou que
“o município tem atribuído
incentivos às instituições de
cariz social, apostando nas
instituições de solidariedade
social e nas cooperativas
prestadoras de serviços de
apoio, contribuindo para a
sua dinâmica e qualidade
nunca esquecendo a im-

portância que estas entida-
des têm na resposta que é
dada às necessidades das
populações.”
O PAFI tem por objetivo
contribuir para potenciar a
qualidade da intervenção das
entidades sem fins lucrativos
legalmente constituídas com
sede social e/ou atividades

desenvolvidas nas áreas
social e da saúde no concelho
de Sintra e contempla três
eixos de apoio financeiro:
investimento (Eixo 1), proje-
tos e atividades (Eixo 2) e
arrendamento (Eixo 3).

Fonte: CMS
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comunicação so-
cial divulgou no
sábado, às 20 ho-
ras, a notícia que,
desde as 16 horas,

Aumento extraordinário de 104 euros para técnicos superiores
Professores pretendem aumento extraordinário igual e manutenção
da paridade com a carreira técnica superior, obtida há 40 anos

2 de novembro, professores
e educadores fazerem uma
grande greve.
Recorda-se que, desde 1986,
existe paridade no topo entre
a carreira docente e a dos té-

cnicos superiores da Admi-
nistração Pública. Até esse
momento, apesar de terem o
mesmo grau académico, os
professores eram discrimina-
dos, não atingindo o valor de
topo que era atribuído aos
técnicos superiores. Daí
que, se o aumento extraor-
dinário não se aplicar aos
docentes haverá um retro-
cesso de quase 40 anos no que
concerne à paridade entre as

duas carreiras.
Recorda-se que a carreira dos
docentes:
• Está amputada em mais de
6,5 anos cumpridos, mas não
recuperados, o que não

aconteceu com os técnicos
superiores, que recuperaram
todos os pontos;
• Tem uma perda de 3 a 5 anos
de serviço nas transições
entre estruturas diferentes de
carreira, ocorridas depois da
sua aprovação em 1989/90;
• Apesar de ser uma carreira
horizontal, sujeita-se a vagas
na progressão para dois
escalões, já retendo, por essa
via, mais de 5500 professores

e educadores;
• Também é determinada pela
menção obtida na avaliação
de desempenho só que esta
sujeita-se a quotas que
impedem, no limite, que 75%
dos docentes sejam avalia-
dos de acordo com a classi-
ficação atribuída e, dessa
forma, recuperem algum
tempo.
Em relação ao tempo de
serviço não recuperado, tal
só acontece com os docentes
no continente, constituindo
uma grave discriminação em
relação aos que exercem nas
regiões autónomas, onde
também nenhum professor é
impedido de progredir por
vagas em escalões intermé-
dios. Só faltava agora que os
docentes todos, os do conti-
nente e os das regiões autó-
nomas, fossem discrimi-
nados em relação aos técni-
cos superiores da Admi-
nistração Pública, perdendo
a paridade entre carreiras
por não lhes ser atribuído o
aumento extraordinário de
104 euros, o que parece ser
intenção do governo ao
anunciar que serão abran-
gidos 60 000 trabalhadores,

portanto, não estando a
contar com os docentes das
escolas públicas.
Não serão estes 104 euros
que resolverão os problemas
da precariedade, da desva-
lorização da carreira e do
salário, do envelhecimento
ou da sobrecarga horária que
recai sobre os docentes; nem
irão repor os muitos milhares
de euros perdidos pelos
docentes, por exemplo, só em
2022, com a inflação acima de
9% e os salários atualizados
em 0,9%. Mas nem que fosse
1 cêntimo (e é bem mais) os
professores e os educadores
não aceitam este desrespeito
permanente do governo para
consigo, este “esquecimen-
to” quando se trata de alguma
compensação por menor que
seja, este contínuo “ficar
para trás”, esta perda de
paridade que foi conseguida
há quase 4 décadas.
Os professores exigem
respeito e no próximo dia 2
de novembro irão demonstrá-
lo, fazendo greve.
 

Fonte: O Secretariado
Nacional da FENPROF

A
sob embargo, a secretária de
estado da Administração
Pública Inês Ramires lhes fez
chegar: o governo iria assinar
um acordo com duas frentes
sindicais (STE/UGT e
FESAP/UGT) prevendo um
aumento extraordinário de
104 euros para os técnicos
superiores. Independente-
mente da forma como a ex-
secretária de estado da Edu-
cação agiu – excluindo a mais
importante frente sindical da
Administração Pública, a
quem deu a conhecer este au-
mento extraordinário minutos
antes de a comunicação so-
cial poder divulgar o resultado
do acordo feito à margem do
normal processo negocial –
coloca-se agora uma ques-
tão: irão os professores ser
discriminados dos técnicos
superiores da Administração
Pública, não lhes sendo apli-
cado o aumento extraordi-
nário de 104 euros? Se
assim for, será inaceitável e
aumentam as razões para, em

foto: fenprof

A Autoridade para as Con-
dições do Trabalho (ACT)
promove no Centro Cultural
Olga Cadaval, em Sintra, o
seminário “No rescaldo da
COVID-19”, no dia 09 de
novembro, pelas 09h15.
Os impactos da COVID-19 no
setor da construção civil e
das obras públicas, bem
como o efeito desta doença
na saúde dos trabalhadores,
são alguns dos temas em
questão neste evento.
Esta iniciativa insere-se no
acompanhamento necessário
quanto à evolução da pan-
demia, consoante a fase em
que se encontra, de forma a
sensibilizar a população para
o momento atual.
Para assistir ao evento deverá
formalizar previamente a sua
inscrição até dia 08 de
novembro.
Este evento é uma organi-
zação da Autoridade para as
Condições do Trabalho
(ACT) em parceria com as
Câmaras Municipais de
Sintra, Cascais e Oeiras.

Fonte: CMS

Seminário
“No rescaldo
da COVID-19” 
em Sintra
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inda só deram en-
trada no Parla-
mento nove pedi-
dos de desagrega-
ção de uniões de

Apenas nove pedidos de desagregação de freguesias chegaram ao Parlamento
A dois meses do fim do prazo para pedir a reversão simplificada da “lei Relvas”, o número ainda está longe das centenas de separações estimadas pela Associação
nacional de freguesias.

A
freguesias. A dois meses de
terminar a janela para reverter
de forma especial e simpli-
ficada o que uma reforma
administrativa do tempo da
troika, os pedidos que che-
garam à Assembleia da Re-
pública (AR) ainda estão
longe das centenas inicial-
mente estimadas pela Asso-
ciação Nacional de freguesias
(Anafre).
De acordo com dados en-
viados ao Público pelo de-
putado João Paulo Barbosa
de melo (PSD), que integra a
Comissão de Administração
Pública, Ordenamento do
Território e Poder Local da AR,
onde chegam os pedidos de
desagregação, só há registos
de entrada de processos
relativos a três uniões de
freguesia de Santa Maria da
Feira, duas de Salvaterra de
Magos e dos concelhos de
Ovar, Trofa, Valonga e Vizela,
com uma união de freguesia
cada.

O número pode ser consi-
derado baixo, mas o presi-
dente da Anafre, Jorge
Veloso, está convicto de que
muitos mais processos darão
entrada no Parlamento em
breve, embora considere que
ainda é “cedo para fazer uma
análise ao processo”.
Antes de chegar à Assem-
bleia da República, o proces-
so tem início nas assembleias
de freguesias, passando de-
pois para as assembleias mu-
nicipais. Só na última etapa,
quando chega ao Parlamento,

há números para medir o
pulso ao processo.
Antes disso, a Anafre não
recolhe dados das uniões de
freguesias que começaram a
desagregar-se. O Governo
também não dispõe dessa
informação.
No entanto, há várias fregue-
sias que pedem dados à
Direcção-Geral das Autori-

dades Locais (DGAL), para
confirmarem se reúnem
condições para avançar para
o processo de desagregação.
A lei estipula que, para se
separara, cada freguesia deve
responder a diversos critérios
de equipamentos e prestação
de serviços, e não pode ter
menos de 750 eleitores
(número que desce para 250
em freguesias do interior).
Entre outras condições, a
área da freguesia também não
pode superar 25% da área do
respectivo município.

Em resposta ao Público, o
Ministério da Coesão Terri-
torial (MCT) explica que 27
uniões de freguesia já fizeram
o pedido de dados oficiais
nos termos da lei de
desagregação de freguesias.

Várias velocidades
O regime transitório para

A chamada “lei Relvas”, que acabou com
1167 freguesias no país (que tinha 4259 e
passou a ter 3092)

desagregar freguesias está
aberto desde 21 de Dezembro
de 2021 (data em que a lei
entrou em vigor) e tem a
duração de um ano.
Apesar da proximidade do
limite de prazo, o processo
avança a velocidades dife-
rentes pelo país. Matosinhos,
por exemplo, quer reverter as
suas quatro uniões de fregue-
sia para regressar às dez
autarquias  que tinha antes
da lei Relvas. As desagre-
gações já subiram à assem-
bleia municipal onde foram
aprovadas a 11 de Outubro,
incluindo a separação  de Se-
nhora da Hora de São
Mamede de Infesta. Esta é a
segunda vez que a desagre-
gação destas duas freguesias
é aprovada na Assembleia
Municipal de Matosinhos. Já
tinha acontecido a 12 de
Novembro de 2018, embora
sem consequências.
Também as sete uniões de
freguesia de Vila Nova de Gaia
iniciaram o processo de re-
versão, mas ainda estão numa
fase anterior às de Matosi-
nhos. A reversão não foi
ainda votada na respectiva

assembleia municipal.
Até agora, a União de Fre-
guesias de Barroselas e Car-
voeiro, em Viana do Castelo,
é um caso único no país.
Em Agosto, os eleitos locais
promoveram uma consulta
popular: ganhou a separação,
com 924 votos a favor e 115
contra. Ainda assim, como o
referendo necessitava de uma
taxa de participação acima de
50% (fixou-se em 23%), a
consulta não foi vinculativa.
O assunto não foi ainda
votado em assembleia de
freguesia.

O ponto em que estava
Jorge Veloso considera que
não deveria haver alteração
ao mapa das freguesias em
breve, afastando a hipótese
de haver eleições intercalares.
Como o Parlamento deverá
levar o seu tempo a dar res-
posta a todos as propostas
de desagregação, prevê, a
margem para convocar
intercalares levaria a votação
para 2024, e em 2025 há novas
eleições autárquicas. Não
faria sentido”, defende.

Actual situação de reposição de freguesias no concelho de Sintra

O responsável é também pre-
sidente da União de Fre-
guesias de São Martinho do
Bispo e Ribeira de Frades, em
Coimbra, mas diz que, pelo
menos para já, não dará início
ao pedido de desagregação.
Contudo, também não exclui
vir a fazê-lo. O problema,
explica, é que, na configura-
ção anterior à fusão, havia um
enclave de uma freguesia
vizinha em Ribeira de Frades.
A via especial e simplificada
dá margem para reverter a
fusão para o mapa anterior,
mas não para mudar fron-
teiras. Assim, avançar já não
resolveria o problema do
enclave. “E reverter para o
ponto tal qual estava não faz
sentido”, sublinha o autarca.
O ponto em que estava foi
alterado pela reforma admi-
nistrativa de 2012/2013, a
chamada “lei Relvas”, que
acabou com 1167 freguesias
no país (que tinha 4259 e
passou a ter 3092), fruto de
um acordo com a troika.

Fonte: Camilo Soldado,
Público, 26 de outubro de 2022

Após a publicação no dia 26 de outubro de 2022, do artigo no Jornal Público denominado “Apenas nove pedidos de desagregação de freguesias chegaram ao
Parlamento”, solicitámos ao colaborador Henrique Martins, que está a acompanhar o assunto, qual a situação actual da reposição de freguesias no concelho de Sintra
tendo este, de imediato remetido a preciosa e clara informação que abaixo transcrevemos, a qual é de muito interesse para os nossos leitores assim como o processo
que se está a desenvolver  no Concelho.
Contudo não temos qualquer notícia se o assunto está a ser debatido ou não nas freguesias de Agualva-Mira Sintra; Algueirão-Mem Martins; Cacém-São Marcos; Casal
de Cambra; Colares; Massamá-Monte Abraão; Rio de Mouro e Sintra.

a União de Fre-
guesias de Almar-
gem do Bispo, Pe-
ro Pinheiro e Mon-
telavar foi aprova-

Configuração do Concelho de Sintra até 2012 Actual configuração do Concelho de Sintra

N
da por unanimidade, em
Assembleia de Freguesia
extraordinária, realizada a 6 de
outubro, com parecer positi-
vo do executivo da Junta de
Freguesia, a proposta de re-
posição destas três fregue-
sias.
Na União de Freguesias de
São João das Lampas e Ter-
rugem já foi entregue, a 14 de
outubro, a proposta para a re-
posição destas duas fregue-
sias que, juntamente com o
parecer do executivo da Junta
de Freguesia, terá de ser
objeto de análise, discussão
e aprovação em Assembleia

Câmara Municipal de Sintra
(tem 15 dias para o emitir), terá
de reunir para aprovar as
respetivas propostas.
Se assim acontecer, como
tudo o indica, as propostas
serão remetidas para a
Assembleia da República a
fim de serem apreciadas e
transformadas em Lei.
O prazo para o cumprimento
do que está contemplado no
artigo 25º (procedimento es-
pecial, simplificado e transi-
tório) da Lei 39/2021, de 24 de
junho, termina a 21 de dezem-
bro. É com este artigo e com
este prazo que poderão ser
repostas as freguesias do
concelho de Sintra que
erradamente foram agregadas
em 2013.

Henrique Martins

de Freguesia Extraordinária.
Na União de Freguesias de
Queluz e Belas foi criada uma

comissão na Assembleia de
Freguesia para a elaboração
da proposta para a reposição

destas freguesias.
Após aprovação em Assem-
bleia de Freguesia as pro-

postas serão remetidas à
Assembleia Municipal que,
após receber o parecer da
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Quanto a crendices e superstições:
Uma mulher grávida nunca podia ser madrinha
de outra criança, pois trazia maus agoiro.
Outra estipulava, também, que nunca se
deveria estender roupa e cozer pão em sexta-
feira santa. A altura do quarto crescente era a
melhor altura para a matança do porco. Guar-
dar o ramo dado em quinta-feira de espiga,
até ao ano seguinte, era outra superstição mui-
to conhecida. Caso assim se procedesse, nun-
ca faltaria pão naquela casa. Para levedar a
massa do pão, deveria colocar-se sobre ela
um casaco de homem. Também se dizia que
nunca se deveria deixar roupa de criança es-
tendida de noite, caso contrário, esta adoe-
ceria.
Outros elementos etnográficos interessantes
se encontram nas festas e nas atividades de
lazer. Por exemplo, era comum brincadeira
entre os mais pequenos o jogo da macaca, o
pião, a realização de passeios a pé ou de bici-
cleta, jogar ao berlinde ou ainda jogar à bola.
Motocross e chinquilho eram também muito
populares. Coletividades houve que se come-
çaram a desenvolver, como aconteceu com o
Sporting Clube de Vilaverde, apenas pelo
gosto dos locais pelo futebol, muito antes da
aparição formal e estatutária do dito clube.
Outro momento muito importante era a rea-
lização das feiras, aonde todos rumavam,
sobretudo as realizadas em Janas e São
Mamede. Interessante ainda era a Festa do
Pinheiro, em Vila Verde, realizada a primeira
vez em 1915 e que se manteve ativa até aos
anos 70. Realizada no largo da aldeia de Vila
Verde, onde se montava um Pinheiro, servia
de forma de convívio entre os locais, que orga-
nizavam por essa ocasião, a par de uma ro-
maria, bailes, festas e outros momentos de
são convívio. Como sucedia um pouco por
todo o concelho naquele tempo, habitantes
locais tomavam parte no Cortejo de Oferen-
das, partindo nesse dia vários carros alegó-
ricos rumo a Sintra. Idas à praia, ou até a
realização de peças de teatro animavam ainda
as gentes locais. Em 1949 ficou célebre a peça
“Na Boca do Lobo” à qual ninguém ficou
indiferente na altura, ou ainda a peça “Zazá”.
Muitos destes eventos possuíam também
carácter benemérito, pois destinavam-se a
apoiar os grupos locais na construção das
suas sedes. Nas Lampas conhece-se também
alguma atividade teatral, com a curiosidade
de esta ter sido censurada.
Filmes eram exibidos em salas arranjadas para
o fim, que serviam também, na altura própria,
para o festejo do Carnaval e para o enterro do
bacalhau, que assinalava o fim da Quaresma
e o início do tempo pascal. Por esses dias
eram populares as cegadas, quer cómicas quer
dramáticas, organizadas por diversos grupos
de que se conhece a existência e atividade,
como os que existiam em Odrinhas, Assa-
fora,Lameiras, Goudigana, Magoito, Fontane-
las ou Vila Verde. Também por estas loca-
lidades passavam, vindos de outros locais
do concelho, como Anços, grupos organiza-
dos de atores de cegadas que animavam por
aqueles dias as gentes locais.
Marchas populares aconteciam no Verão e
eram igualmente muito concorridas. Importa
destacar que seja na organização do Carnaval
ou nas marchas, todos ajudavam e ajudam
nos dias de hoje como podem: organizando,

ajudando a montar o espaço, reunindo verbas
para fazer face às despesas. Por ocasião dos
Santos Populares era costume a realização de
grandes fogueiras, que todos saltavam em
animada alegria.
Ranchos e grupos folclóricos, alguns já não
existentes, como o grupo Juventude Saloia,
que durou cerca de vinte anos, animavam com
musica tradicional bailes e festas, promo-
vendo ainda a divulgação e manutenção dos
trajes regionais, como os das antigas lava-
deiras, cavador, semeador, carroceiro, lavra-
dor, fogaceira, entre muitos outros.
Importante era ainda a dinamização musical,
com grupos como “os Verdinhos” e “os Ver-
dinhos 71” a serem muito populares no seu
tempo, animando os locais com festas e
convívios. Ainda hoje existe por essa razão
uma forte tradição musical na terra.
Pelo Dia de Todos os Santos era corrente a
tradição do Pão por Deus, que se manteve
ativa até aos anos 50-60 do século passado.

CÍRIOS, CONFRARIAS
E IRMANDADES NA FREGUESIA
Olhando para as memórias paroquiais do
século XVIII
Lendo as memórias paroquiais do século XVIII
fica-se a saber que o pároco local era Pascoal
Antunes Monteiro, sendo o mais antigo no
local, exemplar na administração dos
sacramentos e excelente nas virtudes, digno
de todo o louvor. Era coadjuvado por Manuel
Ferreira. Anotem-se ainda a presença de
outros priores que auxiliaram a dita paróquia
ao longo dos séculos: João Nepomuceno da
Costa Gonçalves (1853); Estêvão Nunes
Malhado (1865); Inácio dos Neves (1879);
Luciano de Figueiredo Mendes e Silva (1879);
João Rodrigues Dantes (1881) e Henrique
Carlos Fragoso (1883)são referidos como
tendo sido párocos de São João Degolado.
Em 1888 era pároco local Manuel dos Neves.
Durante a I República sabe-se que uma das
paróquias onde se tentaram implementar
comissões paroquiais, regidas pelo governo,
em 1915, foi a de São João Degolado da
Terrugem.

Procissão de São João Degolado da
Terrugem
Por sua vez, na Terrugem, era e continua a ser
frequente afluírem das terras vizinhas
romeiros para a romaria de São João Degolado
da Terrugem que atrai gentes de Vila Verde,
Lameiras, Armeis; Barreira. O ponto alto da
procissão é a saída da imagem, que percorre
as principais ruas da localidade, acompanhada

de diversos “cargos” construídos de propó-
sito para aquele dia e que são carregados
pelos populares, enfeitados com bolos de
farinha de trigo, com formas arredondadas ou
em forma de ferradura. No final, é votado e
eleito o melhor cargo, cuja venda reverte para
a ajuda das despesas da festa.

Alguns elementos da  história das antigas
confrarias
As confrarias eram e são associações de lei-
gos que se juntavam para a devoção particular
a um santo ou santa, além de procurarem acu-
dir, como podiam, aos mais necessitados da
freguesia, com ajudas materiais e espirituais.
Não se afigura porém, uma tarefa fácil, dada a
inacessibilidade do arquivo em Sintra, fazer
uma história completa e com todo o pormenor
das confrarias outrora existentes.
Desta freguesia conhecem-se sobretudo as
Confrarias das Almas e de oficiais da confraria,
Igreja e Fábrica. Bens das mesmas encontram-
se referidos como tendo estado em Alcolom-
bal; Friteira; Goudigana; Vila Verde; Cabrela;
Faião; Funchal; Fonte da Ribeira e na
localidade do Barro.
Algumas das referências mais antigas a eles
remontam a 1597, quando Margarida Gaspar,
deixava para a matriz, um pomar e outros bens
para a filha em troca da recitação de missas
por sua alma. Alguns anos antes, em 1589,
também Madalena Pires deixara bens em troca
da recitação de uma Missa perpétua por sua
alma e o mesmo haviam feito em 1581 Adrião
Simão e Álvaro Tomé.
Sabe-se que em 1692, João Lourenço, morador
na localidade do Funchal, trabalhava um
terreno em Goudigana aforado à Confraria das
Almas. Um ano antes disto, um outro terreno
havia sido aforado, também em Goudigana,
em 3 vidas, num valor de 100 reis, e que havia
sido deixado por Maria Francisca, à Irmandade
das Almas da Terrugem.
Muitas referências se compulsam entre 1610-
1617, quando, entre outros, Gonçalo Rodri-
gues, da localidade de A do Pipo, deixa a A.
Brás bens em Vila Verde e Vicente Domingues,
da Ribeira de Cabrela, deixa dois pomares,
sitos na Ribeira para a Matriz. O mesmo fizera,
sete anos antes, António Fernandes; lavrador
de profissão e desde1600que Tomé Gaspar,

do Alcolombal, deixara em
nome de seus pais bens na
terra da Feiteira.
Em 1630 Pedro João, lavrador
da Terrugem, deixava todos
os seus bens à Matriz, poste-
riormente vendidos ao
criado Bento João. Ainda
durante este período, embora
sem que se conheçam mais
dados concretos,um mora-
dor da Terrugem deixava
àmatriz todos os seus bens
em 1698, e também Maria
Francisca, viúva, fazia o
mesmo. Azeite, trigo e outros
bens encontram-se compul-
sados neste caso particular.

Em 1696Domingos Luís, de Goudigana,
deixava bens nesse local, como já fizera
em1692Domingos José, que deixara um
serrado em Cabrela. Em1687 tinha sido a vez
de Domingos Francisco deixar alguns imóveis
à Igreja Matriz e em 1685, Simão Luís, de
Goudigana, deixara-lhe terras na localidade
do Barro. Em 1684o mesmo fizera Domingos
Jorge, natural da Goudigana, e um ano antes,

Nos 495 anos da elevação da Terrugem a Freguesia:
Elementos da sua História (III)
Nuno Miguel Jesus* Maria Domingues deixava um serrado na

Fonte da Ribeira, na localidade de Cabrela Em
1681 Maria Lourença deixava bens para a igreja
matriz e 3 anos antes, em 1678, Maria Jorge,
de Vila Verde, havia deixadoum alqueire de
trigo à mesma, e em 1673, uma terra em Alco-
lombal, detida por  Francisco Garcia,  fora tam-
bém deixada à igreja local .Em 1671, Manuel
Álvares, deixava casas e uma fazenda para a
Matriz e em 1660, na localidade de Goudigana,
Domingos Luís o Velho, deixaratambém al-
guns bens àmatriz da Terrugem, embora seja
difícil fazer o seu apuramento por falta de
dados. Em 1642 o Padre Diogo Birrano
deixava um pomar foreiro ao Convento da
Trindade para sustento da igreja.
De 1693 conhece-se a informação da exis-
tência de um tombo de bens de João Lou-
renço, doados na sua totalidade à confraria
de São João Degolado da Terrugem. Em 1769
Manuel Ferreira, da localidade do Funchal
acordava com os oficiais da Confraria a doação
de todos os seus bens e nesse ano ainda
Domingos João, do Faião, emprazava terras
pertencentes à Confraria do Santíssimo
Sacramento da Terrugem.
Manuel Luís, pároco local, recebia por essa
alturaem nome da matriz bens que António
Luís e Domingos Luís e esposas, deixavam
em Goudigana e um serrado no Faião. Em 1732
era Mariana Gonçalves, da localidade de
Cabrela, quem deixava tudo à Matriz da
Terrugem. Em 1740 o prior João Ribeiro Teixeira
deixava em testamento bens para a igreja e o
mesmo sucederia, alguns anos depois, com
Maria Francisca. Duarte Luís, em data que
não se consegue precisar, deixava por seu
lado diversas verbas à Paróquia da Terrugem.
Em 1792, quem deixava todos os seus bens à
paróquia da Terrugem era Elizária Maria. Nesse
ano, também o prior João Ribeiro Teixeira
deixava bens à matriz local.Em 1726, Domingos
Jorge deixara em Cabrela todos os seus bens
à Mesa do Santíssimo.
Em 1730 Ana João da Fervença deixava no
local dos Barrancos alguns bens para a Matriz
e alguns anos antes, em 1716 o mesmo havia
feito Domingos Francisco.
Também se deixavam  testamentos, como
provam algumas informações de 1636, altura
em que Manuel da Cunha, antigo prior da
Terrugem, deixava a Pedro Francisco Anes-
novo prior da localidade- alguns bens para
que este os administrasse como melhor o
entendesse.
No século XIX ainda importantes bens se
detinham em posse fosse da fábrica, dos
oficiais da Igreja ou de confrarias, como
sucedia em 1814 com Domingos Cristóvão,
morador de Vila Verde, que trabalhava um
serrado em Alcolombal por conta da Fábrica
da Igreja da Terrugem ou ainda em 1822,
quando Joaquim Pedroso, de Cabrela,
trabalhava terrenos da Mesa da Confraria do
Santíssimo Sacramento, continuando-se a
receber bens até bem perto do final do século
como aconteceu em 1880 com Maria Francisca.
No final do século XIX ainda detinha bens
emprazados, conforme descrito nalgumas
escrituras que se guardam no AHS. Em 1903
pagava a confraria das Almas da Terrugem
ainda uma importante contribuição predial.

(Biografia na pág. seguinte)

*(Licenciatura em História e mestre em
Espaço Lusófono pela Universidade

Lusófona; Investigador)

foto: js/arquivo
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Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

HISTÓRIA LOCAL

gabinete do verea-
dor Nuno Afonso
fez no passado dia
19 de outubro uma
visita aos Sapado-

Sapadores Florestais de Sintra recebem vereador

O
res Florestais de Sintra, no
seguimento do trabalho que
tem elaborado com vista à
integração dos sapadores flo-
restais de Sintra na sua car-
reira, dado que até hoje são
assistentes operacionais, e ao
contrário de alguns funcio-
nários, por exemplo do
SMAS, não têm subsídio de
risco ou de turno fora dos 4
meses de Verão.
O vereador Nuno Afonso le-
vou este tema a várias reu-
niões de Câmara, recomen-
dando a solicitação de um
parecer à CCDRLVT, poste-
riormente explicando o pro-
cedimento correto para a
resolução deste processo,
inclusivamente levando as
palavras do secretário de
estado em que coloca a res-
ponsabilidade da integração
na carreira na entidade
empregadora, neste caso, nas
Câmara Municipais.
A importância desta força
para um município como
Sintra, com a importância a
nível mundial que todo este
património histórico e natural
possui, deverá, nas palavras
de Nuno Afonso, ser secun-
dada pelo devido reconhe-
cimento inerente à criação da
carreira respetiva, com os
seguros devidos, subsídios
correspondentes, bem como

a definição clara das suas
funções.
Os sapadores florestais de
Sintra chegaram a ser 12 ele-
mentos operacionais, neste
momento são 7, dois estão fo-
ra por motivos pessoais e ou-
tros 3 já solicitaram mobili-
dade. Ficou claro na visita
efetuada que estes homens
têm um orgulho imenso no
seu trabalho e nas suas fun-

ções, caberá assim aos deci-
sores políticos tomarem a
decisão de fazer justiça ao seu
empenho e amor a Sintra e à
serra.
Depois da reunião, em res-
posta ao Jornal de Sintra, o
vereador Nuno Afonso afir-
mou ter ficado “satisfeito com
a vontade demonstrada
anteriormente, pelo presiden-
te da autarquia Basílio Horta

e hoje pelo vereador Domin-
gos Quintas, em resolver a
situação dos nossos Sapado-
res Florestais. Creio que
agora é uma questão de
tempo, que espero que seja
curto, para não corrermos o
risco de perder esta equipa
que já conhece o terreno, os
procedimentos e têm a
formação adequada à função
que desempenham.”

Nos 495 anos da elevação
da Terrugem a Freguesia:
Elementos da sua História

A Câmara Municipal de
Sintra organiza mais um
Roteiro Bio Cultural, com
uma visita guiada à Anta de
Monte Abraão, no dia 29 de
outubro, pelas 10h00, na
União das Freguesias de
Massamá e Monte Abraão.
A Anta de Monte Abraão é
um monumento funerário
constituído por câmara poli-

Roteiro Bio Cultural para conhecer Anta de Monte Abraão
gonal e corredor, tendo aqui
sido sepultados mais de ses-
senta indivíduos, acompa-
nhados por significativo e
abundante espólio. Rodeado
de matos, sinónimo de abri-
go, alimento e segurança para
a extensa biodiversidade, o
monumento é privilegiado
pela sua localização e assume
um grande valor patrimonial,

histórico e ambiental.
Após uma sequência de di-
versos Roteiros Bio Culturais
que tiveram início em abril,
este é o culminar desta inicia-
tiva que percorreu todo o
concelho de Sintra e que
pretendeu dar a conhecer o
território e promover a
preservação do Património e
da Biodiversidade.

O ponto de encontro será no
Parque urbano da Rua Rama-
da Curto, em Monte Abraão.
A atividade é gratuita mas tem
um limite máximo de 30
participantes e requer
inscrição prévia.
Mais informações através do
número 925 207 115 ou por e-
mail.
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 certame decorre
numa tenda mon-
tada para o efeito
no recinto da UR-
DFG, em Fontane-

foto: pedro macieira

União Recreativa e Desportiva de Fontanelas e Gouveia

IX Festival da Maçã Reineta, nos dias 29 e 30 de outubro
e 01 de novembro
A União Recreativa e Desportiva de Fontanelas e Gouveia (URDFG), os produtores locais e a Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região
Saloia (A2S), promovem o IX Festival da Maçã Reineta, nos dias 29 e 30 de outubro e 01 de novembro.

O
las, entre as 10:00 e as 20:00
horas, e reunirá mais de duas
dezenas de agricultores, pro-
dutores e fabricantes de do-
ces, compotas, licores e
outros artigos gastronómicos
à base de maçã reineta.
Haverá também bancas de
artesanato, o III Concurso
Gastronómico de produtos
transformados à base de ma-
çã reineta, um “show co-
oking”, um desfile de fanfar-
ras pelas ruas de Fontanelas,
diversões para crianças e
animação cultural.
A sessão oficial de abertura
do IX Festival da Maçã
Reineta de Fontanelas está
prevista para as 11:00 horas
de sábado, 29, com a presença
dos presidentes da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, e da União de Fre-
guesias de São João das
Lampas e Terrugem, Guilher-

grandes propriedades para a
saúde humana.
A URDFG, principal entidade
organizadora do Festival da
Maçã Reineta, é uma cole-

me Ponce de Leão, além de
elementos dos executivos
das duas entidades que mais
têm apoiado a iniciativa ao
longo dos anos e de outros
convidados.
No âmbito do IX Festival da

Maçã Reineta, restaurantes,
cafés e pastelarias do con-
celho de Sintra participam na
Semana da Maça Reineta,
iniciativa apoiada pelas
associações para o Desen-
volvimento Sustentável da

Região Saloia (A2S) e Em-
presarial de Sintra (AESintra).
A Semana da Maçã Reineta
visa promover junto dos sin-
trenses o consumo deste
fruto de características úni-
cas, típico da região, e com

ctividade sem fins lucrativos,
com 80 anos de existência e
mais de 800 associados.

Fonte: URDFG

União Recreativa e Desportiva de Fontanelas e Gouveia
Fundada em 15 de Agosto de 1942

LISTA DOS PRODUTORES
– DOMINGOS CHIOLAS – 966 571 829
– ANGELINA SANDINHA – 966 023 497 (José Carlos)
– JOSÉ FONSECA – 966 795 824 (Humberto)
– FILIPE CHIOLAS – 925 556 808
– CARMINDA SANDINHA – 968 084 452 (Maximino)
– ÁLVARO TOJEIRA – 219 281 004 (Manuela)
– JOAQUIM CESÁRIO – 911 569 291
– MARIA VIRGÍNIA – 967 554 873
– JOSÉ EDUARDO SILVA – 962 803 788
– JOSÉ DA SILVA JORGE – 934 280 049 (Sandra)

LISTA DOS TRANSFORMADORES
– ANA APRESENTAÇÃO – 961 507 627, Compotas: maçã
reineta com canela, com lima, frutos vermelhos, tomate,
figo e abóbora com maçã reineta; chutney de pimentos
com maçã reineta; arrobe e uvada.
– MANUEL COSTA E OLIVEIRA – 939 082 456, Quinta da
Reineta (Reinetada, Vinagre de maçã, maçã desidratada,
molho barbecue, etc)

A origem da Maçã
A maçã é o pseudofruto pomáceo da macieira (Malus
domestica), árvore da família das Rosacea. É um dos
pseudofrutos e árvore mais cultivados, e o mais conhecido
dos muitos membros do género Malus que são usados pelos
seres humanos. As maçãs crescem em pequenas  árvores,
de folha caducifólia que florescem na primavera e produzem
fruto no Outono.
A árvore é originária da Ásia Ocidental, onde o seu ancestral
selvagem, Malus siervesii, ainda é encontrado actualmente.
As maçãs têm sido cultivadas desde há milhares de anos na
Ásia e na Europa, tendo sido levada para o continente
Americano pelos colonizadores europeus. As maças estão
bem presentes na mitologia e nas religiões de muitas
culturas, incluindo as tradições nórdicas, gregas e cristãs.
Em 2010 o genoma da fruta foi descodificado, levando a
uma nova compreensão no controle de doenças e na
reprodução selectiva durante a produção da maçã.
Mundialmente existem mais de 7500 variedades conhecidas
de maçãs.

A Reineta e o Ramisco
A Maçã Reineta é um fruto característico de Fontanelas.
Com uma cor mista de tons verde e castanho-avermelhado,
forma arredondada e o gosto ligeiramente adstringente da
sua polpa branca-amarelada, refresca-nos e faz-nos lembrar
o clima ameno onde este fruto é cultivado.
Curiosamente, a Maçã reineta tem como vizinhas, há longos
anos, as cepas de Vinho Ramisco.
As macieiras e as cepas crescem lado a lado nos mesmos
terrenos arenosos ao sabor das brisas atlânticas. Ambas
dão frutos na mesma época do ano e enfrentam, actualmente,
os mesmos problemas, o abandono da agricultura, os

elevados preços associados à sua produção.
Apesar de muitos esforços para revitalizar a produção, teme-
se pelo desaparecimento do fruto que, durante vários séculos,
por aqui foi Rei(neta).

A maçã
Maçã de origem francesa, (variedade Canada Gris) é cultivada
em Fontanelas. O clima característico desta região é ideal para
o seu cultivo. É uma maçã de aspecto característico composto
por epiderme verde, castanha-avermelhada e rugosa e polpa
é de coloração branca-amarelada e sabor doce. Rica em Fibra,
Potássio, Ferro, Hidratos de Carbono e Vitamina C.

Como Consumir
Devido ao seu sabor característico, a sua aplicação é variada:
doces, compotas, bolos, tartes, saladas e ao natural.

Como escolher/Conservar
Prefira maçãs duras, lisas e evite frutos tocados.
Para que se mantenham frescas e com o mesmo valor nutritivo
guarde-as por lavar, em lugar fresco de preferência no
frigorífico na zona dos legumes.

Benefícios
“Coma uma maçã por dia e tenha uma vida sadia”
As maçãs  devem ser consumidas de preferência com casca,
pois esta contém a maior concentração de Vitamina C, de
fibras (mais de dois terços), de ácido málico, de flavonóides,
de antioxidantes, etc.  O consumo de Maçã:
• Preserva a saúde dos ossos e previne a osteoporose.
• Previne a asma e as alergias, as doenças do coração e o

cancro do pulmão e da mama.
• Os flavonóides previnem o cancro do cólon e do fígado.
• A quercitrina (que existe, principalmente , na casca) é um
fitonutriente (flavonóide) que previne as doenças de
Alzheimer e Parkinson.
• A pectina da maçã favorece a digestão e ajuda a reduzir o
colesterol LDL.
• Os taninos previnem a cárie dentária, o tártaro e as
infecções urinárias.
• As vitaminas e antioxidantes ajudam a prevenir os
problemas dos olhos devido à idade.
• As fibras contidas na maçã ajudam ao controlo do peso e
dos diabetes.
• Excelente fonte de Vitamina C, B1, B2, A e E.
• Fornece uma boa quantidade de fibras solúveis e
insolúveis.
• Os hidratos de carbono da maçã fornecem mais energia do
que uma barra de chocolate, com muito menos calorias. O
alto teor de potássio previne a retenção de líquidos.
• Previne os cálculos biliares (pedra na vesícula) e os cálculos
renais.
• Previne a arteriosclerose.
• Previne a prisão de ventre (obstipação) e trata a diarreia).
• Tem propriedades anti-inflamatórias, anti-bacterianas e até
anti-virais.

Sabia que…?
A maçã pode ser usada como auxiliar no tratamento e
prevenção das seguintes doenças:
Artite, Asma, Diabetes, Colesterol, Inflamação da garganta,
Distúrbio intestinal, Hipertensão arterial, Reumatismo,
Enfarte, Bronquite, Gota e Ácido úrico, Saúde cerebral.

Fonte: Texto cedido por Francisca Leal
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Fernanda Botelho

maçã é uma das
frutas mais consu-
midas no mundo
inteiro especial-
mente nas regiões

Uma Maçã por dia nem sabes o bem que te fazia”
fotos: fernanda botelho

de clima temperado. Existem
inúmeras variedades com
sabores, cores, formas e textu-
ras bastante distintos, no que
respeita o sabor podemos
encontrar algumas muito
ácidas, outras doces, crocan-
tes, aromáticas e suculentas,
outras mais secas e fariná-
ceas. Há vermelhas, verdes,
amareladas, riscadas e acas-
tanhadas/douradas como é o
caso da nossa maçã reineta.
Existem também várias épo-
cas de colheita para os vários
tipos de maçã.
Nos últimos anos tem-se ve-
rificado um crescente inte-
resse em recuperar e multipli-
car muitas das variedades
tradicionais de maçãs que
existem no nosso país numa
tentativa de fixar as pessoas
ao território e de valorizar
espécies menos conhecidas
e muito específicas das
diferentes regiões edafocli-
máticas de Portugal.
Já são mais de 100 as varie-
dades de maçã identificadas
na região do Minho. A grande
maioria é desconhecida dos
portugueses. Muitas destas
árvores, em vias de extinção,
guardam tradições e histórias
das terras minhotas. Aban-
donadas, como tem sido
apanágio de muitas culturas
em Portugal, as variedades de
maçã do Minho oferecem
potencialidades gastronómi-

cas, culturais e económicas.
As maçãs do Minho têm
nomes tão particulares como
Porta da loja (porventura a
mais conhecida e com mais
potencialidades económi-
cas), Pipo de Basto, Três ao
prato, Sangue de boi, Victória,
Camoesa, Malápio, maçã dos
Namorados, Beijo da rainha,
maçã da Boa vontade, Aba-

dia, entre muitos outros.
A macieira neste momento é
a árvore de fruto mais cultiva-
da no mundo. Os maiores
produtores de maçã do
mundo são a China (exporta-
dor de sumo concentrado) e
os Estados Unidos; em Por-
tugal, a Região de Ribatejo-
Oeste é a principal produtora.
A macieira é originária da Ásia
Central e do Cáucaso; estu-
dos recentes indicaram que a
origem da macieira-selvagem
(Malus sylvestris) seja nas

montanhas do Cazaquistão,
mas as variedades reineta
tiveram origem em França e
não na zona de Colares
apesar de esta se ter tão bem
adaptado ao tipo de terrenos
arenosos e argilosos e com
alguma salinidade que são
característicos da região.
O seu típico porte baixo é uma
estratégia que protege a

árvore contra a ocorrência de
ventos fortes predominantes
do norte. Em Fontanelas
existe o Festival da Maçã
Reineta, iniciativa que preten-
de divulgar e promover este
fruto, que tem uma variedade
específica desta região.
Existem referências do século
XVII, quando Duarte Nunes
de Leão fala das maçãs
existentes na zona de Colares.
Esta é também conhecida
reineta-de-colares, reineta-
do-canadá, reineta-parda. O

nome provem do francês
reinette (rainhazinha).
Trata-se de uma árvore, de
folha caduca, vigorosa de
pequeno porte (máximo de 10-
12 metros), de folhas simples
ovais, com a copa de confi-
guração oval, ramificação
aberta, com tendência a
horizontal e sistema radicular
penetrante.

A macieira tem um período de
vida de 50-55 anos, tendo a
plena produção entre os 8-40
anos. O desenvolvimento
das gemas dá-se de abril a
julho, e a fase da frutificação
vai desde agosto/setembro
até à queda das folhas em
outubro, seguindo-se o
descanso até abril do ano
seguinte. No entanto, devido
às alterações climáticas
muitas das macieiras da
região apresentam já flores no
mês de outubro, coexistindo

assim, na árvore ao mesmo
tempo que o fruto. A maçã
reineta é uma cultura muito
produtiva, mais resistente do
que as outras macãs.
Geralmente come-se crua mas
também se confecionar várias
iguarias como se poderá
constatar no Festival de
Fontanelas como marmelada,
chutney, sobremesas várias,
tartes, bolos e compotas,
pasteis-de-nata, queques,
scones, crepes. É ligeiramente
ácida e por isso muito utili-
zada para molhos e acom-
panhamentos de pratos
gordos ou outros.
Tradicionalmente colhiam-se
as maçãs contando-se 130 a
140 dias depois da floração.
Hoje, imagino que essa prá-
tica difícil de levar a cabo
devido à instabilidade e
imprevisibilidade do clima.
As maçãs são ricas em cálcio,
ferro, potássio, fósforo,
sódio, sílicio, magnésio,
enxofre, brómio, fibras e
vitaminas C, B1, B2 e E, são
também ricas em pectina o
que ajuda na solidificação de
compotas de outros frutos. A
pectina tem também proprie-
dades protetoras do corpo
contra radiações. Das semen-
tes ricas em pectinas pode
obter-se um óleo vegetal,
sobretudo depois da elabora-
ção da sidra. Este óleo pode
ser consumido na alimen-
tação ou na cosmética.
Apresenta propriedades
terapêuticas antibacterianas,
antidiarreicas, adstringentes,
laxantes (dependendo se está
verde ou madura, crua ou
cozinhada), favorecem a

A
digestão, o sumo de maçã
contribui para a redução da
acidez no estomago, mastigar
uma maçã ajuda a limpar os
dentes e a fortalecer as gen-
givas. O consumo de maçã
crua ou cozinhada é acon-
selhado em casos de con-
valescença. Ajudam a baixar
os níveis de colesterol. Desde
a Idade Média que os
médicos recomendavam o
consumo de maçãs para
combater a gota e as insónias.
O brómio é um dos composto
que ajuda a ter um sono
calmo e repousante. A sua
riqueza em sais minerais
sobretudo silício melhora a
saúde dos ossos e das arté-
rias e facilita a circulação,
prolonga a juventude e
melhora o apetite nos idosos.
Protege os pulmões dos
malefícios do fumo do tabaco.
Todos estes benefícios vêm
comprovar o ditado “One
apple a day keeps the doctor
away” ditado este atríbuido
ao americano Benjamin
Franklin e que em português
poderíamos traduzir por
“Uma mação por dia nem
sabes o bem que te fazia”.
Especialistas aconselham a
consumir a maçã com casca,
uma vez que é nesta parte do
fruto que se encontram
concentradas a maioria das
vitaminas e sais minerais. No
entanto convém recordar que
uma fruta não biológica,
mesmo respeitando todos os
prazos de cura depois de
tratamentos com produtos
químicos, é sempre uma fruta
cuja casca se deve descartar.

JORNAL DE SINTRA, uma marca concelhia presente nos acontecimentos que fazem a história local
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A Câmara Municipal de Sintra apresenta, no Centro Cultural
Olga Cadaval, o bailado baseado na obra de José Saramago
“Memorial do Convento”, no dia 6 de novembro pelas 16h00,
enquadrado nas comemorações do centenário do escritor.
O espetáculo de entrada gratuita e interpretado pela Dança
em Diálogos, junta em 3 atos coreografia, cenografia e imagem
cinematográfica. No palco serão representadas histórias
outrora relatadas pela escrita intensa, hábil e perturbadora de
Saramago, onde a dança traduz pela primeira vez a
contemporaneidade inesgotável desta obra única.
O bailado apresenta ao público trechos de histórias de
personagens como D. João V e a sua promessa de erigir um
colossal Convento, o Frei Lourenço e o sonho de voar e
Baltasar e Blimunda unidos por um grande amor todos
envolvidos por belíssima música barroca.
Entrada livre, mediante reserva via Ticketline. 

Bailado baseado na obra
de Saramago no Centro
Cultural Olga Cadaval

Fablab de Sintra promove
workshops sobre bordados
digitais em novembro

O Fablab de Sintra promove, em conjunto com a Câmara
Municipal de Sintra, um ciclo de workshops sobre bordados
digitais, todos os sábados de novembro, entre as 10h00 e as
12h30.
Este ciclo de workshop irá dotar os participantes dos
conhecimentos necessários sobre bordado digital para a
produção personalizada de peças com tecidos diversos, desde
vestuário para homens e mulheres, roupas e kits para bebés,
roupas de casa, produtos de bordado digitalizado para
eventos vários, entre outos.
Nesta oficina serão ensinadas as técnicas de software de
edição de artes gráficas e criação de matrizes para bordados
computadorizados em máquinas eletrónicas e disponibilizados
os necessários equipamentos e tecnologias informáticas e
digitais, que irão pôr à prova o espírito criativo e a imaginação
dos participantes para a criação de peças únicas.
Esta iniciativa levada a cabo pelo Fablab Sintra traduz-se numa
oportunidade para a criação de novos empregos e para
promoção do mercado de trabalho no concelho de Sintra.
A participação neste workshop requer inscrição prévia e tem
um custo de 30 • por sessão.
O FabLab Sintra – Fabrication Laboratory resulta de uma
parceria entre a Câmara Municipal de Sintra e a SEA (Agência
de Empreendedores Sociais) e tem tido um papel fundamental
na dinamização do empreendedorismo local e na democra-
tização do acesso a invenções pessoais, ao promover na
comunidade uma educação técnica informal através de
workshops, ações de formação sobre temáticas variadas,
tecnologias e equipamentos de experimentação e mate-
rialização de ideias, traduzindo-se esta iniciativa numa
oportunidade única para desafiar a imaginação e capacidade
de invenção e criação de cada um.

abia que há 166 anos
o caminho de ferro
dava os primeiros
passos em Portugal?
Esta aventura teve o

Museu Nacional Ferroviário celebra o aniversário
do caminho de ferro em Portugal

pretende sensibilizar a comu-
nidade para a singularidade
do património azulejar ferro-
viário e a necessidade da sua
valorização, proteção e
fruição.
À tarde, pelas 15h00 inaugu-
ramos o sistema de sinali-
zação do circuito do Mini-
comboio, que permitirá aos
visitantes conhecer o funcio-
namento e utilização da

sinalização ferroviária, que foi
implementada a 1 de maio de
1928 e permaneceu em vigor
até 1960.
De seguida, pelas 16h00, é
apresentado ao público o
número especial da revista de
poesia Nervo, subordinada à
temática: “O comboio e as
viagens”. Uma viagem com
45 autores, poetas e artistas
plásticos, que percorrem o
tema em diferentes lingua-
gens estéticas, com o predo-
mínio da poesia, mas incluin-
do também o ensaio, a litera-
tura de viagens, a pintura, o
desenho e a fotografia. A
capa é do arquiteto Álvaro
Siza Vieira. Esta atividade tem

interpretação em Língua
Gestual Portuguesa.
No dia 30, domingo, a partir
das 11h00, começamos com
a visita ao Comboio Real.
Orientada pela responsável
do Núcleo de Conservação e
Restauro do Museu, levará
os participantes a “viajar”
não só pela história do com-
boio, mas também no seu
projeto de restauro. A visita

ao interior do Comboio Real
só ocorre uma vez por ano,
estando limitada a um número
máximo de participantes.
Entre as 11h00 e as 12h00,
decorrerá a visita Tátil ao
Museu. Esta visita permite a
exploração tátil de algumas
peças da coleção, estando
disponível audiodescrição
para as pessoas cegas e com
baixa visão.  Às 11h00 e às
15h00, temos a visita “A
Bordo”, na qual os partici-
pantes exploram diversos
veículos da exposição per-
manente do Museu, esta
visita conta com inter-
pretação em Língua Gestual
Portuguesa.

No dia 5 de novembro, às
15h00, com a presença de
alunos, pais, escolas e par-
ceiros (CP, IP, DGEstE),
celebramos o caminho de fer-
ro na cerimónia de entrega
de prémios e inauguração da
exposição do “Concurso
Nacional de Desenho sobre o
Transporte Ferroviário”.
Esta segunda edição do
concurso, com o tema “O
pacto ecológico europeu”,
destinou-se a estudantes do
3º Ciclo de todos os estabe-
lecimentos de ensino em Por-
tugal Continental, Madeira e
Açores e teve por objetivo di-
vulgar o pacto ecológico eu-
ropeu e promover o trans-
porte e o património ferro-
viários junto dos mais jovens.
Nos dias 28, 29 e 30 de
outubro a entrada no museu
é livre.
Mais informações, inscrições
e aquisição de ingressos para
as atividades através do email
servicoaocliente@fmnf.pt ,
do telefone 249 130 378 ou no
website www.fmnf.pt .
MNF, 24-10-2022
Museu Nacional Ferroviário
Rua Eng. Ferreira de Mes-
quita, n.º 1 A
2330-152 Entroncamento
gps 39.464288,-8.474394
www.fmnf.pt
w w w . f a c e b o o k . c o m /
Museu.Nacional.Ferroviario
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
museunacionalferroviario
https://www.youtube.com/c/
MuseuNacionalFerroviárioPT

S
seu inicio com a inauguração
do troço entre Lisboa e o Car-
regado, decorria o ano de
1856. Entre os dias 28 e 30 de
outubro estamos de portas
abertas com entrada livre para
celebrar este acontecimento
histórico, que se tornou um
fator decisivo no desenvolvi-
mento do país.  Desde várias
visitas guiadas, incluindo ao
interior do Comboio Real, à
apresentação de livros, ofici-
nas para famílias, todos estão
convidados a aparecer!
No dia 28 de outubro, às
11h00 e ás 15h00, disponi-
bilizamos a visita “A Bordo”.
Na qual os visitantes poderão
entrar no pavilhão de uma
locomotiva a vapor, na cabine
de locomotivas, em carrua-
gens e salões e descobrir mais
sobre a história destas gran-
des máquinas, como eram
conduzidas, qual a sua fun-
ção, quem nelas trabalhava e
muito mais.
À tarde, a partir das 15h30,
temos a cerimónia de apresen-
tação do livro “Arte & Fer-
rovia – Outras Perspetivas”,
um projeto IP e IPP.
No sábado, dia 29 iniciamos
às 11h00 a atividade “Qua-
dradinhos Brilhantes”, ofi-
cina de azulejos para famílias.
Esta é uma atividade em
parceria com a IP e IPP que

Entre os próximos concertos
da Temporada de Música da
Parques de Sintra destaca-se
a estreia absoluta em Por-
tugal do agrupamento fran-
cês Le Concert de la Loge,
que se apresenta a 28 de
outubro, às 21h00, na icónica
Sala da Música do Palácio
Nacional de Queluz. Funda-
do em 2015, pelo violinista
Julien Chauvin, o ensemble
de música antiga tem atuado
nos mais diversos palcos
internacionais com progra-
mas que variam entre música
de câmara, sinfónica ou lírica,
percorrendo um vasto
repertório que vai desde a
música barroca até à do início
do século XX e explorando
novas formas de concerto, em
particular, fazendo reviver a
espontaneidade e os costu-
mes de finais do século
XVIII.

Le Concert da la Loge atua pela primeira vez
em Portugal no Palácio Nacional de Queluz

Ao Palácio Nacional de
Queluz, Le Concert de la Loge
traz um espetáculo intitulado
“No Salão do Palais Royal”.
Símbolo do Antigo Regime,
este Palácio personifica as
tendências e os hábitos que
antecederam o período turbu-
lento da Revolução Francesa.
Constitui, por isso, o cenário
ideal para um concerto que
transporta o público para as
vésperas desta revolução,
homenageando a música dos
salões, em que se destacaram
compositores como Sacchini,
Gluck, Lemoyne e Vogel. O
concerto, apoiado pela
Temporada Portugal-França
2022, conta com a soprano
Chantal Santon Jeffery – cuja
voz foi descrita pelo jornal Le
Monde como “quente e
flexível, magnificamente
sustentada” – e com o
premiado cravista Justin

Taylor, que tocará o raro
pianoforte histórico Clementi,
pertencente ao acervo deste
Palácio. Do programa para
esta noite constam um
concerto para piano, uma
sinfonia de salão e árias de
ópera francesas da época.
Para dia 30 de outubro,
domingo, às 19h00, na Sala do
Trono, do Palácio Nacional
de Queluz, está agendado o
concerto para famílias, que é
já uma tradição da Temporada
de Música. Num formato
especialmente concebido
para o público mais jovem, a
Orquestra Divino Sospiro
apresenta a divertida
serenata ‘Dom Quixote no
Casamento de Comacho’, de
Georg Philipp Telemann, que,
aos 80 anos de idade,
demonstrou, com esta obra,
notável vitalidade e humor. A
partir da célebre obra de

Cervantes, o compositor
inspirou-se nas peripécias do
‘cavaleiro da triste figura’, em
particular, no episódio do
casamento de Comacho com
Quitéria.
A Temporada de Música da
Parques de Sintra, que
percorre os Palácios Nacio-
nais da Pena, de Sintra e de
Queluz até 5 de novembro, é
organizada conjuntamente
com a Divino Sospiro –
Centro de Estudos Musicais
e Setecentistas de Portugal,
sob a direção artística de
Massimo Mazzeo.
Os ingressos para os
espetáculos podem ser
adquiridos na bilheteira online
da Parques de Sintra ou nas
bilheteiras físicas dos
espaços administrados pela
empresa.
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Campeonato da 1.ª Divisão de Futsal da AFL – 8.ª Jornada

Mira Sintra perde em Vila Verde
(8-2), mas segura 3.º lugar
Ventura Saraiva

C
foto: ventura saraiva

A 6.ª Jornada do nacional da 2.ª
Divisão Nacional-Zona Sul, abre
no sábado, dia 29, com o encontro
entre o Hockey Club de Sintra/
Planta Livre, e o emblema dos
Açores, o Marítimo SC. O jogo
começa às 17h00, no pavilhão em
Monte Santos.
As duas equipas estão separadas
por 2 pontos na classificação, mas

A formação de Massamá
que esta temporada está
de regresso ao escalão
de seniores masculinos,
e orientada por Paulo

om Aluízio Pereira,
em excelente mo-
mento de forma, o
Sporting Vila Verde
chegou à vantagem

Jogou-se no sábado, dia 22, a ronda 4, do
Campeonato Nacional de Futsal da 3.ª
Divisão. Na Série B, o MTBA recebeu no
seu pavilhão, a UD Cariense (Belmonte),
e venceu sem dificuldade por 10-1,
chegando ao intervalo com um parcial de
6-1.
Rafael Azenha (4), Rui Monteiro (2),
Matheus Santos, e Nando Mendes foram
os autores dos golos.
Do lado visitante, Henrique Amaral
assinou o tento de honra.
A classificação é liderada pela AR Boa
Esperança, com 12 pontos. CS São João,
é 2.º, com 10, e MTBA, 3.º, com 9.
Na jornada de amanhã (sábado), dia 29, a
equipa das 4 Aldeias desloca-se ao reduto
do CCDR Covão do Lobo (Vagos).

VS

Na 4.ª feira, dia 26, avança a 2.ª Eliminatória
(Série A), com o A. Stuart HC Massamá, a
receber o Benfica. O jogo está marcado
para as 21h30.
No dia 1 de Novembro, é a vez do HC
Sintra entrar em rinque, na recepção ao
Parede FC. No dia 2, a AD Oeiras recebe o
Paço de Arcos (21h30).

Face aos resultados já conseguidos, não deixou de causar surpresa a derrota
pesada do USC Mira Sintra, no pavilhão António Mateus, em Vila Verde,
frente à formação leonina. No jogo de sábado, dia 22, já perdia aos dez
minutos (5-0), e no segundo tempo, acabou por responder com dois golos,
mas insuficientes para conseguir um resultado menos penalizador.
Ainda assim, manteve o 3.º lugar na classificação, mas deixou aproximar
a concorrência, nomeadamente, o SC Torres que derrotou Futsal Oeiras
(7-2).

no primeiro minuto de jogo.
O antigo futebolista que se
iniciou no Arsenal 72, e pas-
sou por dois clubes estran-
geiros (Espanha, e Irlanda do
Norte), enveredou pelo futsal,
numa experiencia em 2021 na

JOMA. Esta temporada in-
gressou no Vila Verde, e já é
dos melhores marcadores do
campeonato. Aluízio voltou a
marcar aos 6’, elevando para
3-0, e bisando nos golos, de-
pois de Ricardinho ter marca-
do, aos 3 minutos, sempre na
resposta às transições ata-
cante da equipa de Mira Sin-
tra. Ricardo Gonçalves (8’), e
Cláudio Santos (10’), deram

Aluísio Pereira (16), cumprimentado pelo capitão Tiago Pinto,
na obtenção do terceiro golo.

expressão ao marcador, que
todavia, nõa se viria a alterar
até ao intervalo.
No reatamento, dois golos de
seguida; 6-0, por Tiago Pinto,
e 6-1, por David Folgado, um
golo merecido para a turma
visitante. Aos 27 minutos, o
técnico Miguel Almeida,
ficou com menos uma opção,
ao ver Cláudio Santos ser
expulso, ainda assim, Tiago

Almeida, e Rúben Nunes,
ampliaram para 8-0, e seria já
na contagem decrescente
para o final que Marcelo
Coelho marcaria o segundo
golo do União de Mira Sintra.

Novos Talentos ganha
em casa, e JOMA
goleada na Amadora
Nos restantes jogos da ron-

da, há a destacar a vitória do
GSC Novos Talentos (7-6)
frente ao Salesianos do Es-
toril, e a goleada imposta pelo
Operário Rangel (6-0), à
JOMA.
Na classificação, Operário
Rangel, e SC Vila Verde, man-
têm-se a par com 24 pontos,
com o Novos Talentos a subir
ao 8.º lugar, com 11.
Na jornada de amanhã,

sábado (29), destaca-se o
dérbi concelhio entre a
JOMA e Novos Talentos, no
pavilhão da Serra das Minas
(15h00). Mira Sintra recebe o
DO Rangel, e o SC Vila Verde
viaja até ao recinto do
Sporting de Torres.

Futsal – 3.ª Divisão Nacional
(4.ª Jornada)
MTBA: goleada (10-1)
ao Cariense

Hóquei em Patins
– Taça Jesus Correia
Stuart HC Massamá
recebe Benfica, dia 26

Hóquei em Patins – Campeonato Nacional da 3.ª Divisão – Zona Sul A

Astro Stuart vence em Nafarros. HC Sintra B
impõe derrota ao Campo de Ourique
Ventura Saraiva

Em partida antecipada da jornada 5, e com arbitragem de Tiago Alves (CRA Lisboa), União de Nafarros e A.Stuart
HC Massamá encontraram-se na noite de 5.ª feira, dia 20, no pavilhão desportivo de Nafarros. A equipa visitante
impôs uma derrota à formação da casa por 3-5, somando a segunda vitória na prova.

C
Pantana, surpreendeu ao chegar
com facilidade ao 0-5, a nove mi-
nutos do final, numa noite em que
Tomás Pantana, esteve de ponta-
ria afinada ao assinar, um “hat-
trick”. A equipa de Nafarros ainda
conseguiu reagir nos minutos fi-
nais amenizando os números da
derrota, obtendo 3 golos em me-
nos de dois minutos.
Com 0-3, ao intervalo, marcaram;

Filipe Carapeta (2), e Zé Lopes (Na-
farros); Tomás Pantana (3), Eduar-
do Monginho (2) (A. Stuart).
Com a vitória, o emblema de Mas-
samá subiu ao 6.º lugar, com 7 pon-
tos, enquanto Nafarros fica no 12.º,
com 3.

HC Sintra B,
impõe segunda derrota
ao Campo de Ourique
No fecho da jornada, Hockey Club
de Sintra, e Clube Atlético de Cam-
po de Ourique defrontaram-se em
Monte Santos, em plano de igual-

dade pontual, e ambas com um
desaire, apesar do emblema lis-
boeta contar com mais um jogo.
Com o favoritismo dividido, seria
o Sintra a comandar o sentido do
marcador, chegando ao intervalo
a vencer por 2-0, num “bis” de
Diogo Morais.
No segundo tempo, André Ferrei-
ra, Diogo Morais (hat-trick), e
Guilherme Machado, colocaram o
resultado em 5-0. Miguel Joaquim
ainda com 11 minutos para o final,
elevou para a meia-dúzia, e entre
faltas e mais faltas, lá viria o livre
directo a favor do Campo de Ouri-

que. Dário Lourenço, não perdoou,
e seria o tento de honra para o em-
blema lisboeta.
Feitas as contas da jornada, a UD
Vilafranquense, APAC Tojal, e “Os
Corujas”GCC, seguem na frente
com 12 pontos. HC Sintra B, é 4.º,
com 9 (-1jogo), a par do Alcoba-
cense, Alenquer e Benfica B, e Cam-
po de Ourique. Astro Stuart HC
Massamá, é 8.º, com 7, e a UDC Na-
farros, 12.º, com 3. Na jornada do
próximo domingo, dia 30, A.Stuart
recebe em Massamá, o HC Sintra B
(18h30), e Nafarros joga no reduto
do Alenquer e Benfica B (18h00).

Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão – Zona Sul
HC Sintra/Planta Livre recebe no sábado, o Marítimo SC

com desempenho idêntico na
eficácia defensiva, e no número de
golos marcados. Têm também um
jogo a menos que muitos dos seus
adversários, já que esta fase inicial
do campeonato, tem tido muitos
jogos adiados.
Na ronda da passada semana, o HC
Sintra/Planta Livre jogou no
recinto da Física Desportiva e

empatou (4-4), faltando pontaria
nas bolas paradas, com dois livres
directos falhados.
Com 2-2, ao intervalo, Diogo
Carrilho, Tomás Silva, Bernardo
Maria, e Vasco Batista, marcaram
o Sintra, já do lado torreense,
Gonçalo Gomes (2), Filipe Lou-
renço, e João Lima, foram os
autores dos golos.

Nesta ronda, meia surpresa em
Leiria, com o empate (3-3), entre o
SC Leiria e Marrazes, e o líder,
Alenquer e Benfica. Foi o primeiro
ponto cedido pela formação
ribatejana, em 5 jornadas.

Ventura Saraiva
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Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – 6.ª Jornada

Atlético do Cacém, e Lourel aproximam-se do líder
Ventura Saraiva

M
foto: ventura saraiva

uitos jogos de
forte interesse
na jornada de
domingo, dia 23.
A começar pelo

s dois clubes vão acertar
nova data para a realiza-
ção do encontro. Nesta
ronda, realce para o triun-
fo fora de portas do Cal-

Foi uma jornada positiva para os dois clubes concelhios, a que se realizou
no passado domingo, dia 23. No campo do Ericeirense, o Atlético do Cacém,
empatou a três golos, e em Lourel, a equipa da casa terminou com a
invencibilidade da UD Alta de Lisboa, ao ganhar por 3-1.
Numa jornada de muitas surpresas, houve uma revolução na frente da
tabela classificativa, com o Sporting de Lourel, a igualar o grupo da frente,
e o Cacém a um ponto.

concelho de Mafra, onde
Atlético da Malveira (1.º), e
Ericeirense (2.º), recebiam
equipas também candidatas à
promoção. Alguma surpresa
na Ericeira, com o Atlético do
Cacém a conquistar vanta-
gem no marcador por duas
vezes (1-2; 2-3), acabando por
sofrer o empate já no largo
período de descontos, e com
menos uma unidade em cam-
po, por expulsão de Esmael
Semedo (duplo amarelo), uma
das opções do técnico Nuno
Carvalho, dez minutos antes.
Na Malveira, a equipa da casa,

Lisboa, numa carga do guar-
da-redes Fábio Pimentel à
margem das leis, mas já sem
influência no resultado.
O campeonato irá sofrer uma
paragem devido à participa-
ção da selecção da AFL, na
fase final da Taça das regiões
da UEFA que se realiza na
Turquia. Só regressa no dia 1
de Dezembro (feriado), com
esse atractivo dérbi, Atlético

do Cacém-Sporting de Lourel,
e os jogos cartaz; Oeiras-
Alverca A; Futebol Benfica-
Ericeirense; Tires-Malveira;
Alta Lisboa-Olivais e Mos-
cavide.
Neste intervalo, vão-se rea-
lizar ainda alguns jogos em
atraso, ou antecipados a ou-
tras jornadas.

foi surpreendida pela AD
Oeiras (1-2), com a equipa fo-
rasteira, esta época orientada
pelo ex-treinador do 1.º De-
zembro B, Paulo Morais, a ga-
rantir os 3 pontos, e a passar
para a liderança da classi-
ficação, embora em igualdade
com mais 4 equipas.

Sporting de Lourel
surpreende Alta de
Lisboa ainda invicta
No campo Sargento Arménio,
em Lourel, previa-se um jogo
equilibrado, dada a qualidade
das equipas em confronto,
alicerçado pelo facto da turma
da zona do Lumiar ainda não
ter perdido esta temporada.

Em cima do intervalo, o ex-
júnior do clube leonino,
Ricardo Almeida inaugurou o
marcador, estreando-se a
marcar esta temporada.
No segundo tempo, o Spor-
ting de Lourel sofreu duro
revés aos 55 minutos, com o
segundo cartão amarelo, a
Fábio Magalhães, ficando
com menos uma unidade em
campo. Aos 68 minutos uma
falha no sector defensivo
leonino, permitiu ao goleador-
mor dos visitantes, o ucra-
niano, Davyd Medevdchuk,
empatar a partida.
Logo de seguida veio o golo
de Vitaly Buza, a dar de novo
vantagem ao Sporting de
Lourel, e já com as equipas
equilibradas em número de

unidades (Rúben Gouveia,
viu a dupla cartolina, e foi
expulso), David Lopes, sen-
tencia o jogo, com a obten-
ção do terceiro golo.
Arbitragem segura de Nuno
Miguel Filipe, bem auxiliado
por Hugo Faria, e Fernando
Rodrigues. Já no período de
descontos, poderia ter assi-
nalado-em nossa opinião-,
um penalti a favor da Alta de

Serginho (Lourel), na luta pela posse de bola. O jogador leonino, é um dos
convocados para a selecção da AFL que vai estar na Turquia.

Liga Portugal 3 – Série B; Jornada 6
Fontinhas sem voo para Monte Abraão
António José

O jogo entre o Real SC e GD Fontinhas (Açores), previsto para o dia 23 (domingo), em
Monte Abraão, foi adiado devido à equipa açoriana, não conseguir voo para o Continente,
conforme comunicou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O
das, em Coimbra, diante a Aca-
démica, e da pesada derrota do
Oliveira Hospital, no Bonfim, ante o
Vitória Setúbal.
Resultados: Vitória Setúbal, 5 FC
Oliveira Hospital, 1; FC Alverca, 2
Moncarapachense, 0; A. Académica

Após um mês de pausa devido à campanha da Selecção Nacional,
regressaram os campeonatos nacionais, no domingo, dia 23.
Na Zona Sul, o Sintrense recebeu o Barreirense, e ganhou por 1-0, golo de
Mafalda Peneda, em cima do intervalo.
Nesta ronda, a 4.ª, registe-se a vitória do Rp FC em casa do Estoril Praia,
destronando as canarinhas do 1.º lugar, embora à condição, dado que há
equipas com dois jogos em atraso.
O campeonato volta a parar, agora para a 1.ª Eliminatória da Taça de Portugal.
Na jornada 5, agendada para o dia 6 de Novembro, o Sintrense recebe o
Sporting B.                                                                                                      VS

A equipa do GD Rio de Mouro (RRM) fez jus à sua condição de líder da
Série 2, e derrotou no seu campo, o Mem Martins SC, por 3-1. Os golos
foram marcados no primeiro tempo, por Rúben Rito (2), e Bruno Silva,
tendo o Mem Martins reduzido após o reatamento, por Guilherme Bolas
que entrou ao intervalo.
No outro jogo da Série, o 1.º Dezembro B, bateu no Conde Sucena, a UD
Santa Maria, por 3-2.
Na tabela classificativa, e após 6 jornadas, o Rio de Mouro, soma 16
pontos (tem apenas um empate), com o Damaiense, no 2.º lugar, com 14. O
1.º Dezembro B, é 8.º, com 8, e o Mem Martins SC, 13.º, com 5.
Na jornada do próximo domingo, dia 30, na Damaia, discute-se a liderança
entre as duas equipas que se mantêm invictas; Damaiense, e Rio de Mouro.
Já o 1.º Dezembro B, joga em Cascais com o Gr Fontainhas.
Na Série 1, a SRD Negrais, e o Loures B, adiaram o seu jogo para o dia 8 de
Dezembro.

Ventura Saraiva

Na 4.ª Jornada (Série C), do
Campeonato de Portugal, realizada
no domingo, 23, os três clubes do
concelho de Sintra saíram todos
vencedores dos seus jogos.
O 1.º Dezembro jogou na Sertã
(Castelo Branco), e ganhou por 1-2,
ao Sertanense. No campo Pardal
Monteiro, o Atlético de Pêro
Pinheiro derrotou o Benfica de

Pleno de vitórias para os clubes concelhios

Distrital da 2.ª Divisão da AFL – Série 1 e 2
Rio de Mouro vence dérbi
com Mem Martins

Campeonato Nacional Feminino da II Divisão – Zona Sul
Sintrense bate (1-0) Barreirense

Coimbra, 1 Caldas SC, 4; CF Bele-
nenses, 0 Sporting B, 1; Amora FC,
2 UD Leiria, 1.
Classificação: 1º Sporting B, 12; 2º
CF Belenenses, 11; 3ºs. Caldas SC,
Amora FC e Vitória Setúbal, 10; 6º
GD Fontinhas, 9(-1 jogo);7º FC
Alverca, 8; 8º UD Leiria, 7; 9º FC
Oliveira Hospital, 6; 10º A .Acadé-
mica Coimbra, 5; 11º Real SC, 4 (-1
jogo); 12º Moncarapachense, 3.
Próxima jornada (dia 28): GD

Fontinhas vs CF Belenenses;
Vitória Setúbal vs FC Alverca; Mon-
carapachense vs A.Académica;
Caldas SC vs Real SC; FC Oliveira
Hospital vs UD Leiria e Sporting B
vs Amora FC.

Nota: Estes jogos, podem sofrer
alteração no fim-de-semana, devido
à transmissão televisiva de alguns
encontros.

Castelo Branco, por 3-1, e na Portela
de Sintra, o SU Sintrense goleou o
Arronches e Benfica por 5-0.
A classificação passou a ser liderada
pelo 1.º Dezembro (10 pontos),
seguido por União da Serra, e Pêro
Pinheiro, ambos com 9. O Sintrense,
é 8.º, com 6.
No próximo domingo, dia 30, e na
5.ª jornada, o jogo-cartaz realiza-se

em São Pedro de Sintra, com o 1.º
Dezembro a receber o União da
Serra. Na Portela, o Sintrense volta
a jogar em casa, e defronta o
Coruchense.
Em Santarém, o Pêro Pinheiro
defronta a União Desportiva.

Ventura Saraiva
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Judo – Campeonatos Nacionais de Equipas Juniores e Juvenis

SU Sintrense arrecada 2 títulos de vice-campeão
Ventura Saraiva

O

Cinco medalhados no Open de Lisboa- Cadetes

Aguiar da Beira, recebe entre os dias 3 e 6 de Novembro,
o Campeonato do Mundo de Orientação de Juniores
(JWOC), com o atleta do Clube Aventura e Orientação
de Sintra (CAOS), Dinis Lopes, a integrar a convocatória
da selecção portuguesa.
O clube da região de Sesimbra (GDU Azóia), domina nos
convocados com 3 atletas; Joana Canana, e Leonor
Ferreira (Equipa feminina), e Vasco Mendes (Masculina).
Amigos da Montanha (Barcelinhos), tem Mariana São
Bento, e Rodrigo Lima, e o COC- Clube de Orientação do
Centro (Leiria), viu convocado, André Roberto.

VS

Sport União Sintrense -
Clube de Judo, parti-
cipou no Campeonato
Nacional de Equipas de
Juniores, realizado no

Estreante no futebol feminino, o
Real SC procura consolidar o
projecto, cumprindo com os pro-
tocolos da Federação Portuguesa de
Futebol. Para já, este início de
temporada está ser difícil como se
previa, com uma equipa muito
jovem, embora reforçada com
jogadoras experientes, como os

6 atletas. Carolina Francês, que
participou na categoria dos -70kg,
obteve o 1.° lugar, e Elisangela
Fernandes +70kg, 2.º lugar.
No contexto internacional, dois
atletas Juniores estiveram ao servi-
ço da Seleção lusa. Saba Danelia,
garantiu a Medalha de Bronze nos -
73kg, no XXVIII Torneio Interna-
cional “San Fermin” que se reali-
zou em Pamplona (ESP). Tomás
Gomes, igualmente na categoria dos
-73kg, que em conjunto com outros
atletas portugueses estiveram
presentes no Torneio Internacio-
nal Raul Calvo (Equipas)  onde a
equipa portuguesa ficou em 7.°
lugar.

Cinco medalhas
no Open de Cadetes

No sábado, dia 21, decorreu o Open
de Cadetes promovido pela Asso-
ciação Distrital de Judo de Lis-
boa.  O SUS participou com 6 atletas
tendo 5 subido ao pódio.  A cate-
goria de -73Kg foi integralmente
dominada pelos judocas do Sin-

trense cumprindo desta forma os
objetivos visados para este escalão.
Inês Faria, -48kg; Gonçalo Louren-
ço, -73kg., ambos em 1.° lugar;
Junior Duarte, -73kg; Beatriz Filipe,
-52kg., ambos em 2.° lugar; Ryan
Moura, -81kg, 3.º lugar.
Nota especial ao atleta Filipe Gago
pela excelente atitude em combate
No mesmo dia foi ainda disputada
nessa data e local o Open de Vete-
ranos também promovido pela ADJ
Lisboa, com os judocas da “classe
M” do SUS em destaque.

Resultados individuais obtidos:
Paulo Conceição M1, +100Kg 1.°
lugar, e Olivier Defaux M5, -90kg
ambos no 1.° lugar.
Bill Zhao M4, -90kg. 2.° lugar. Nelson
Reis M3, -90kg 3.° lugar
Esta especial participação do SUS
tem enquadramento na compre-
ensão do Judo como um desporto
importante para a mobilidade ativa
em Sintra e na promoção da diver-
sidade desportiva e sua vertente
inter-geracional.

Texto: Clube Judo SUS

passado dia 15, no Pavilhão Mu-
nicipal de Pinhal Novo, com 2
equipas, uma Masculina e uma
Feminina. Foi uma prova muito
disputada contando com 30 Equi-
pas e 190 Atletas.
A Equipa júnior feminina conquis-
tou o terceiro lugar, e a Equipa
masculina disputou a final com o
Sporting, obtendo a medalha de
prata, e consequente título de vice-
campeões Nacionais.
Também no mesmo dia e local, mas
durante a manhã, realizou-se o
Campeonato Nacional de Equipas
Juvenis. Esta prova contou total de
25 Equipas e 161 Atletas. A Equipa
Feminina Sintrense foi neste escalão
igualmente vice-Campeã Equipas
Juvenis Femininas.
Os rapazes lutaram para bronze não
tendo no combate final superado a
equipa do SAD, alcançando,
todavia, um honroso 5.° lugar nesta

prova muito disputada.
Pela Equipa técnica estiveram
presentes nas duas provas Renato
Kobayashi, Fernando Vendas e
Pedro Bernardo.

No domingo, dia 23, teve lugar o
Campeonato Zonal de Seniores de
Lisboa igualmente organizado pela
ADJLISBOA.
O SUS participou nesta prova com

Campeonato Nacional Feminino da III Divisão – Série L

Real SC recebe Almada na procura dos pontos
casos de Beatriz Carvalho, Maria
Martins, Vera Pólvora, ou Tânia
Carvalho.
Isenta na ronda inicial do cam-
peonato (Série L), devido ao número
ímpar de participantes, o Real SC
estreou-se em casa (dia 8), numa
recepção ao Futebol Benfica, e saiu
derrotado por 1-6. No passado

domingo, dia 23, foi ao campo do
Ferroviário, e Marvila, e frente à AD
Pastéis da Bola, voltou a perder,
desta feita por 5-0.
A classificação é liderada pela AD
Pastéis da Bola, com 9 pontos.
Olímpico do Montijo, é 2.ª, com 6, e
CF Benfica B, 3.º, com 3 (-1j).
Na próxima jornada, que recuou para

sábado, dia 5 de Novembro, o Real
SC recebe o Almada Atlético Clube,
equipa que ainda não pontuou, e
por isso será um jogo em que as
duas equipas vão procurar os
primeiros pontos da nova
temporada.
Como curiosidade, registe-se que os
dois golos que o Real SC soma

oficialmente (Taça Portugal e III
Div.), foram apontados por Beatriz
Carvalho, que actua no sector
defensivo. Apesar dos seus 20 anos
de idade, vai na sua 9.ª época no
futebol feminino, com sete na UD
Ponte Frielas.

Ventura Saraiva

Orientação – Campeonato do Mundo
(juniores)
Dinis Lopes (CAOS) chamado
à selecção nacional

Jornal de Sintra, uma MARCA concelhia
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A Orquestra
Municipal de
Sintra – D. Fer-
nando I irá su-
bir ao palco do
Centro Cultu-
ral Olga Cada-
val, em Sintra,
para interpre-
tar as obras Eg-
mont e Fantasia coral de Beethoven, no dia 1 de novembro,
pelas 16h00, com entrada gratuita.
Sob a direção artística de Cesário Costa, o programa para este
concerto apresenta a música de Ludwig van Beethoven com
a interpretação de duas obras de referência na produção do
compositor, Egmont e a Fantasia Coral.
Egmont, Op. 84, é composta por números musicais incidentais
estreados em 1810, escritos para a peça homónima de Goethe,
tendo ganho especial relevância e popularidade a abertura
deste conjunto.
Dois anos antes, Beethoven estreara a original Fantasia para
piano, solistas, coro e orquestra, Op. 80, mais conhecida como
“Fantasia Coral”, sendo na altura já percetível o esboço
daquela que viria a ser a monumental Sinfonia n.º 9.
A Orquestra Municipal de Sintra - D. Fernando II é um projeto
único a nível nacional que pretende permitir a fruição da grande
música clássica em todo o território do Concelho de Sintra.
A entrada para o concerto é gratuita, mas limitada à lotação
disponível, num máximo de 2 bilhetes por pessoa. A reserva é
feita exclusivamente online mediante envio de um e-mail
para bilheteira.ccoc@cm-sintra.pt (o bilhete eletrónico será
enviado para o mesmo e-mail).

Obras de Beethoven pela
Orquestra Municipal de Sintra

A Câmara Municipal de Sintra informa que o horário de inverno
do Eléctrico de Sintra entra em vigor a 31 de outubro,
mantendo-se até 31 de dezembro.
Esta linha ferroviária liga a serra ao mar através do percurso
da vila até à Praia das Maçãs, ao longo de quase 13
quilómetros, entre a Vila Alda na Estefânia e a Praia das Maçãs.
Numa viagem com a duração aproximada de 45 minutos, os
passageiros podem usufruir de um singular passeio turístico
entre a Serra de Sintra e o Oceano Atlântico.

“O Menino do Lapedo – uma
história da pré-história”, é o
espetáculo de marionetas que
vai estar em cena no Centro
Cultural Olga Cadaval no dia
5 de novembro, pelas 11h00.
Integrado na programação
Miúd@s no Centro, este
espetáculo, levado a cabo
pela Associação Cultural
Valdevinos, conta a história
do mais importante fóssil

Horário de inverno
do Eléctrico de Sintra

Teatro de Marionetas no Centro Cultural Olga Cadaval
Numa adaptação do livro
infanto-juvenil “O Menino do
Lapedo” da autoria de Ma-
falda Brito e ilustrações de
Rui Pedro Lourenço, crian-
ças, jovens e adultos são
convidados a conhecer a
história das nossas origens
através do fantástico mundo
do teatro de marionetas.
Bilhetes à venda na Ticketli-
ne. 

“Ressuscitadas”, obra origi-
nal de Miguel Falcão, venceu
o Prémio Nacional das Artes
de Espetáculo Maria João
Fontainhas 2022, promovido
pela Câmara Municipal de
Sintra em parceria com o
Chão de Oliva – Centro de
Difusão Cultural em Sintra.
O texto dramatúrgico inédito
de Miguel Falcão foi eleito
por unanimidade e conside-
rado pelo júri “um trabalho em
termos dramáticos fantástico,
muito bem elaborado, que
prima pela originalidade e
atualidade do tema da violên-

humano em Portugal com
mais de 30 mil anos e que em

2021 foi considerado Tesouro
Nacional.

“Ressuscitadas” vence Prémio Nacional
Maria João Fontainhas

cia sobre as mulheres. É uma
obra que honra na totalidade
a memória da atriz Maria João
Fontaínhas.”
O vencedor do prémio, é
investigador do Centro de
Estudos de Teatro, professor
coordenador da Instituto
Politécnico de Lisboa respon-
sável pelo Domínio do Teatro,
Mestrado em Educação Artís-
tica e pelas pós-graduações
em Marionetas e Formas
Animadas e em Animação de
Histórias, e autor de diversas
publicações.
O Prémio Nacional das Artes

de Espetáculo Maria João
Fontainhas, promovido pela
autarquia, foi instituído para
divulgar as artes do espetácu-
lo em Portugal e contribuir
para a renovação e o apare-
cimento de novos criadores.
O galardão, bienal, destina-se
a projetos inéditos de teatro,
dança, marionetas, música ou
transdisciplinares.
Com este prémio, a autarquia
homenageia a atriz pela sua
dedicação ao teatro no con-
celho de Sintra. Atriz e ence-
nadora fundou a Companhia
de Teatro de Sintra e traba-

lhou com conhecidos encena-
dores portugueses, entre eles
Joaquim Benite e João Mota,
e interpretou dramaturgias de
diversos autores, de Gil
Vicente a Dario Fo.
Ao vencedor deste prémio é
atribuído o valor monetário de
5.000• para divulgação e
montagem da peça de teatro
que deverá ser colocada em
cena, no prazo de dois anos,
pela Companhia de Teatro
Chão de Oliva.

A Câmara Municipal de
Sintra recebe na Casa Man-
tero o Colóquio Internacio-
nal Camilo Castelo Branco:
Estado(s) da Arte, nos dias 16
e 17 de novembro.
Inserido na Cátedra Camilo
Castelo Branco, da autarquia
de Sintra e da Faculdade de
Letras da Universidade de
Lisboa, o colóquio antecipa
as comemorações do bicen-
tenário do escritor, nascido
em 1825, e pretende realizar
um balanço no campo dos
Estudos Camilianos, tendo
em conta as diversas áreas
que congrega.
A iniciativa conta com a par-
ticipação de conferencistas
nacionais, nomeadamente,
das Universidades de Lisboa,
Porto, Coimbra, e interna-
cionais, pelas Universidades
de Exeter e Leeds/Clepul, do
Reino Unido, Universidade
de São Paulo e pelo Real
Gabinete Português do Rio de
Janeiro, Brasil.
A sessão de abertura acon-
tece no dia 16 de novembro,
pelas 09h45 e conta com a
presença do presidente da
autarquia de Sintra, Basílio
Horta, o presidente do Con-
selho Consultivo da Cátedra
de Camilo Castelo Branco,

Sintra recebe Colóquio Internacional
sobre Camilo Castelo Branco

Ivo Castro, e o diretor da
FLUL - Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa,
Miguel Tamen.
“Regresso à casa assombra-
da, regresso à biografia”,
“Um estado de realismo na
arte d’A caveira da mártir”,
“Modernidade, comédia,
crítico casado” e “A Coleção
Camiliana ao vivo” são os
temas que constituem o
painel da manhã do primeiro
dia deste colóquio. Da parte
da tarde, pelas 14h30, “A
correspondência de Camilo
Castelo Branco da Biblioteca
Camiliana de Sintra”, “Camilo
e o círculo plural do autor”,
“Do contemporâneo em
Cenas Contemporâneas
(1855) de Camilo Castelo
Branco”, compõem o segun-
do painel, seguido pela
conferência plenária por Ivo
Castro, sob o mote “Camilo e
suas palavras”.
No dia 17 de novembro, pelas

10h00, os conferencistas irão
abordar os seguintes tópicos:
“Notas de uma ‘sinfonia
offenbachiana’: breves
reflexões em torno de Camilo
Castelo Branco e a ópera em
Portugal”, “Um escritor capaz
de tudo”, “’O folheto ainda
ali está na gaveta’: da Infanta
Capelista ao Carrasco de Vítor
Hugo José Alves”, “‘Nem às
paredes confesso’: História,
memória e lembranças do
passado em Aquela Casa
Triste… (1872)” e “Aponta-
mentos sobre a acolhida de
Camilo no Brasil”. O painel da
tarde tem início às 14h00, com
os debates “3521: Odisseia
Camiliana”, “Figas e fumos:
topologia de práticas mági-
cas na obra camiliana” e “O
romance de Camilo A Freira
que fazia Chagas e o pintor
maneirista Fernão Gomes”.
Posteriormente, será realizada
uma conferência plenária
sobre «Faces da escravidão

em romances camilianos: da
justiça e da vingança».
Esta iniciativa integra o Plano
de Atividades da Cátedra
Camilo Castelo Branco, criada
em 2021, pela Câmara Muni-
cipal de Sintra e a FLUL -
Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa. A sua
criação resulta da classi-
ficação do espólio da Cami-
liana de Sintra como Bem
Cultural de Interesse Público,
classificação única em Portu-
gal a nível de um município e
de uma Biblioteca Pública.
A Cátedra de Camilo Castelo
Branco é de natureza mecená-
tica e alicerçada neste espólio
que reúne documentos
únicos de e sobre o escritor e
que se encontra atualmente
na Biblioteca Municipal de
Sintra. O seu propósito visa
a investigação sobre o fundo
camiliano, com vista à criação
de projetos de investigação,
promoção de congressos e
realização de ações de divul-
gação e de reconhecimento
da investigação desenvol-
vida.
A participação neste Coló-
quio é gratuita, mediante
inscrição prévia.

Fonte: CMS
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Sintra – “Instâncias simbóli-
cas da existência”, exposição
de desenho, pintura e instalação
de Alves Dias
Quando: até 13 de novembro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “O Museu aqui e ago-
ra e o futuro que lá mora” é a
mostra de trabalhos dos alunos
do 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo e
5.º e 6.º anos do 2.º ciclo do
Ensino Básico das turmas das 20
escolas envolvidas neste projeto.
Quando: até 13 de novembro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – Implantação da Re-
pública
Quando: até 5 novembro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “LOTE 17”, insta-
lação de Joana Siquenique
Quando: até 13 de novembro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Conservadores e
modernistas – Artistas da re-
pública portuguesa nas cole-
ções municipais de arte de
Sintra”,
Quando: até 5 de novembro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “À volta de Camilo”,
Exposição ilustrativa da abran-
gência da vida e obra de Camilo
Castelo Branco
Quando: até 31 de dezembro
Onde: Biblioteca Mun. de Sintra

Ribeira de Sintra – Exposições
“Fogo Frio: Prevenir o incên-
dio usando o fogo”; “MAR-Dia
Mundial dos Oceanos” e
“Reciclagem e Resíduos”
Quando: Aberto de terça-feira a
domingo (exceto feriados), das
10h00 às 13h00 e das 14h00 às
18h00. Até 30 dezembro
Onde: Espaço SMAS da Ribeira
de Sintra

Sintra – “Era Uma Vez um Va-
le”
Quando: 5 novembro, 11h.
Onde: Auditório Acácio Barrei-
ros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – “O Menino do
Lapedo - uma história da pré-
história"
Quando: 5 novembro, 11h.
Onde: Auditório Acácio Bar-
reiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Odrinhas – “Prometeu Agri-
lhoado”, de Ésquilo, pelo Teatro
Tapa Furos
Quando: até 30 outubro e 5 a 6
de nov., aos sáb. e dom. 18h.
Onde: MASMO - Museu Ar-
queológico de S. Miguel de
Odrinhas. Reservas 968610106
- 219 238 608

Sintra – “Cebola – Um His-
tória de Guerra”, teatro de
Improvisso
Quando: 30 novembro, 21h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

MÚSICA
Sintra – Rui Veloso Trio Ale-
xandre Manaia e Eduardo Es-
pinho
Quando:4 novembro, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – João Pedro Pais apre-
senta " Amor Urbano"
Quando: 9 dezembro, 21h.
Onde: Centro Cultural Olga Ca-
daval

Sintra – Concertos para
Bebés – “Gracias a la vida”,
solista convidado David Ramy
(Guitarrista e cantor) Corazón
Quando: 18 dezembro, 10h.
Onde:  Centro Cult. Olga Cadaval

Cinema City Beloura
27 Outubro a 2 Novembro

“O Amigo Crocodilo” VP, na
sala 1, às 11.25h, 15.10h, 17.25h.
“O Amigo Crocodilo” VO, na
sala 1, às 19.40h.
“Coração de Fogo”, VP, na sala
2, às 11.35h, 13.35h.
“Black Adam”, na sala 2, às
15.35h, 18.30h, 21.30h.
“Bem Vindo ao Mundo dos
Ogglies”, VP, na sala 3, às
11.20h, 13.20h, 15.20h.
“Coração de Fogo” VP, na sala
3, às 17.15h.
“Halloween: O Final”, na sala
3, às 19.20h, 21.40h.
“A Mulher Rei”, na sala 3, às
21.20h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 4, às 11.40h,
13.40h, 15.40h.
“Black Adam”, na sala 4, às
17.40h.
“Bilhete para o Paraíso”, na
sala 4, às 21.35h.
“Cinderela e a Pequena
Feiticeira” VP, na sala 8, às
11.30h, 13.30h.
“Amesterdão”, na sala 8, às
15.30h; 18.40h, 21.25h.

Rui Veloso sobe ao palco do
Centro Cultural Olga Cada-
val, no dia 4 de novembro
pelas 21h00, para um con-
certo intimista acompanhado
à guitarra por Alexandra
Manaia e Eduardo Espinho.
O grande nome da música
portuguesa e um dos mais
influentes artistas com uma
carreira repleta de sucessos
que atravessam gerações,
está de regresso a Sintra para
um concerto muito especial.

Rui Veloso no Centro Cultural Olga Cadaval

Num formato único, Rui
Veloso oferece ao público um
concerto intimista.
Após 40 anos de carreira são
muitos os sucessos do can-

tor, compositor e guitarrista,
a Chico Fininho, um dos
maiores sucessos do artista
e do letrista Carlos Tê, juntam-
se músicas como Porto Sen-

tido, Sei de uma camponesa,
Não há estrelas no céu, Lado
Lunar, A Paixão, Porto Côvo,
Primeiro Beijo, Nunca me
esqueci de ti, entre muitos
outros, cantadas por todos
os portugueses.
O público será convidado a
cantar, em uníssono, as can-
ções que inspiraram várias
gerações.
Bilhetes à venda na Ticketli-
ne. 

© Catarina Lobo“A Ilha de Morel”

Em cena de 10 a 19 novembro, de quinta-feira a sábado, às 21h

“A Ilha de Morel” pelo teatromosca
no Auditório Municipal António Silva, no Cacém

teatromosca en-
contra-se, neste
momento, mergu-
lhado na criação da
sua mais recenteO

produção “A Ilha de Morel”,
um espetáculo com banda
sonora original de Surma e
texto de Fernando Guerreiro,
inspirado no romance de
Adolfo Bioy Casares, trata-se
de uma reflexão sobre a
imortalidade, as fronteiras do
real e as múltiplas ligações
entre o Cinema, a Literatura e
as Artes Performativas. Este
projeto, em coprodução com
a Cães do Mar, esteve recen-
temente em residência artís-
tica na Ilha Terceira, onde os
seus criadores se dedicaram
à componente cinematográ-
fica e visual do espetáculo, e
enceta agora a sua fase final
da criação com os ensaios já
a decorrer no AMAS -
Auditório Municipal António
Silva, onde estaremos em
cena de 10 a 19 de novembro,

de quinta-feira a sábado, às
21h.
A narrativa inicia-se quando
um fugitivo chega a uma ilha
remota que julga deserta,
acabando por perceber que
não se encontra sozinho.

Escondendo-se no interior da
floresta, começa por escutar
vozes e melodias, espia os
intrusos, para quem parece
ser invisível, e testemunha as
suas bizarras rotinas, acaban-
do por apaixonar-se por um

estranho ser feminino, per-
dendo-se entre a alucinação
e a realidade....
Os bilhetes podem ser encon-
trados online na Ticketline e
locais habituais bem como no
website do teatromosca.

Até 13 Dezembro
“Era uma vez...”, Luís Ferreira
Exposição / Entrada Livre / Todas as
idades

5 Novembro, 21:30
 Lusíadas - Viagem Infinita, Musgo
Produção Cultural
Teatro / Entrada Livre / M12 / 50m

12 Novembro,  16:00
Teatro Dom Roberto. Valdevinos Teatro
de Marionetas
Teatro de Marionetas / Entrada Livre /
Todas as idades / 30 min.

18 Novembro, 21:00

Agualva
Casa da Marioneta – Agenda Novembro
No âmbito da comemoração do 25.º aniversário dos Valdevinos
Teatro de Marionetas

Só Ler - Encontro de Leitura
Paulo Campos dos Reis
Leitura/ Entrada Livre /  M/16 / 60 min.

A Casa da Marioneta
A Casa da Marioneta abriu portas no
dia 13 de Março de 2015, no coração do
Jardim da Anta, em Agualva. A progra-
mação cultural e educativa é promovida
pelos Valdevinos Teatro de Marionetas.
Desde a sua abertura que tem uma
programação contínua e aberta a todos
os públicos, focada essencialmente na
arte da marioneta, contribuindo para a
sua divulgação e valorização.
São 7 anos de intensa actividade, não
só dedicada à arte da marioneta mas a

muitas outras expressões artísticas que
por aqui passaram, pelas mãos de
artistas nacionais e estrangeiros, em
espectáculos, oficinas, festivais e
encontros que acolhemos e promo-
vemos.

OUTROS
Sintra – Diogo Batáguas /
Processo, Stand up Comedy
Quando: 28 outubro, 21h
Onde: Auditório Jorge Sampaio

Queluz – Musical “A Bela e o
Monstro”
Quando: Até 18 dezembro
Onde: Espaço Teatroesfera
Reservas: 932 490 509

Sintra –  16.ª edição do
LEFFEST– Lisbon & Sintra
Film Festival, que acontece de
10 a 20 de novembro
10 Novembro, apresentação
11 Novembro – Dino D’Santiago
apresenta “Badiu”
13 Novembro – A Minha Histó-
ria não é igual à tua, Dança, no
Auditório Jorge Sampaio

DANÇA
Sintra – Memorial do
Convento Bailado em III atos a
partir da obra homónima de José
Saramago
Quando: 6 novembro, 16h
Onde: Auditório Jorge Sampaio
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Uma iniciativa da Claraboia / Dia 3 Novembro / 21 h. / Centro Cultural Olga Cadaval

Mostra de compositores emergentes no Centro Cultura Olga Cadaval

ecomposição – Mostra
de Compositores Emer-
gentes, está inserida no
projecto de dinamização
cultural Claraboia, e pre-

No dia 3 de novembro, o Auditório Acácio Barreiros no Centro Cultural Olga Cadaval, vai receber a primeira edição do
“Decomposição”, uma iniciativa pioneira no concelho de Sintra que visa trazer a atenção ao mundo da música
experimental e contemporânea, com entrada livre.

D
tende promover o trabalho de mú-
sicos e compositores emergentes de
Sintra e concelhos vizinhos, e
estabelecer uma maior proximidade
entre os seus munícipes e o pano-
rama musical contemporâneo.
A Claraboia é uma iniciativa con-
junta de duas associações, a Asso-
ciação Cultural Juvenil – Apertum
Ars e a Associação Cultural Juvenil
– Dínamo. Tem como objectivos
fundamentais a criação de uma
programação cultural juvenil
consistente ao longo do ano no
Concelho de Sintra, programada,
organizada e constituída por jovens
entre os 16 e os 30 anos, que
promova o trabalho de artistas
emergentes e a criação de novos
públicos.
A ideia para a “Decomposição”
nasceu de uma necessidade de
responder à lacuna de oferta cultural
no Concelho, sentida pelos pro-
motores, na área da composição de
música contemporânea, e de captar
novos públicos, que não apenas o
dos profissionais das artes musi-
cais.
Arrancou com uma Open Call em
Agosto dirigida a artistas emer-
gentes, e após o processo de sele-
cção, foram cinco as peças vence-
doras: “limen” (Rúben Borges -
Solo), “7.7B1” (André Simões –
Solo), “Quero ir” Ema Ferreira - Duo),
“Mercutio” (Miguel Curado - Trio)
e “PËÈ? “ (Eduardo Marques –
Quarteto).
Os vencedores irão apresentar as
suas peças no dia 3 de Novembro,
no Centro Cultural Olga Cadaval –
Auditório Acácio Barreiro, às 21h
com duração de cerca de 2h30. A
entrada é livre e o formato do evento
pretende-se participativo e informal.

fotos: facebook claraboia

Antes de cada actuação, os com-
positores irão partilhar com o
público o conceito que originou a
peça e o seu processo de criação.
No fim, haverá lugar a uma conversa
onde o público é convidado a lançar
questões aos compositores, procu-
rando desmistificar algumas ideias
preconcebidas de sonoridades
aleatórias, frias e descompassadas,
normalmente associada à música
contemporânea. “Decomposição”

desafia ao diálogo e à reflexão sobre
as novas estéticas artísticas con-
temporâneas emergentes, aproxi-
mando artistas e público.
Nos primeiros anos de vida do
projecto Claraboia, foi apresentada
uma programação multidisciplinar
nas áreas do cinema, artes visuais,
literatura e música, no Concelho de
Sintra. Pretende-se alargar este
trabalho avançando para um ciclo
de programação recorrente, mensal

e multidisciplinar, procurando
estimular o interesse pela cultura
junto dos mais novos, contribuindo
para a promoção da inclusão e da
diversidade, minorando assimetrias
e fortalecendo as comunidades.
Para os promotores, é fundamental
trazer artistas e público a Sintra,
fomentar o tecido cultural local,
dinamizar a programação cultural
das instituições existentes, apelan-
do a novos públicos através do

trabalho de artistas emergentes e de
uma programação diversificada.

Apresentação Claraboia
Claraboia é uma iniciativa conjunta
de duas associações culturais, a A3
- Apertum Ars, do concelho de
Mafra, e a Dínamo, do concelho de
Sintra e conta com o apoio da Câ-
mara Municipal de Sintra - Depar-
tamento da Juventude “Apoio à
Iniciativa Jovem”. Este movimento
tem como objectivo: criar uma oferta
cultural de arte emergente no Con-
celho de Sintra, alargar o espectro
cultural neste Concelho, promover
a colaboração entre associações
culturais, cruzar conhecimentos de
diferentes disciplinas artísticas,
promover artistas jovens e emergen-
tes e captar novos públicos.
Parceiros
A3 - Associação Apertum Ars – uma
associação de educação popular
sem fins lucrativos criada em 2018.
A ideia da associação teve origem
na iniciativa do Dia Aberto às Artes,
e tem como fim desenvolver projetos
artísticos fomentando a interdisci-
plinaridade e a criação de canais de
comunicação e partilha entre artistas
e artesãos.
Dínamo – Associação de Dinami-
zação Sociocultural: uma associa-
ção que procura promover a parti-
cipação juvenil, a educação para os
Direitos Humanos e a cidadania
ativa no concelho de Sintra, criando
espaços para os jovens debaterem
criarem projetos e iniciativas na sua
comunidade e fomentando o
diálogo com as autoridades locais e
decisores políticos.


