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Município de Sintra propõe à CMS a atribuição
da medalha de mérito municipal – Grau Ouro/Saúde
ao Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

Na reunião da Assembleia Municipal de Sintra, realizada em 22 de Setembro, foi aprovada, por unanimidade, uma proposta endereçada ao presidente
da CMS, para que este, em nome de toda a comunidade de Sintra, atribua a Medalha de Mérito - Grau Ouro/Saúde, ao Hospital Professor Doutor
Fernando da Fonseca, vulgo Amadora-Sintra, pelo seu desempenho, ao longo dos 27 anos de existência e mais recentemente no controverso
período da COVID-19.
Dado o sentido histórico e actual desta unidade hospitalar permitimo-nos dar público conhecimento do teor da respectiva proposta, que também de
enquadra na história da Saúde no concelho de Sintra.

fotos: hff
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Sintra – 19 novembro
A Alagamares
traz Mário Dionísio
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HISTÓRIA LOCAL

arqueólogo Félix Alves
Pereira viveu alguns
anos por Sintra, tendo
estudado muitas das
suas antiguidades pré-

*(Licenciatura em História e
mestre em Espaço Lusófono pela

Universidade Lusófona;
Investigador)

Félix Alves Pereira: Passos de um arqueólogo
por Sintra e Arredores (I)
Nuno Miguel Jesus*

(Continua)

O
históricas e não só. Residiu na
Avenida Dr. Miguel Bombarda.
Mas com excepção dos historia-
dores e arqueólogos dedicados ao
estudo do concelho, é provável que
o seu nome não diga nada ao mais
comum dos sintrenses.
A 1 de Abril de 1865 nascia este es-
tudioso, na localidade de Novelhos,
freguesia de São Paio da Vila, no
concelho de Arcos de Valdezes.
Seus pais chamavam-se António
Alves Pereira, médico cirurgião em
Novelhos; e sua mãe, D. Felizarda
Joaquina da Costa Lobo, irmã do 2.º
conde de Porto Covo da Bandeira,
Félix Bernardino da Costa Lobo da
Bandeira.
Após os estudos liceais, cursou, de
forma brilhante, Direito na Univer-
sidade de Coimbra, começando
pouco depois a exercer, nesta cida-
de, o mister de sub-delegado do
Ministério Público bem como a
advocacia. Mas depressa largaria
esta atividade para exercer, a partir
de 1890, as funções de redactor da
Câmara dos Dignos Pares do Reino.
A 6 de Fevereiro de 1899 contraiu
matrimónio com D. Tomásia Adelai-
de dos Santos. Nesse ano seria
promovido a chefe da Secção. Três
anos depois (1902), era nomeado
Oficial (Conservador) do Museu
Etnológico de Lisboa. Contava na
altura 37 anos de idade e era já um
conhecido publicista de vários
artigos científicos. Não possuindo
uma formação 100% científica nos
domínios arqueológicos era todavia
dotado de grande capacidade de
avaliação de um local ou sítio do
seu ponto de vista geológico e ar-
queológico, e desenhava extre-
mamente bem, o que se comprova
em muitos dos artigos da sua auto-
ria. Noutros casos em que não era
possível servir-se do desenho,
recorria à Fotografia.
Os seus primeiros artigos sairiam no
Arcoense, periódico da sua terra
onde, sob o pseudónimo de F. Mi-
nhoto, publicou elementos da
arqueologia e história local. Mais
tarde, ocuparia outras funções neste
jornal, chegando mesmo a adquiri-
lo, e passando a ser simultanea-
mente redactor e accionista maio-
ritário.
Em 1895 explorou e estudou o Cas-
tro de São Miguel o Anjo. Seguiu-
se uma importante investigação na
Estação de Santo Isidoro, nos
arredores nas Caldas da Rainha, em
1915.
No Outeiro da Assenta, que ajudou
a explorar, evidenciou o seu rigor

de arqueólogo sabedor e compe-
tente, quer no método, quer na
disposição e discrição de todo o
espólio ali encontrado. Igualmente
os períodos romano, lusitano e da
Alta Idade Média tiveram nele um
consciencioso estudioso.
As antas do seu concelho merece-
ram-lhe dedicados e apurados
estudos, onde mais uma vez ponti-
ficou pelo rigor da informação neles
descrita.
Entre os inúmeros periódicos onde
publicou as suas descobertas
contam-se, entre outros: Anuário de
Viana do Castelo; Archeólogo
Portugues, Arquivo Histórico
Português, Atlântida, Boletim da
Academia de Ciências de Lisboa,
Boletim da Associação dos
Archeólogos Portugueses; Bulletin
des Sciences Naturelles, Feira da
Ladra, Límia, Limiana; Lusa,
Portucale; Revista Lusitana,
Revista de Arqueologia, Terra Por-
tuguesa,. Sintra, Sintra regional,
Concordia, o Arcoense, de que
chegou a ser director e sócio
maioritário, Novidades; Noticias
de Viana do Castelo e A Nossa
Terra (periódico de Cascais).
Manteve ainda uma fecunda
correspondência com J. J. Nunes,
David Lopes; Pedro d´ Azevedo;
Paul Choffat,  para citar apenas
alguns.
O Alto Minho, Caldas da Rainha,
Estoril, Cascais, Ericeira, Lisboa e
Sintra foram alguns dos locais por
onde passou e realizou escavações
e estudos diversos: arqueológicos,
etnográficos, de epigrafia, entre
tantos outros.
Na qualidade de oficial do Museu
de Arqueologia competia-lhe por
vezes substituir o diretor da insti-
tuição quando este se ausentava, e
nessas condições, receberia ele em
1909 um jovem arqueólogo, de nome
Joaquim Fontes. Tinha este 17 anos
e acabara de fazer uma modesta
descoberta na estação paleolítica do
Casal do Monte que vinha mostrar
aos competentes estudiosos do
museu. Nada recomendava que ele
ali se dirigisse, nem que o oficial do
museu o recebesse, mas tal acon-
teceu. De imediato Félix Alves
Pereira sabe reconhecer o valor à
descoberta feita. Levada a mesma a
Leite de Vasconcelos bem como o
jovem rapaz, também este venerável
mestre do saber reconhece valor ao
achado em questão.
Ambos incentivam o jovem a publi-
car a sua descoberta nas páginas
do Archeólogo Português, bem
como a continuar as suas escava-
ções. Félix Alves Pereira encarregar-
se-ia mesmo de o ajudar e acompa-
nhar nestas descobertas. Aquando
da morte deste antigo oficial
conservador do Museu Etnológico,
Joaquim Fontes, à data já presidente

da Câmara Municipal de Sintra,
considerava que se Portugal per-
dera um grande homem da ciência,
ele  em particular perdera um dos
seus mais queridos e melhores
amigos.
A 17 de Outubro de 1910 Alves
Pereira era colocado na dispo-
nibilidade do Congresso da
República, continuando como chefe
de secção do dito Congresso. Seria
nestas condições que compilaria e
publicaria em 1928, o primeiro
volume do Manual Parlamentar
para Uso dos Membros do Poder
Legislativo.
A decisão de continuar nestas
funções acarretava consigo um
“amargo de boca”: o de cessar de
imediato funções de oficial conser-
vador no Museu Etnológico,
funções que adorava, pondo dessa
forma fim a uma série de estudos e
escavações planeadas e pensadas
realizar. Alves Pereira nunca esque-
ceu e, de certa, maneira, nunca
perdoou o terem-no tirado do seu
lugar tão querido.
Ainda assim, nunca deixaria de com
ele colaborar, fosse nas páginas do
Archeólogo Português fosse na
organização de um catálogo onde
se descreviam as peças do museu.
Nunca deixando por isso de estar
atento aos assuntos de natureza
arqueológica, foi em 1914 o padrinho
de baptismo de Luís Chaves nas
escavações que este realizou no
Outeiro da Assenta, perto de Óbi-
dos. Passava Alves Pereira por es-
ses dias algum tempo de repouso
nas Caldas da Rainha, mas dispen-
saria algum desse tempo para, com
bondade, acompanhar o jovem
arqueólogo e etnógrafo nas suas
descobertas, publicando posterior-
mente em dois números do
Archeólogo Português o relatório
de todos os achados.
Três anos depois, mais concre-
tamente a 12 de Julho de 1917 e por
proposta de Leite de Vasconcelos,
era eleito sócio correspondente da
Academia das Ciências de Lisboa.
Nunca deixando de manter uma
grande e estreita amizade com o
Mestre, como lhe chamava carinho-
samente, correspondia-se e trocava
opiniões e esclarecimentos quando
a dúvida se colocava num ou noutro
ponto, que o atormentava.
Para João L. Saavedra Machado,
fora Félix Alves Pereira um dos
maiores apoiantes do museu etno-
lógico, um dos seus mais distintos
epigrafistas, um arqueólogo notá-
vel, um etnógrafo distinto e ainda
um grande escritor. Num país mais
defensor da cultura e de maiores
recursos, sem dúvida teria conheci-
do outro êxito.
Uma das suas últimas comuni-
cações foi publicada no volume II
da revista dedicada a assuntos

arqueológico e outros, Ethnos,
onde versaria as antiguidades do
local de São Martinho de Sintra.
Radicando-se durante algum tempo
em Sintra, estudaria os arredores da
Serra, diversos monumentos ar-
queológicos e locais de interesse
histórico e artístico. Confessaria
mesmo, em carta de 1932, que desde
que residira em Sintra, não deixara
nunca de estudar e palmilhar os
seus arredores, não indo a Lisboa
há muito tempo.
Falecido em 26 de Outubro 1936, não
deixava atrás de si nem grandes
colecções reunidas, uma vez que
não guardava nada para si, antes
optando por doar tudo o que pos-
suía; nem muitos escritos publica-
dos, mas sim inúmeras recolhas,
apontamentos, desenhos e notas
soltas.
Em 1941, o Coronel Mário Cardozo
publicaria vários dos seus textos e
estudos inéditos, que se acrescen-
tavam assim a outros já publicados
anteriormente pelo mesmo em 1938-
39.
Em 1957 a Câmara de Sintra, por
intermédio de Joaquim Fontes,
editou um livro com vários dos seus
escritos e notas, publicados durante
muito tempo no Diário de Notícias,
volume que se chamaria Sintra do
Pretérito. Era pensamento inicial de
Alves Pereira publicar tudo o que
redigira sobre Sintra no periódico
Sintra Regional. A falência deste
jornal impediu este intento.
Por ocasião do centenário do seu
nascimento, um volume da revista
Ethnos foi editado onde se evocou
a sua memória.
Por Sintra Félix Alves Pereira residiu
algum tempo. Há quem diga que
desde 1912, aqui morrendo também,
em Outubro de 1936.
Saindo sempre de manhã cedo,
dedicou-se a estudar alguns dos
lugares em redor.
Um dos locais por ele estudado foi
o casal de Santo Amaro. Na reali-
dade uma necrópole da Idade do
Ferro e do Bronze, fora já em 1895
alvo de uma visita por parte do
“Mestre” Leite de Vasconcelos que
aqui descobriu um objecto único no
seu género-a chamada “xorca” de
Sintra-, de feitura em prata, e que
desde 1904 se encontrava, com
outras peças do género, no Museu
Britânico. Foram ainda identificadas
no local 2 sepulturas em calcário,
com lajes toscas e repleto de ossa-
das humanas. Tal como o “Mestre”,
Alves Pereira soube dar valor à
zona em redor, qualificando-a como
de muito importante para a história
da ocupação humana de Sintra.
Um dia que calcorreava a Serra de
Sintra, identificou a existência de um
povoado até aí pouco conhecido, a
importantíssima estação arqueoló-
gica de Santa Eufémia. Esta estação,

na freguesia de São Martinho de
Sintra, abrange uma ampla área onde
se encontram a ermida e fonte de
Santa Eufémia, muito procurada
outrora por romeiros e outros
peregrinos em busca da água que
se dizia ser benéfica para muitos
tratamentos. O terreno, feito de
socalcos, tem forte inclinação a sul.
Com aproximadamente 2500kms2 de
área, os terrenos apresentam ligeiro
declive pontuado por locais incul-
tos e extenso matagal; onde se viam;
aqui e ali, alguns muros que serviam
de plataformas para a edificação de
casas e silos de armazenamento de
produtos recolhidos pelas comuni-
dades humanas aí sediadas. Em
sentido nascente-poente encontra-
va-se um terreno lajeado, muito
reconhecido nos típicos castros da
Idade do Ferro já estudados por
outros; a fazer lembrar os caminhos
usados mais tarde pelos Romanos.
Com fontes de água abundante,
aptidão florestal que dava bastas
reservas alimentares e terrenos de
cultivo óptimos; encontravam-se ali
reunidas as melhores condições
para a fixação humana. Defender
posições tão pouco se apresentava
como uma tarefa difícil devido à
presença de gigantescos penedos
graníticos que dificultavam o
acesso ao local. O primeiro a por ali
passar fora o futuro presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
Professor Joaquim Fontes que, em
1927 no local recolhera um fragmen-
to de vaso de tipo campaniforme,
de pasta depurada e barro bem
cozido; de formato hemisférico e de
fundo deprimido, colo largo e
curvo, peça esta que se julga ter-se
perdido com o tempo.
Félix Alves Pereira explora atenta-
mente toda a zona, com particular
destaque para o lado sul da serra,
encontrando por ali algumas peças
da Idade do Ferro e outras do
período Romano. Em 1973, o também
arqueólogo Manuel Gustavo
Marques revisitaria entre 11 de
Março e 18 de Abril desse ano,
aquele sítio arqueológico, “redesco-
brindo-o” e situando-o pela primeira
vez numa carta arqueológica, feita
pelo próprio.
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intra foi o município
com a maior eficiên-
cia financeira entre
as 308 câmaras do
país em 2021, com

Sintra teve a melhor eficiência financeira do país em 2021
Câmara de Lisboa está fora dos 100 melhores concelhos do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, mas é a que tem
a maior despesa com pessoal, 9% do total nacional.

foto: js/arquivo

1600 pontos num máximo
possível de 1800, de acordo
com o Anuário Financeiro
dos Municípios Portugue-
ses, apresentado ontem e
elaborado mais uma vez pelo
Centro de Investigação em
Contabilidade e Fiscalidade
do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave e pelo Cen-
tro de Investigação em Ciên-
cia Política da Universidade
do Minho com o apoio da
Ordem dos Contabilistas
Certificados. Lisboa não está
nos 100 melhores desempe-
nhos deste índice.
“É uma notícia a que damos
particular importância, tendo
em conta que estamos a falar
do segundo maior concelho
do país em termos de popu-
lação (cerca de 400 mil). Com
efeito, esta avaliação é fruto
de uma gestão que leva nove
anos, caracterizada por um
profundo respeito pelo di-
nheiro dos nossos contri-
buintes, de que nos consi-
deramos fiéis depositários”,
diz ao DN Basílio Horta,
presidente da Câmara de
Sintra, eleito pelo PS. Este
concelho nos últimos dois
anos já ocupava o segundo
lugar do índice, sendo que já

tinha sido considerado o
município do país com a me-
lhor eficiência financeira em
2018.
Para a classificação ontem
conhecida ajuda o facto de
Sintra ser o oitavo entre os
308 municípios do país com
maior índice de liquidez
(1123%), o nono entre os mu-
nicípios com menor Peso do
Passivo Exigível no Ativo
(2,9%), ter o segundo menor
passivo por habitante (68,1
euros), o 19.º município com
melhor grau de cobertura das
despesas (79%), o 13.º conce-

lho com menor índice de
dívida total do município
(10,29%) e o segundo melhor
no índice de superavit
(175%). Apenas nos indica-
dores relativos ao melhor
resultado operacional, maior
grau de execução do saldo
efetivo na ótica dos compro-
missos e impostos diretos por
habitante , Sintra não surge
nos 20 melhores.
“Registamos, com apreço,
que esta avaliação é atribuída
com base em critérios de onde
se destacam a dívida per
capita, a relação entre inves-

timentos e dívida e política
fiscal. Relativamente a qual-
quer um destes pontos a
Câmara de Sintra tem tido
uma estratégia bem definida
e prosseguida com base em
três princípios: controlo de
despesa corrente, aumento
dos investimentos e diminui-
ção de impostos”, prossegue
Basílio Horta, que está à
frente da autarquia sintrense
desde 2013, destacando que
“nos seus mandatos, a câ-
mara diminuiu o IMI em 9
pontos – encostando-o ao
mínimo de 0,30 – e programou

investimentos da ordem dos
120 milhões de euros”.
O distrito de Lisboa é um dos
quatro do país com metade
ou mais de metade dos seus
concelhos entre os 100
melhores do país, sendo que
o município liderado por
Carlos Moedas não está entre
os 100 primeiros. Desta forma,
a seguir a Sintra surgem
Cascais (1287 pontos), Ama-
dora (1168), Mafra (1054),
Cadaval (1030), Vila Franca de
Xira (1008), Odivelas (966) e
Oeiras (955).
De referir que Lisboa é a
oitava melhor câmara do país
em termos de índice de
impostos por habitante (887,5
euros) e é também a autarquia
com maior volume de despe-
sa com pessoal em termos
brutos, com um gasto de
254,4 milhões de euros, mais
4,3% do que em 2020. “O
valor da despesa com pes-
soal no município de Lisboa
correspondeu a 9% das
despesas pagas a pessoal
pela totalidade dos muni-
cípios portugueses, sendo
que o número de trabalha-
dores deste município
corresponde a 4,9% do total
dos trabalhadores dos 308
municípios”, é descrito pelos
autores do estudo. (...)

Fonte: Artigo de Ana
Meireles, Diário

de Notícias, 8/11/2022

S

ASSEMBLEIA GERAL
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

A pedido dos Sócios, nos termos da alínea c) do n.º 1 do Art.º 20.º dos Estatutos,
convoco uma Assembleia Geral Extraordinária para, de acordo com o previsto
na alínea o) do Art.º 16, apresentar a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Um: Parque Infantil (inicio das obras, propostas de orçamento de execução,
valores, localização);
Ponto Dois: Pavilhão Polidesportivo (inicio das obras, propostas de orçamento
de execução, valores);
Ponto Três: Farmácia/Posto de medicamentos (inicio e fim de contrato e
manutenção da mesma nas instalações da Associação);
Ponto Quatro: Centro Clínico (consultas médicas Dr. Teixeira Botelho).

A Assembleia Geral Extraordinária terá lugar na Sede da Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Almoçageme, na Av. Dr. Brandão de Vasconcelos,
82 – Almoçageme, no dia 18 de novembro de 2022 pelas 20.30h, em primeira
convocatória, caso não haja quórum, a mesma funcionará uma hora depois, em
segunda convocatória e desde que estejam presentes, pelo menos, três quartos
dos sócios requerentes (n.º 3, art.º 20.º dos Estatutos).

Almoçageme, 02 de novembro de 2022.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 11-11-2022

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ALMOÇAGEME

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A Câmara Municipal de Sintra numa ação conjunta com a
Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Sintra
(ADAS Sintra) divulga os locais para dádiva de sangue no
mês de novembro.
A decorrer em diferentes locais do concelho, a iniciativa irá
ao encontro dos interessados de forma a facilitar a sua
participação.
A autarquia e a ADAS Sintra convidam todos os munícipes a
aderir a esta iniciativa.
Os próximos locais e datas das colheitas de sangue são os
seguintes:
• 11 de novembro, sexta-feira | 15h00 às 19h30
Sede dos Bombeiros Voluntários de Colares
Avenida dos Bombeiros Voluntários, n.º 10
• 15 de novembro, terça-feira | 15h00 às 19h30
Sede ADASSINTRA em Vila Verde
Rua Juventude, n.º 5
• 16 de novembro, quarta-feira | 15h00 às 19h30
Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra
Rua António Nunes Sequeira, n.º 16
• 26 de novembro, sábado | 10h00 às 13h30
Palácio Nacional de Queluz
Largo Palácio de Queluz
Estão aptos para doar sangue todos os indivíduos com idade
compreendida entre os 18 e os 65 anos, hábitos de vida
saudáveis e peso igual ou superior a 50 kg. A dádiva de
sangue pode ser realizada de quatro em quatro meses para as
mulheres e de três em três meses para os homens.
Seja solidário e participe, ajude quem precisa.

Em novembro saiba quais os
locais onde pode doar sangue
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Encerra à Quinta-feira

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

Venha visitar-nos de 11 a 13 de novembro e aproveitar os
diversos cheiros e sabores desta estação através da grande
variedade gastronómica, de produtos regionais e de
artesanato que o certame tem para oferecer.
Animação de Rua | Produtos Regionais | Artesanato |
Animação Musical. Entrada gratuita.
PROGRAMA
Sex. 11 de novembro | 18h - 24h
18h00 Abertura da Feira
21h00 Espetáculo musical com Tributo Popular
Sáb. 12 de novembro | 11h - 24h
11h00 Abertura da Feira
21h00 Espetáculo de fado com Liliana Martins
Dom. 13 de novembro | 11h - 20h
11h00 Abertura da Feira
16h00 Espetáculo musical com o artista Jorge Guerreiro
Nota: A programação pode sofrer alterações por motivos
imprevistos.

Feira de Outono 2022
Praceta Duque de Saldanha ( junto à Loja do
Cidadão – Cacém)

1931-2022

Programa do 91.º Aniversário
da Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém
PROGRAMA

12 de Novembro (Sábado)

18h00 – Missa de sufrágio pelos Bombeiros, Dirigentes e
Sócios falecidos, na Igreja de São
Marcos.

13 de Novembro (Domingo)

09h00 – Hastear das Bandeiras, com toque de sirene evocativo
da passagem do 91.º Aniversário da AHBVAC
09h30 – Homenagem ao Bombeiro Isidro Amadeu Gomes da
Silva, na Rua Cidade de Madrid, em Agualva.
10h00 – Homenagem ao Bombeiro Ricardo Jorge Veiga da
Silva Peito, na Estrada Marquês de
Pombal, em Rio de Mouro.
10h30 – Romagem ao Talhão Privativo do Cemitério de
Agualva-Cacém
11h00 – Homenagem ao Bombeiro Mário da Conceição Lobo,
no arruamento com o mesmo nome, em Agualva.
11h30 – Deposição de coroa de flores no Monumento ao
Bombeiro Voluntário, na Avenida dos Bons Amigos.
12h00 – Homenagem ao Bombeiro Henrique Maria Lopes, na
Parada do Quartel-Sede.
17h00 – Sessão de Homenagem aos Sócios que, até 13 de
Novembro de 2022, completaram 25 e 50 Anos de filiação
associativa.

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

Dia 18 de novembro vai ser um dia inesquecível!
A cidade de AgualvaCacém vai ficar iluminada para receber o
Natal. Para assinalar esta importante época do ano, faremos a
inauguração das iluminações de Natal com iniciativas
conjuntas da União das Freguesias do Cacém e São Marcos
e da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra.
Pelas ruas teremos uma fantástica parada de Natal, com
animadores e muita música.
No Parque Urbano e Linear Dom Domingos Jardo teremos
atuações de dois grupos das universidades seniores da
cidade, espetáculo de fogo de artifício.
... e segundo as previsões meteorológicas vamos ter muita
neve!
O evento terá o seu ponto alto com a inauguração das
iluminações de Natal.
Estão todos convidados desde já a juntarem a esta iniciativa!

Agualva-Cacém
Natal na Cidade

20 de Novembro (Domingo)

09h00 – Hastear das Bandeiras, com toque de sirene evocativo
da passagem do 91.º Aniversário da AHBVAC.
10h00 – Recepção às entidades oficiais e demais convidados.
10h15 – Bênção e inauguração de duas novas Ambulâncias
de Socorro (ABSC 01 e ABSC 05)
10h30 – Sessão Solene, durante a qual serão atribuídas várias
condecorações.
12h00 – Porto de Honra.

A Câmara Municipal de
Sintra informa que a deli-
mitação da Unidade de Execu-
ção da Quinta da Marquesa
encontra-se em discussão
pública, por um período de 20
dias úteis, com início a partir
de hoje, dia 7 de novembro.
Assim, nos termos do Aviso
n.º 20782 /2022 publicado
no Diário da República, 2ª
série, n.º 209, de 28 de
outubro, encontra-se a
decorrer por 20 dias úteis, o
período de discussão pública
da proposta de delimitação da
Unidade de Execução da
Quinta da Marquesa.

Tapada das Mercês Discussão pública
da Unidade de Execução da Quinta da Marquesa

do município, a remeter para
a Divisão de Planeamento
Territorial, e ainda, por e-
mail com o assunto: Discus-
são Pública - U.E. Quinta da
Marquesa.
Os documentos estão dispo-
níveis na Divisão de Planea-
mento Territorial, sita na
Praça D. Afonso Henriques,
2710-520 Portela de Sintra,
todos os dias úteis das 9h00
às 12h30 e das 14h00 às
17h30, e ainda, na junta de
freguesia de Algueirão Mem
Martins, durante o seu
horário de funcionamento.

Os interessados poderão
apresentar as suas reclama-
ções, observações ou suges-
tões, por escrito, em docu-
mento devidamente identifi-

cado, dirigido ao Presidente
da Câmara Municipal de
Sintra, ou por modelo próprio
(exposição genérica) disponi-
bilizado no sítio da internet
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Reposição das Juntas
de Freguesia
– Lei 39/21
Até ao final do ano
é imprescindível
que o Poder Local
existente se mani-
feste dentro dos
princípios da Lei
39/21.
Neste contexto no
dia 4 de Novembro
na edição N.º 4410 ,
o Jornal de Sintra
informou os seus
leitores que no
âmbito da Lei 39/21,
o tema da reposição
de freguesias deve-
rá ser debatido em
algumas freguesias,
nomeadamente da
de Colares tendo,
contudo desta rece-
bido a seguinte
informação:
“A Junta de Fregue-
sia de Colares foi a

FENPROF tem vin-
do a denunciar
esta situação que
se arrasta há muito
e que coloca milha-

FENPROF alerta para a necessidade
de recurso a professores convidados

ros absolutos de contratos e
de pessoas (em vez de ETI), a
percentagem de docentes
convidados é ainda mais
alarmante, pois tal resulta da
quantidade de contratos a
tempo parcial com baixas
percentagens e da quanti-
dade de docentes que le-
cionam em várias instituições

para conseguirem sobreviver.
A FENPROF reconhece como
necessário e até benéfico o
recurso à figura de profes-
sores convidados em situa-
ções específicas, nomeada-
mente no caso em que cor-
respondem a profissionais
que trazem saberes que as
instituições de ensino supe-
rior não possuem. Porém, o
número real de convidados
vai muito para lá do que é
razoável e por si só comprova
a existência de “falsos con-
vidados”. Ou seja, as institui-
ções recorrem abusivamente
à figura de docentes convida-
dos para satisfazer necessi-
dades permanentes, mormen-
te para obter trabalho docente
a custos reduzidos e assim
ultrapassar constrangimen-
tos financeiros, sem respeito
pela lei.
A precariedade coloca os do-
centes numa situação de
grande fragilidade perante a
instituição. À incerteza cons-
tante relativamente à reno-
vação dos vínculos, junta-se

uma série de atropelos que
elevam os níveis de explo-
ração e agravam as condições
de trabalho dos docentes.
Além de os convidados não
terem por norma acesso à
exclusividade, são cada vez
mais as instituições que
obrigam os seus convidados
a cargas horárias letivas que

estão para além dos limites
estabelecidos pelos estatu-
tos de carreira, aplicada a
devida proporcionalidade
entre a percentagem do
contrato parcial e o regime de
tempo integral (9 horas no
Universitário e 12 horas no
Politécnico). Assim, temos,
por exemplo, a Universidade
de Coimbra onde podemos
encontrar um docente convi-
dado a 50% a assegurar 10
horas letivas (ou seja, um
convidado a tempo integral
teria uma carga letiva de 20
horas semanais), por cerca de
um terço do custo de um do-
cente de carreira a tempo
integral com exclusividade,
que só leciona 9 horas se-
manais. Esta situação, aliás,
foi denunciada pela
FENPROF junto da Provedo-
ria de Justiça, que reconhe-
ceu a ilegalidade da contra-
tação de convidados no caso
da Universidade de Coimbra
e da Universidade do Porto.
Também a SGEC considerou
ilegal a falta de proporcio-

nalidade na carga horária
entre docentes de carreira e
docentes convidados.
Existem situações onde os
docentes são obrigados a
compensar as aulas quando
estas ocorrem em dias
feriados e também contratos
que não compreendem o ano
letivo completo, terminando
no fim do período letivo, mas
exigindo-se ao docente con-
vidado que assegure a custo
zero vigilâncias e correção de
provas. Além disso, a maior
parte das instituições não
paga subsídio de alimentação
aos convidados a tempo
parcial e muitas tentam não
pagar a devida compensação
por caducidade no termo dos
contratos.
Este é apenas um pequeno
retrato da precariedade que
grassa nas instituições de
ensino superior e que neces-
sita de uma resposta urgente
por parte da tutela.
Recentemente, a FENPROF
lançou uma petição que exige
a abertura de concursos pelas
instituições de ensino supe-
rior públicas, visando o
reforço dos quadros e da
estabilidade das equipas
docentes e de investigação,
bem como uma forte redução
da precariedade que se
verifica entre investigadores
e docentes convidados, em
linha com preceitos constitu-
cionais, a legislação comuni-
tária e com os estatutos das
carreiras. O texto desta peti-
ção foi enviado pela
FENPROF aos partidos,
solicitando a sua considera-
ção na apresentação de
propostas de alteração à
Proposta de Lei do Orça-
mento do Estado para 2023.
A FENPROF solicitou uma
reunião ao MCTES, na qual
procederá à entrega da
petição.

Fonte: FENPROF

A
res de docentes numa si-
tuação de grande fragilidade,
sujeitos a enormes abusos.
As instituições de ensino
superior não podem viver
acima da lei que determina
que a uma função perma-
nente deve corresponder um
vínculo permanente.
O recurso à figura do docente
convidado tem vindo a cres-
cer na generalidade das
instituições de ensino supe-
rior. A título de exemplo,
reporta-se a situação em
algumas Instituições de
Ensino Superior (dados do
REBIDES de 2018/2019). No
Instituto Politécnico do
Cávado e Ave o número de
docentes convidados repre-
senta 79% do total de do-
centes e 63% em termos de
ETI. No instituto Politécnico
de Bragança estas percen-
tagens correspondem, respe-
tivamente, a 54% e 38%. No
sistema universitário, estas
percentagens são, respetiva-
mente, 42% e 18% para a
Universidade do Porto, e 33%
e 14% no caso da Univer-
sidade do Minho. É notório
que o peso dos convidados
nos Institutos Politécnicos é
muito superior ao das Uni-
versidades.
Assim, constata-se que o
número de docentes convi-
dados, em algumas insti-
tuições, representa percen-
tualmente, em número de ETI,
valores que estão acima do
estipulado nos estatutos da
carreira docente (o ECDU
determina que o número de
convidados não pode exceder
um terço em cada categoria e
o ECPDESP que o número
total de convidados não
pode ultrapassar 30% do
total de docentes na institui-
ção). Contabilizando núme-

foto: fenprof
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ASSINE E APOIE
Para assinar favor enviar valor para o NIB

0035 0786 00066858630 07 (CGD)
(Com a indicação do nome do assinante e respectivo e-mail/contacto)

EDIÇÕES SÓ EM PAPEL, VIA CTT
• Portugal – 15,10 euros/ano
• Estrangeiro – 20 euros/ano

EDIÇÕES ON-LINE DA EDIÇÃO EM PAPEL
• Portugal e Estrangeiro – 15,10 euros/ano

(só com senha de acesso)

APOIO AO JORNAL DE SINTRA
•  20 euros  – Assinatura anual – Edições em papel e on-line

Contacto: 219106830 ou 962431418 • jornalsintra.loja@mail.telepac.pt • WWW.JORNALDESINTRA.COM

única Junta do Concelho de Sintra que não se juntou a outra
Freguesia. Somos Junta de Freguesia e não União de
Freguesia, por isso não respondemos”.
Agradecendo a informação enviada pela Junta de Colares
permitimo-nos rectificar a informação que nos transmitiral,
porquanto no processo de congregação que decorreu no ano
de 2012 também as juntas de freguesia de Casal de Cambra,
Rio de Mouro e Algueirão-Mem Martins não se agregaram a
qualquer outra freguesia contígua.
Considerando as extensão territorial e populacional de
algumas uniões de freguesia então criadas, aguarda-se que
solução pretendem os residentes para o Poder Local das suas
habitações.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 11-11-2022

AVENIDA DA AVIAÇÃO PORTUGUESA – 2710-536 SINTRA
TELEFONE: 219 236 200 - FAX:  219 236 206 - E-MAIL: sgeral@abvsintra.pt

Contribuinte n.º 501 131 981

Associação Humanitária dosAssociação Humanitária dosAssociação Humanitária dosAssociação Humanitária dosAssociação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de SintraBombeiros Voluntários de SintraBombeiros Voluntários de SintraBombeiros Voluntários de SintraBombeiros Voluntários de Sintra

CONVOCATÓRIA – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ao abrigo do art. 37.º dos Estatutos desta Associação, convoca-se uma Assembleia
Geral Ordinária, a realizar no dia 22 de Novembro de 2022, pelas 20.00 horas, no
quartel sede, sito na Avenida da Aviação Portuguesa, em Sintra, com a seguinte:

Ordem de Trabalhos
1. Apresentação para apreciação e votação do Plano de Actividade para o ano de
2023;
2. Apresentação para apreciação e votação do Orçamento para o ano de 2023;
3. Apresentação para apreciação e votação do Parecer do Conselho Fiscal;
4. Outros assuntos de interesse para a Associação.
Não havendo número legal de associados à hora marcada, a Assembleia iniciar-
se-á meia hora depois e funcionará com qualquer número de sócios presentes.
Sintra, 7 de Novembro de 2022. O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,

Francisco Hermínio Pires dos Santos

CAMPANHA

DE ASSINATURAS DIGITAIS

PARA LEITORES

NO ESTRANGEIRO
Caro leitor assine o Jornal de Sintra

e participa na sua viabilidade económica
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Casa de Saúde do Telhal/Jardim da Portela
ecorreu na Casa de
Saúde do Telhal
uma residência ar-
tística com artistas
britânicos e os res-

ponsáveis pela Slash Arts
(Evan Barlow, Georgina
Moran, Simon Hodgkinson e
Sarah LaBrasca). Os artistas
ficaram hospedados na Casa
de Saúde do Telhal e as ati-
vidades decorreram no Estú-
dio de Arte, atelier do Serviço
de Reabilitação Psicossocial
desta Instituição. A residên-
cia artística contou ainda com
a presença de Colin Moor-
craft (elemento da Slash Arts
a residir em Portugal) e Sara
Vaz Santos, voluntária e
mestranda em (Ensino de)
Artes Visuais na Universi-
dade Lusófona.
Este projeto resultou de uma
parceria entre a Casa de Saú-
de do Telhal, o Museu São
João de Deus – Psiquiatria e
História, a Slash Arts e pro-

D reu na Casa de Saúde do
Telhal entre os dias 24 de
outubro e 4 de novembro.
Todos os participantes do
estúdio de Arte contribuíram
para a proposta de interven-
ção de arte urbana a realizar
nestas instalações munici-
pais de apoio ao jardim da
Praça Dom Afonso V na
Portela de Sintra.
A pintura rural foi realizada
por alguns destes partici-
pantes sob a orientação do
artista Evan Barlow e incluiu
o levantamento de ideias da
primeira semana com os
artistas em residênciaa e de-
talhes das obras dos autores
do Estúdio de Arte.
Projeto levado a cabo por
utentes da Casa de Saúde do
Telhal, envolve várias enti-
dades, entre as quais a Câ-
mara Municipal de Sintra e a
União das Freguesias de
Sintra.

curou, entre outros, dar visi-
bilidade ao trabalho artístico
realizado pelos utentes da
Casa de Saúde do Telhal e,
com isto, melhorar a perceção
do público sobre a doença
mental.
A primeira semana (24.10 a
28.10) envolveu todos os
participantes do Estúdio de
Arte na construção da pro-
posta para a intervenção de

arte urbana a realizar nas
instalações municipais de
apoio ao jardim da Praça Dom
Afonso V na Portela de Sintra.
A pintura mural foi realizada
por alguns destes participan-
tes sob a orientação do con-
ceituado artista Evan Barlow
e pretendeu incluir não só
levantamento de ideias da
primeira semana com os
artistas em residência, como

partes de obras dos utentes.
Participantes: Slash Arts:
Evan Barlow. Georgina Mo-
ran. Simon Hodgkinson.
Sarah LaBrasca. Colin Mo-
orcraft.
Casa de Saúde do Telhal
(Estúdio de Arte – atelier do
Serviço de Reabilitação
Psicossocial): António Alei-
xo. Alfredo Mineiro. Eduardo
Perdigão. Fernando Guilher-

me Azevedo. João Felgueiras.
Jorge Neves. Luís Raposo.
Luís Sousa. Nelson Dente.
Passos de Almeida. Paulo
Guint. Paulo Sesmarias.
Pedro Coelho. Pedro Nunes.
Pedro Pico. Ricardo Oliveira.
Tiago Silva. Vítor Teixeira.
Equipa: Raquel Pedro. Sara
Vaz Santos.
Este projeto resultou de uma
residência artística que ocor-
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Na escola EB 2/3 D.
Fernando II comemo-
rou-se o 206.º aniver-
sário do seu patrono, o
Rei Artista.

Como já é tradição, os
alunos do quinto e
sexto ano realizaram,
na disciplina de Edu-
cação Visual, desenhos
sobre o Rei D. Fernando
II e o Palácio da Pena,
recorrendo a diferentes
materiais riscadores.

Os trabalhos originais
estão expostos no átrio
da escola.

Sintra – Escola EB 2,3 de D. Fernando II/ Estefânia

Desenhos sobre o Rei D. Fernando II e o Palácio da Pena
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O Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca (HFF) e a
Fundação Infantil Ronald
McDonald assinaram a 7 de
novembro, um protocolo para
a instalação de um novo
Espaço Familiar Ronald
McDonald destinado a apoiar
as famílias com crianças
internadas ou em tratamento
neste hospital. O Espaço
Familiar Ronald McDonald
do HFF irá abrir durante o
ano de 2023.
Este novo Espaço Familiar
Ronald McDonald tem o
objetivo de proporcionar um
local dentro do HFF para que
as famílias possam quebrar a
sua rotina hospitalar e cuidar
de si, enquanto se mantêm
próximas das suas crianças
em tratamento. Oferecendo
uma maior tranquilidade às
famílias, permite que descan-
sem, recuperem as energias e
ao mesmo tempo, dá a possi-
bilidade de lavarem a roupa,
fazerem a sua higiene pessoal
ou prepararem as suas refei-
ções.
Localizado na cobertura do
edifício do Hospital Professor
Doutor Fernando Fonseca, o
Espaço Familiar Ronald
McDonald irá contar com
uma área de terraços de
270m2 e com uma área interior
de 301m2. A configuração
semelhante a uma casa irá
disponibilizar lavandaria,
cozinha e sala de refeições,
dois quartos, casas de banho,
e salas de estar e de brin-
cadeiras.
O Espaço Familiar Ronald
McDonald será dinamizado
por elementos da equipa e
por voluntários da Fundação,
com o apoio da equipa do
HFF. Todas as famílias com
crianças em tratamento nos
Serviços de Pediatria do
Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca poderão
utilizar o Espaço Familiar
Ronald McDonald, bastando
para isso serem referenciadas
e encaminhadas pelos servi-
ços do Hospital.
Segundo Joana Chêdas,
Presidente do Conselho de
Administração do Hospital
Professor Doutor Fernando
Fonseca, “Este projeto será
um contributo inestimável
para a nossa missão que é
cuidar da saúde dos nossos
utentes, e neste caso, parti-
cularmente dos familiares
dos nossos pequenos utentes,

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca
vai ter Espaço Familiar Ronald McDonald
para apoiar famílias de crianças internadas

que desta forma, poderão
estar presentes no Hospital
com maior conforto e tran-
quilidade. A criação do Es-
paço Familiar Ronald
McDonald no HFF é um
passo importante na huma-
nização dos cuidados que
para nós é uma prioridade”.
Para Marta Pires, Diretora-

Executiva da Fundação Ro-
nald McDonald, “É com
alegria que hoje firmamos o
compromisso de criar o se-
gundo Espaço Familiar Ro-
nald McDonald em Portu-
gal, em parceria com o Hos-
pital Professor Doutor Fer-
nando Fonseca. O Espaço
Familiar Ronald McDonald
pretende ser um verdadeiro
«oásis de tranquilidade» na
vida das famílias que acom-
panham os seus filhos em
tratamento neste Hospital.
Quando a criança está
doente, os pais precisam de
estar próximos dos seus
filhos e no Espaço Familiar
Ronald McDonald encon-
tram, gratuitamente, um es-
paço capaz de lhes propor-
cionar um refúgio, afetuoso
e acolhedor, dentro do
Hospital, que lhes permite
reduzir o stress e o cansaço
e possibilita um maior foco
na saúde e na recuperação
das suas crianças”.
Em Portugal a Fundação
Infantil Ronald McDonald
conta já com um Espaço
Familiar Ronald McDonald no
Hospital de Santa Maria, em
Lisboa, e mais três projetos
de apoio a famílias com
crianças internadas ou em
tratamento hospitalar: a Casa
Ronald McDonald de Lisboa,
a Casa Ronald McDonald do
Porto e a Sala de Brincar

Ronald McDonald na Ala
Pediátrica do Hospital São
João, também no Porto. O no-
vo projeto no Hospital Pro-
fessor Doutor Fernando Fon-
seca reforça assim a missão
da Fundação de promover o
bem-estar físico e emocional
das famílias com crianças em
tratamento hospitalar, poten-

ciando o maior conforto pos-
sível para enfrentar os mo-
mentos mais difíceis. A sua
inauguração está prevista
para o ano de 2023.

Sobre o Hospital Professor
Doutor Fernando Fonseca:
O Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca (HFF)
constitui-se como hospital de
referência para os cerca de
550.000 habitantes dos Con-
celhos de Amadora e de Sin-
tra. Tem por missão a presta-
ção de cuidados de saúde
humanizados e diferenciados
em todo o ciclo de vida da
pessoa, em articulação com
os cuidados de saúde primá-
rios e continuados, bem como
com os demais Hospitais
integrados na rede do Serviço
Nacional de Saúde.
O HFF desenvolve atividade
assistencial e atividade de
investigação, ensino e forma-
ção pré e pós-graduada. Tem
uma lotação praticada de 804
camas, das quais 61 são dedi-
cadas a Cuidados Intensivos.
O Hospital tem um Bloco
Operatório com 11 salas e um
Bloco de Partos com 3 salas.
Destaca-se a existência de
uma Urgência Médico-Cirúr-
gica, constituída pela Urgên-
cia Geral, Urgência de
Obstetrícia e de Ginecologia
e Urgência de Pediatria, e um
Serviço de Urgência Básica

localizado na Freguesia de
Algueirão - Mem Martins.

Sobre a Fundação Infantil
Ronald McDonald™:
A Fundação Infantil Ronald
McDonald é uma Instituição
Particular de Solidariedade
Social (IPSS) de reconhecida
Utilidade Pública, que tem

como propósito dar conforto
e apoio a famílias durante o
tratamento hospitalar dos
seus filhos, contribuindo para
o seu bem-estar emocional e
psicológico. Criada em 2000,
conta com o apoio da socie-
dade civil e de parceiros, entre
eles a McDonald’s Portugal
e os seus franquiados.
A Casa Ronald McDonald de
Lisboa, inaugurada em 2008,
situa-se no Largo Conde
Pombeiro, perto do Hospital
Dona Estefânia e apoia o
Centro Hospitalar Universi-
tário Lisboa Central. A Casa
Ronald McDonald do Porto,
inaugurada em 2013, situa-se
no campus do Hospital S.
João, e apoia o Centro Hos-
pitalar Universitário de São
João e o IPO-Porto. O primeiro
Espaço Familiar Ronald Mc-
Donald em Portugal, inaugu-
rado em 2017, situa-se no
Hospital de Santa Maria em
Lisboa. A Sala de Brincar Ro-
nald McDonald, inaugurada
em dezembro de 2021, situa-
se na Ala Pediátrica do Hos-
pital São João no Porto. No
total, as duas Casas Ronald
McDonald (Lisboa e Porto),
o Espaço Familiar Ronald
McDonald no Hospital de
Santa Maria e a Sala de Brin-
car Ronald McDonald na Ala
Pediátrica do Hospital São
João já apoiaram mais de 6.000
famílias.              Fonte: HFF

www.jornaldesintra.com

O Palácio Nacional de Queluz foi palco, esta terça-feira,
para a cerimónia da 4ª edição da Semana da Sensibilização
para a Malnutrição que contou com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra.
A Semana da Sensibilização para a Malnutrição decorre, em
Portugal, entre os dias 7 e 13 de novembro, alertando para a
importância na nutrição clínica na qualidade de vida dos
doentes malnutridos.
O evento contou com a presença do presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, do presidente da Associação
Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica (APNEP) e
coordenador da Optimal Nutritional Care for All (ONCA) em
Portugal, Aníbal Marinho e o professor Associado de
Medicina Interna na Universidade de Trieste, Itália, Rocco
Barazzoni.
A Semana da Sensibilização para a Malnutrição visa a
educação para a identificação e tratamento precoces da
malnutrição associada à doença, a educação dos doentes/
cuidadores para que possam discutir o seu estado nutricional
com o seu profissional de saúde e o aumento da sensibilização
para o papel da nutrição clínica na recuperação do doente.
Assim, pelo quarto ano consecutivo realiza-se a Semana da
Sensibilização para a Malnutrição, com o mote “O direito
humano aos cuidados nutricionais”, iniciativa da APNEP –
Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica e
a ONCA- Optimal Nutritional Care for All, que conta com o
apoio institucional do Ministério da Saúde e o apoio científico
da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, da Sociedade
Portuguesa de Cirurgia, da Associação Portuguesa de
Medicina Geral e Familiar e da Associação Portuguesa de
Nutrição.
A 4ª edição tem como principal veículo de divulgação os meios
de comunicação digitais e redes sociais. Todos os
profissionais de saúde estão convidados a juntarem-se a esta
iniciativa para que, durante esta semana, seja dinamizada a
campanha de alerta para a importância da malnutrição
associada à doença.

Fonte: CMS

Semana da Sensibilização
para a Malnutrição
assinalada em Sintra
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SOCIEDADE

Teor da recomendação de atribuição de medalha de mérito municipal
ao Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

Proposta de Recomendação
Atribuição de medalha de mérito municipal ao Hospital
Professor Doutor Fernando Fonseca

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) foi
inaugurado em 1995 com o intuito de servir as populações do
concelho da Amadora e Sintra, localizando-se na extrema do
concelho de Sintra, na serra de Carnaxide, freguesia da
Venteira, concelho da Amadora, sendo um hospital integrado
no Serviço Nacional de Saúde. Além disso, dispõe ainda de
um serviço de urgência básica, na freguesia de Algueirão-
Mem Martins, no concelho de Sintra.
O seu nome homenageia o grande médico português Fernando
da Conceição Fonseca (1895-1974), tendo sido atribuído por
portaria publicada a 17 de agosto de 1985, pelo ministro da
saúde, António Manuel Maldonado Gonelha, que deste modo
determinou esta justa homenagem a tão ilustre personalidade.
Ao longo dos seus 27 anos de atividade, esta unidade de
saúde tem sabido vencer as suas fragilidades, adaptando-se,
crescendo e evoluindo significativamente na oferta
disponibilizada, para assim conseguir ministrar os melhores
cuidados de saúde às populações do concelho de Sintra. O
serviço de urgência geral deste hospital é dos maiores, senão
mesmo, o maior serviço de urgência da região de Lisboa e
Vale do Tejo.
Os números da atividade assistencial desta unidade são muito
impressionantes, a todos os níveis. Se tomarmos apenas
período compreendido entre janeiro e agosto de 2022,
podemos contabilizar 163.122 atendimentos nas urgências (671
por dia); 165.683 exames (682 por dia); 11.881 cirurgias (49 por

dia); 1.658 partos (7 por dia); 18.005 sessões de hospital de
dia; 1.545.478 análises clínicas (6.360 por dia); 236.701
consultas de especialidade (1.384 por dia); 15.585
internamentos (64 por dia).
O dia 19 de março de 2020 ficará marcado na história desta
unidade como a data em que foi internado o primeiro doente
com COVID-19. Tinha assim início uma batalha sem
precedentes contra a uma pandemia desconhecida, que esta
unidade hospitalar que serve cerca de seis por cento da
população portuguesa, iria enfrentar durante 2 anos.
A 26 de janeiro de 2021, com 385 doentes COVID-19 internados
em enfermaria – uma taxa de esforço COVID-19 de 62% do
total de camas disponíveis do hospital – registou-se o pico
histórico de assistência do hospital à pandemia e, entre 14 e
16 de fevereiro desse ano foi atingido o máximo histórico de
42 doentes COVID-19 internados nas unidades de cuidados
intensivos COVID-19.
Para combater a pandemia, o HFF reforçou o parque de
equipamentos de diagnóstico e apoio ao tratamento da
COVID-19, num investimento que ascende a 4 milhões de
euros, e dos quais se destacam, entre outros, o aumento de
ventiladores invasivos e não-invasivos, monitores
multiparamétricos, sistemas de infusão, sistemas de
endoscopia, um TAC de última geração e dois equipamentos
de RX.
Para reforço das infraestruturas hospitalares para o combate
à pandemia, o HFF, teve na Câmara Municipal de Sintra um
parceiro que ali investiu o que foi necessário, para aumentar
o seu nível de assistência à população. Em tempo recorde, o
HFF construiu um novo serviço de urgência dedicado a

doentes respiratórios e uma nova unidade de cuidados
intensivos, estando neste momento em fase de finalização da
requalificação da urgência pediátrica (COVID) e unidade de
cuidados intensivos pediátrica. Destaca-se ainda a criação
de uma nova área para a farmácia de ambulatório e o reforço
da rede e tanques de oxigénio medicinal.
O HFF consegui ultrapassar esta pandemia, contando para
isso com o grande empenho de todas as suas equipas de
gestão e todos os seus profissionais.
Considerando o número de anos de existência, a primordial
atividade desenvolvida por esta unidade, e o inegável papel
que o HFF tem na prestação de cuidados de saúde aos
munícipes no concelho de Sintra;
Considerando que é a Assembleia Municipal de Sintra o órgão
deliberativo do Município de Sintra, que visa a salvaguarda
dos interesses e a promoção do bem-estar da população, no
âmbito e atentos os limites das atribuições do Município;
As Deputadas e os Deputados Municipais do Partido
Socialista propõem à Assembleia Municipal de Sintra que
delibere de acordo com o artigo 22º. nº 1 e 2, do Regulamento
das Distinções do Município de Sintra sugerir ao senhor
Presidente da Câmara Municipal de Sintra, agraciar o Hospital
Professor Doutor Fernando Fonseca com a Medalha de Mérito
Municipal de Grau Ouro, na classe Mérito no âmbito da Saúde.

Sintra, 21 de setembro de 2022

As Deputadas e os Deputados Municipais do Partido
Socialista

foto facebook: hff

Município de Sintra propõe à CMS a atribuição
da medalha de mérito municipal – Grau Ouro/Saúde
ao Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

Na reunião da Assembleia Municipal de Sintra, realizada em 22 de Setembro, foi aprovada, por unanimidade, uma proposta endereçada ao
presidente da CMS, para que este, em nome de toda a comunidade de Sintra, atribua a Medalha de Mérito - Grau Ouro/Saúde, ao Hospital
Professor Doutor Fernando da Fonseca, vulgo Amadora-Sintra, pelo seu desempenho, ao longo dos 27 anos de existência e mais recentemente no
controverso período da COVID-19.
Dado o sentido histórico e actual desta unidade hospitalar permitimo-nos dar público conhecimento do teor da respectiva proposta, que
também de enquadra na história da Saúde no concelho de Sintra.
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CULTURA

PUB. JORNAL DE SINTRA

O GAVE convidar-vos a estarem presentes
na sede do GAVE, em Queluz, no dia 13 de
Novembro pelas 15h. na inauguração da
exposição dos trabalhos produzidos no
contexto da Bolsa de Emersão Artística (BEA)
promovida pelo GAVE, no âmbito do Projeto
LUZLAB - Laboratório Urbano das Culturas
de Queluz.
Do mesmo modo, endereçamos-vos um
convite para que estejam presentes na
inauguração da exposição final dos trabalhos
em cerâmica desenvolvidos pelos nossos
alunos da Academia do Artesanato. no
âmbito do Projeto EUREKA!, financiado pelo
programa PAMACS da Câmara Municipal de
Sintra. A inauguração decorrerá na sede do
GAVE, em Queluz, no dia 8 de Dezembro pelas
15h.
Finalmente, esperamos contar com a presença
de Vossas Excelências no Festival GAV’ART
2.0, que a nossa associação promove entre
os dias 13 de Novembro e 8 de Dezembro de
2022, na sua sede e no Bairro Conde Almeida
Araújo/Bairro do Chinelo.

A Câmara Municipal de Sintra promove uma
nova sessão de “Um Copo com História”, no
dia 26 de novembro, pelas 16h00, na Vila Alda
– Casa do Elétrico.
Nesta sessão, os participantes vão poder
saber mais e provar o Vinho da Região
Demarcada de Colares dos produtores Adega
Beira Mar, Adega Viúva Gomes, Haja-Corte-
zia Wines e Casca Wines.
“Um Copo com História” tem como objetivo
dar a conhecer e a experimentar, em ambiente
informal, os históricos vinhos da região
demarcada de Colares, as suas castas, méto-
dos de produção e demais curiosidades, em
provas comentadas por enólogos e produ-
tores da Região Demarcada de Colares.

Vila Alda acolhe nova sessão
de “Um Copo com História”

Queluz

Inauguração de Exposições
(BEA e Academia do Artesanato)
e para o Festival GAV’ART 2.0

A Câmara Municipal de Sintra apresenta a
primeira exposição do projeto “O Museu
Fora de Si”. Com curadoria de Victor dos
Reis, “Bestiário” estará em exibição de 11
de novembro a 26 de fevereiro 2023, na
Quinta Nova da Assunção, em Belas. 
A exposição será inaugurada por Basílio
Horta, presidente da Câmara Municipal de
Sintra, com visita guiada por Victor dos Reis,
curador da exposição e projeto do Museu Fora
de Si. 
Bestiário é a primeira de exposição d’O Museu
Fora de Si, destinado a mostrar obras da
Coleção Municipal de Arte e das restantes

Quinta Nova da Assunção, em Belas /11 de Novembro a 26 de fevereiro
“O Museu Fora de Si” – “Bestiário”

PUB. JORNAL DE SINTRA, 11-11-2022

PRECISA-SE DE FUNCIONÁRIO, zona de Colares,
para trabalhos de adega, com carta de condução.

Telefone: 21 929 2036

O evento é gratuito com inscrição obrigatória
através de e-mail dtge@cm-sintra.pt, que deve
contar os seguintes dados: nome do
participante, contacto telefónico e de e-mail,
com envio da declaração de consentimento
de tratamento de dados pessoais assinada.
As inscrições estão limitadas a 35
participantes, com o máximo de 2 inscrições
por e-mail, que são consideradas por ordem
de chegada. Apenas são aceites inscrições
rececionadas no endereço de e-mail indicado,
com todos os dados solicitados e as de-
clarações dos participantes assinadas, até ao
dia 23 de novembro, inclusive.
Após o fecho das inscrições será confirmada
a participação, através de e-mail.

coleções do Município de Sintra em diferentes
locais do concelho e em espaços inusitados
– num conceito inovador e focado numa
política de descentralização. 
A exposição Bestiário, como o nome indica, é
constituída por obras da Coleção Municipal
de Arte e das restantes coleções artísticas e
científicas do Município que, direta ou
indiretamente, representam, registam ou
evocam animais reais ou imaginários, que
existem hoje ou que, extintos, sabemos terem
existido no passado. 
A exposição decorre na Adega da Quinta
Nova da Assunção, em Belas. 

Atribuição de bilhetes aos assinantes com assinaturas em dia.
Teatro Politeama – “A Cinderela”
Peça no Jornal de Sintra o seu voucher para duas pessoas e reserve a sua
presença directamente no teatro.

Assinantes do Jornal de Sintra
com bilhetes grátis para o teatro
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Liga Portugal 3 – Série B; Jornada 8 – Real SC, 0- Moncarapachense, 1

Equipa da casa a cair na classificação
António José

A

Iuri Miguel – o guarda-redes do Real SC
numa defesa arrojada aos pés dum atacante algarvio

foto: créditos- fpf

Das equipas do concelho de Sintra
em prova, apenas a SRD Negrais
conseguiu o apuramento para a
próxima fase da Taça AFL, ao bater
no seu campo, o Sporting Clube de
Linda-a-Velha, por 3-0, com golos
de Gustavo Oeiras (23’), Charli
Évora (32’), e Tomás Reis (70’).
Foi uma entrada de pé direito do

equipa da casa, o Real
SC, continua a marcar
passo, numa partida
com poucas oportu-
nidades para ambos os Está de volta, no próximo domingo,

dia 13, o distrital da 2.ª Divisão da
AFL, depois da pausa provocada pela
eliminatória da taça. Na Série 2, a
liderança da tabela classificativa
joga-se no campo Conde Sucena,
em São Pedro de Sintra, com a visita
do líder, o CD Santo António de
Lisboa que defronta a equipa B, do
1.º Dezembro, 7.º, com 11. A turma
visitante, soma 18.
A jornada conta com outros jogos
emotivos, e um deles disputa-se na
Quinta do Recanto, entre o Mem
Martins SC, e o SF Damaiense. A
equipa do concelho da Amadora
ascendeu ao 2.º lugar, com menos
um ponto que o líder, enquanto a de
Mem Martins ainda não conseguiu
neste início de temporada um
conjunto de resultados positivos,
estando nos lugares de baixo da
classificação, com apenas 5 pontos.
Nesta Série 2, o Rio de Mouro
(RRM), recebe o Cascais Sad, e
pode beneficiar dos jogos já
referidos, já que tem apenas dois
pontos de diferença para o topo da
classificação, de resto, onde esteve
nas jornadas anteriores.
Na Série 1, cresce a expectativa de
ver a equipa de Negrais na recepção
ao CD Vila Franca do Rosário,
depois da saída do treinador, Pedro
Abranja, e a vitória para a taça sobre
o SC Linda-a-Velha.
Ao que o JS apurou, o novo
treinador, será João Carlos Esteves,
antigo treinador de “Os Monte-
lavarenses” (2015/19), entre outros,
e que estava sem clube.

Ventura Saraiva

om um percurso muito
diferente, apesar de so-
marem os mesmos pon-
tos, havia um certo fa-
voritismo para a for-

lados. Com esta derrota cai para a
última posição da tabela classifi-
cativa. O golo dos forasteiros foi
apontado aos 71´por Eba Viegas.
Nos outros encontros da jornada o
Caldas SC, empatou em Belém, a uma
bola, enquanto o Sporting B, escor-
regou em Leiria. Realce, para o
triunfo dos estudantes, em Coimbra,
diante o Vitória de Setúbal, por três
golos sem resposta. Na próxima
jornada o Real SC, deslocam-se ao
Bonfim.

Jogo no complexo desportivo do
Real SC, em Monte Abraão
Árbitro: Paulo Barradas (AF
Setúbal)
Real SC: Iuri Miguel; Pedro Farrim
(Gonçalo Cabral, 78´), Pedro Rosas
e Bruno Almeida (Dino Almeida,

Treinador: Rui Santos.
Moncarapachense: Tiago Martins;
Lamine Bá, Nuno Silva e João Cor-
reia; Evandro Barros, Paulo Matos,
Landry Niolo e João Oliveira;
Ricardo Isabelinha (Tiago Baptista,
67´); Ismael (Gonçalo Luís, 90´) e
Juan San Martin (Eba Viegas (62´).
Treinador: José Bizarro.

Resultados:
Real SC, 0 Moncarapachense, 1; FC
Alverca, 1 FC Oliveira
Hospital, 1; Académica Coimbra, 3
Vitória Setúbal, 0; Amora FC, 2 GD
Fontinhas, 0; CF Belenenses, 1
Caldas SC, 1; UD Leiria, 1, 0.

Classificação atual:
1º Caldas SC, 16; 2ºs. Amora FC, CF
Belenenses e UD Leiria, 13; 5º
Sporting B, 12; 6º Vitória Setúbal,
11; 7ºs. FC Alverca e GD Fontinhas,
10; 9º Moncarapachense, 9; 10º FC
Oliveira Hospital, 7; 11º A. Acadé-
mica Coimbra, 6; 12º Real SC, 4.

Campeonato Distrital da 2.ª
Divisão da AFL – Jornada 8
Liderança
da Série 2
joga-se em S. Pedro
de Sintra

No regresso do nacional da 2.ª
Divisão, 5.ª Jornada, o Sintrense
recebeu em Lameiras, no domingo,
6, o Sporting B, e saiu derrotado por
0-9 (0-5, ao intervalo).
Com a derrota, o Sintrense caiu para
o 5.º lugar (7 pontos), e na próxima
jornada, já amanhã, dia 12, desloca-
se a Porto Salvo para defrontar o
Benfica B.

VS

Futebol Feminino
– 2.ª Divisão Nacional;
Zona Sul
Sintrense
com pesada
derrota (0-9),
com Sporting B

int.); Marcos Barbeiro, Miguel
Montenegro (Adilson Silva, 78´)
Danilson Tavares (Diogo Castro,

87´) e Paulinho; Benny(Zack
Blackwell,
68´) Ballack Lopes e Pedro Soares.

Campeonato de Portugal – Série C; Jornada 6

Pêro Pinheiro e Sintrense empatam a dois golos
Ventura Saraiva

O dérbi concelhio entre o Clube Atlético de Pêro Pinheiro, e
Sintrense, a contar para a jornada 6- Série C, do
Campeonato de Portugal, terminou empatado a dois golos.
No jogo disputado no domingo, dia 6, no campo Pardal
Monteiro, a equipa da casa esteve em vantagem (2-0), com
golos de penalti, mas no segundo tempo, os visitantes
marcaram no espaço de 4 minutos os golos que deram o
empate, e que se manteve até final.

C
mação orientada por Hélder Ferreira,

invicta na condição de visitada, só
com vitórias. E essa tendência co-
meçou a desenhar-se aos 21 minu-
tos de jogo, num golo de penalti
apontado por Diogo Lamas. À pas-
sagem dos 38’, novo penalti, e desta

feita, Gonçalo Pinto, a não deixar
fugir a oportunidade para elevar
para 2-0.
Ao intervalo, o técnico do Sintrense
faz de uma assentada 3 substi-
tuições, e que viriam a dar resultado
na produção atacante da equipa. No
espaço de 4 minutos chegou ao em-
pate, com golos de João Pires (55’),
e João Antunes (59’). A seguir foi a
vez de Hélder Ferreira, mexer na
estrutura com duas alterações, mas
até final, o resultado foi-se manten-
do, terminando com a divisão de um
ponto para cada equipa.

1.º Dezembro derrotado em
Mortágua, perde a liderança
No jogo-cartaz da ronda, Mortágua
FC, e 1.º Dezembro defrontavam-se
separados por 3 pontos, num jogo

que poderia dar a liderança ao
emblema do distrito de Viseu, por
troca com o de São Pedro de Sintra.
A vitória acabaria por sorrir à
formação da casa (2-0), que igualou
o clube sintrense na classificação.
Quem beneficiou da derrota do 1.º
Dezembro, foi o Benfica de Castelo
Branco que ao vencer em Alcains,
passou também a somar 13 pontos,
formando um trio na frente da tabela
classificativa. Sertanense, e AC
Marinhense, somam 11, e Sintrense,
e Pêro Pinheiro, 10.
Na próxima jornada (domingo, 13),
o Sintrense recebe o GS Loures. O
1.º Dezembro desloca-se ao
Alentejo para defrontar o lanterna-
vermelha, Arronches e Benfica, e o
Pêro Pinheiro, ao Ribatejo para jogar
com o GD “O Coruchense”.

Taça Associação de Futebol de Lisboa – 3.ª Eliminatória
Negrais vence (3-0), Linda-a-Velha e fica apurado

treinador Martinho Rodrigues,
Adjunto de Pedro Abranja que saiu
no início da semana, não resistindo
aos maus resultados no campeo-
nato da 2.ª Divisão (Série 1).
Dos restantes jogos da eliminatória
realizada no domingo, dia 6, Rio de
Mouro (RRM), perdeu no campo do
Juventude Castanheira (2-0), o Mem

Martins, no Interoeste, e o MTBA
(2-0), em A-dos-Cunhados (Torres
Vedras).
Seguem para a próxima fase, às quais
se juntam as equipas da 1.ª Divisão,
com o Atlético do Cacém, e SC
Lourel,  o Monte Agraço FC, Buce-
lenses, GIM Abóboda, Juv. Cas-
tanheira, CF Santa Iria, Bairro da

Boavista, SRD Negrais, Bocal,
Associação Murteirense, Nova
SBE, Cascais, Sad, A-dos-Cunha-
dos, Interoeste, Atlético do Tojal,
Santo António de Lisboa, Da-
maiense, e Águias de Camarate.

Ventura Saraiva
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Taça Jesus Correia – 3.ª Eliminatória

H.C. Sintra afastado pelo Benfica (4-5)
Ventura Saraiva

N

uem esteve presen-
te nas bancadas do
pavilhão assistiu a
uma primeira parte
emotiva, mas tran-
quila do ponto de

o pavilhão de Mon-
te Santos, e peran-
te uma boa moldura
humana, o Benfica
superiorizou-se ao

Jogou-se no sábado, dia
5, o derradeiro jogo de
acesso às semifinais da
Taça Jesus Correia, pro-
va organizada pela As-
sociação de Patinagem
de Lisboa (APL), entre
o Hockey Club de Sin-
tra/Planta Livre, e o
Sport Lisboa e Benfica.

Excelente moldura humana nas bancadas do pavilhão de Monte Santos,
e uma boa réplica da equipa de Sintra aos encarnados

emblema sintrense, numa
primeira parte em que não deu
qualquer folga, dada a velo-
cidade imprimida ao jogo,
chegando à vantagem de três
golos. Todavia, houve sem-
pre uma boa resposta do
Sintra que reduziu em cima do
descanso, para equilibrar no

Campeonato Distrital de Futsal da 1.ª Divisão – AFL (10.ª Jornada)
Mira Sintra vence dérbi da freguesia
com goleada (1-8), ao Novos Talentos
Ventura Saraiva

Na Jornada 10, realizada no sábado, dia 5, União Sport Clube de Mira Sintra, e Grupo Sócio Cultural
Novos Talentos, encontraram-se no mesmo local, onde disputam os seus jogos, o pavilhão desportivo
da Escola Secundária Matias Aires, na cidade de Agualva-Cacém. Num recinto sobejamente
conhecido de ambas as equipas, esperava-se um duelo equilibrado, dada a correlação de forças,
embora o conjunto de Mira Sintra tenha entrado melhor no campeonato. A goleada imposta à
formação do bairro da Abelheira, só começou a desenhar-se no segundo tempo, e começou com um
auto golo no reatamento.

Q
vista da arbitragem, a con-
trastar com a segunda. Ape-
nas um golo, aos 16 minutos,
por Vítor Balouta, uma das
figuras do futsal concelhio,
largos anos, no Novos Talen-
tos, e Atlético do Cacém. O
parcial de 0-1, ao intervalo,
deixava tudo em aberto para
os restantes 20 minutos de
jogo, mas começou a desmo-
ronar-se no reatamento, com
um auto golo de Fernando
Cunha. Em apenas um minu-
to, David Folgado, e José
Correia, colocaram o resulta-
do em 0-4, seguiu-se a

expulsão do guarda-redes
João Sousa, e mais dois golos
no espaço de um minuto,
num “bis” de Diogo Dias. O
Novos Talentos viria a sofrer
nova baixa, esta aos 29 mi-
nutos, com a expulsão de
Fábio Cunha, que viu a se-
gunda cartolina amarela. Alex
Rocha, contribui para a go-
leada (0-7), Sandro Rodri-
gues, faz o tento que viria a
ser “de honra” para a turma
da Abelheira, e Diogo Dias,
assina o “hat-trick”, ao elevar
para 1-8.
Com os 3 pontos conquista-
dos, o USc Mira Sintra man-
teve a diferença para o grupo
perseguidor ao 3.º lugar, Aca-
démico de Ciências, Sporting
de Torres, Vialonga, e CD Jar-
dim da Amoreira, todos 18.

Mira Sintra, soma 21.

Vila Verde vence
em casa. JOMA
perde em Caneças
No pavilhão António Ma-
teus, em Vila Verde, a equipa
da casa derrotou o Futsal
Oeiras, por 6-2, e voltou ao
2.º lugar, em igualdade pon-
tual com o Operário Rangel
que empatou em casa (2-2),
com o Sporting de Torres.
No domingo, dia 6, e a en-
cerrar a jornada, o CD Jardim
da Amoreira recebeu no
pavilhão desportivo da Esco-
la Secundária de Caneças, a
JOMA e venceu por 4-3. A
equipa de Monte Abraão
tarda em somar pontos, e sair

do penúltimo lugar da clas-
sificação, com apenas 3
pontos.
Na próxima jornada, com
início amanhã, sábado (12), o
jogo-cartaz da ronda, realiza-
se em Vila Verde, no “tira-
teimas” da liderança. Sporting
Vila Verde, e Operário Rangel
entram em campo às 17h00,
em igualdade na tabela, am-
bos com 28 pontos, e sem
derrotas.
A JOMA, regressa ao pavi-
lhão João Carlos Cifuentes,
em Monte Abraão, e recebe o
Fonsecas e Calçada. Já o
Novos Talentos vai ao reduto
do Sporting de Torres.
O jogo entre o USC Mira Sin-
tra, e CD Jardim da Amoreira,
fica adiado para o dia 1 de
Abril de 2023.

A 7.ª Jornada, do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins
da 3.ª Divisão, e que teve lugar nos dias 5 e 6, contava com o
dérbi concelhio entre a UDC Nafarros, e o HC Sintra B,
encontro sempre atractivo dado o valor das duas equipas, e a
rivalidade sempre presente. A formação nafarrense
surpreendeu a de Monte Santos, com uma vitória categórica
por 5-2, jogo realizado no domingo, dia 6. Pedro Lopes, ainda
deu vantagem inicial (0-1), mas a turma de Nafarros, acabaria
por construir um resultado sólido, com um “hat-trick” de João
Beja, e ainda por David Godinho, e Gonçalo Sousa. Do lado
do HC Sintra, Pedro Lopes, voltaria a marcar, na altura do
jogo, para 3-2.

Stuart HC Massamá vence em Coruche
No sábado, dia 5, o Astro Stuart HC Massamá defrontou em
Coruche (Ribatejo), “Os Corujas” GC, e ganhou por 4-5, e
com um “póker”, de Martim Dias. Gabriel Monginho, apontou
um golo, e que daria a vitória à equipa da cidade de Queluz.
Na classificação, a UD Vilafranquense soma e segue na
liderança, agora com 18 pontos. H.C. Sintra B, baixou para 6.º
(12), e o A. Stuart, é 9.º, com 10. Nafarros, é 11.º, com 9.
Na próxima jornada (domingo, 13), a “Stuart”, recebe a UD
Vilafranquense (17h00), e o HC Sintra B, “Os Corujas” (18h30).
A UDC Nafarros joga no recinto da Associação Alcobacense
CD.

Ventura Saraiva

foto: ventura saraiva

Hóquei em Patins – Nacional da 3.ª Divisão;
Zona Sul A
Nafarros vence dérbi
com HC Sintra.
A. Stuart vence no Ribatejo

segundo tempo, dando emo-
tividade, e alguma incerteza
quanto ao resultado final.
Boa arbitragem da dupla, Ma-
nuel Gonçalves, e Ricardo
Leão.
No outro jogo da eliminatória,
a Associação Desportiva de

Oeiras foi ao Ribatejo, vencer
o Alenquer e Benfica, por, 7-
9.
Face aos resultados, avançam
para as meias-finais, Benfica,
AD Oeiras, GRF Murches, e
UD Vilafranquense. A pri-
meira meia-final está agen-

dada para o dia 10, com o
encontro, UD Vilafranquen-
se-Benfica. No dia 12, jogam,
Oeiras, e Murches.
A data da final da prova, e o
local, serão ainda definidos
pela Associação de Patina-
gem de Lisboa.

Na 8.ª Jornada, que se realizou no sábado, dia 5, o USC Mira
Sintra recebeu o Catujalense, e perdeu por 0-4, trocando assim
de posição na tabela classificativa, com o clube do concelho
de Loures, que passou a somar 6 pontos, os mesmos que o
USC Mira Sintra. Lidera, “Os Belenenses”, com 24 pontos.
Na Jornada 9 (dia 12), a equipa de Mira Sintra joga em Marvila
(pavilhão dos Lóios), e defronta a SM 3 d’Agosto.

VS

A equipa de Castelo Branco, a Associação Recreativa do
Bairro da Boa Esperança, manteve o 1.ºlugar da Série B (1.ª
Fase), do nacional da 3.ª Divisão, ao ganhar no sábado, dia 5,
em Bolembre, ao GU MTBA, por, 4-6.
Com duas partes distintas, a equipa visitante chegou ao
intervalo a vencer por 0-5, mas acabaria por sofrer forte pressão
do emblema do litoral sintrense na parte final, quando chegou
ao 4-6, e com dois minutos para jogar.
Com a derrota, o MTBA desceu para o 5.º lugar da
classificação, com 9 pontos.
O campeonato sofre uma interrupção, regressando no dia 19.
Nessa data, o MTBA recebe o CD “Os Patos”.
No próximo sábado, dia 12, e na 2.ª Eliminatória da Taça de
Portugal, recebe o SC Lusitânia (Açores). Jogo às 20h00.

Ventura Saraiva

Futsal – Nacional da 3.ª Divisão;
Série B – 6.ª Jornada
MTBA derrotado em casa
(4-6) por Boa Esperança

Futsal – Distrital Feminino da 1.ª Divisão
Mira Sintra perde em casa
(0-4) com Catujalense
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PUBLICIDADE

Judo- Torneio da Villa de Avilés (Espanha), e Torneio Infantil em Mafra

Sport União Sintrense em alta com vários pódios

N

O auditório 1, da Cidade do Futebol,
no Jamor (Oeiras),  recebeu na
quinta-feira, dia 3,  o sorteio da 3.ª
Eliminatória da Taça de Portugal
Feminina 2022/23. O evento contou
com a presença da antiga inter-
nacional portuguesa Carla Couto,
que, recorde-se jogou largos anos
no 1.º Dezembro, onde se sagrou
campeã nacional, em várias épocas.
Nesta eliminatória, participam as 12 equipas da Liga BPI
(Divisão principal), e as 20 formações apuradas na eliminatória
anterior, destacando-se ainda a presença de 7 equipas da III
Divisão.
Ao Sport União Sintrense calhou o Clube Albergaria (Liga
BPI), o que reduz as possibilidades de seguir em frente na
prova, ainda que o jogo seja na condição de visitado. O jogo
será no dia 20 deste mês (15h00), no campo de jogos da
Carreirinha, em Lameiras.
O sorteio ditou os seguintes emparelhamentos, destacando-
se os jogos das equipas da Associação de Futebol de Lisboa:
SC Rio Tinto (III Div.) -; Sporting CP (Liga BPI); Moreirense
FC (III Div.) - SL Benfica (Liga BPI); AD Pastéis; da Bola (III
Div.) - FC Famalicão (Liga BPI); Futebol Benfica (II Div.) - SC
Braga (Liga BPI); Racing Power (II Div.) - Torreense (Liga
BPI); Estoril Praia (II Div.); Amora FC (Liga BPI); Sintrense
(II Div.) - Clube Albergaria (Liga BPI); Vitória FC (III Div.) -
 Damaiense (Liga BPI); FC.

Taça de Portugal Feminina 2022/23
– 3.ª Eliminatória
Sintrense recebe Clube
Albergaria, da Liga BPI

o fim-de-semana,
de 29 e 30 de ou-
tubro, judocas Sin-
trenses estiveram
em prova além-

Ventura Saraiva *

fronteiras, no XXI Torneio da
Villa de Avilés – Super Copa
de Espanha. Os Juvenis e Ca-
detes estiveram ao seu me-
lhor nível arrecadando 3
medalhas de Ouro, e uma
medalha de Bronze, num
universo de cerca de 1600
atletas.
No sábado estiveram em ação
os cadetes tendo sido con-
quistadas duas medalhas de
ouro:
Junior Duarte, -73kg, e Inês
Faria, -48kg, ambos no 1.º lu-
gar. Daniel Seratila -81kg e
Gonçalo Lourenço-73kg
ficaram em 5.º lugar.
No domingo os Juvenis esti-
veram ao seu melhor nível
arrecadando 1 medalha de
Ouro, 1 de Bronze. Kamila
Lavrenova,-44 kg, 1.º lugar;
Rita Lourenço -48kg, 3.º lugar,
e Diogo Romeiro, -50kg, num
honroso 9.º lugar.
O Nível desta prova foi con-
siderado, pela Equipa Técni-
ca, como sendo de Muito
Bom atendendo aos resul-
tados obtidos, em contexto
internacional e ao universo de
participantes.  Uma plena de-
monstração da evolução e
consistência técnica e natu-
ralmente um elevado retorno
em experiência competitiva

para os atletas dos escalões
etários representados.
Pela equipa técnica estiveram
presentes os Treinadores
Renato Kobayashi e Pedro
Bernardo.

Sport União Sintrense
em destaque
no Torneio Infantil
de Mafra
Decorreu no dia 30 de
Outubro, o 3.° Torneio infantil
organizado pelo Grupo

Recreativo Gonçalvinhense
em Mafra. Uma competição
infantil com uma organização
de excelência. O Sport União
Sintrense Clube De Judo
(SUS) participou em todos os
escalões etários. Tendo os
judocas Sintrenses obtidos
resultados de destaque.
Infantis e Iniciados (2010 e
2011): Luísa Faria; André
Sperkach; Afonso Penedo;
Francisco Costa; Duarte
Vendas, todos em 1.º lugar;
Simão Faria 3.° Lugar.
Benjamins (2012 e 2013):
Pedro Costa; Francisco

Romeiro; Afonso Cruz, todos
em 1.° Lugar. João Fernandes,
e Rafael Reis, ambos no 2.°
Lugar. Francisco Batista, 3.°
Lugar.
No cômputo geral pela par-
ticipação global neste tor-
neio, e em função dos bons
resultados individuais o SUS
arrecadou também o 3.°
Lugar por clubes.
Para além da muita diversão a
participação, nestes escalões
de formação, pautou-se por
uma boa atitude por parte de
todos os Nossos judocas e
demonstração do bom judo

do Sport União Sintrense.
Destaque especial final para
o Nosso judoca João Fer-
nandes,  que pelo compor-
tamento de fair play e conduta
desportiva obteve o diploma
de mérito neste torneio, uma
postura que muito nos or-

gulha e honra no contexto da
Bandeira da ética.
Pela Equipa técnica estiveram
presentes os treinadores:
Fernando Vendas, Marta
Loureiro e Guilherme Ko-
bayashi.

Texto e fotos: cjsus

JORNAL DE SINTRA, uma marca concelhia
presente nos acontecimentos que fazem a história local
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O Coral Allegro e o Coro da Universidade Católica
apresentam em Sintra dois concertos com entrada gratuita
da obra “Magnificat”, de Vivaldi, nos dias 13 de novembro e
8 de dezembro, às 16h00, com o apoio da Câmara Municipal
de Sintra.
A Igreja de São Miguel, em Sintra, será palco para o espetáculo
do dia 13 de novembro, sob a direção do maestro Sérgio
Peixoto, acompanhado pelo organista Sérgio Silva e as solistas
Teresa Duarte e Catarina Santorum.
No dia 8 de dezembro é a vez da Igreja Paroquial de São José
do Algueirão acolher este concerto, que terá na direção o
maestro Manuel Líbano Monteiro, e a participação do
organista Sérgio Silva e as solistas Isaura Pereira, Raquel
Ganeiro e Maria Cabral.
Antonio Vivaldi (1678-1741) nasceu em Veneza e estudou
violino com o seu pai, violinista da Capela de S. Marcos. Aos
15 anos ingressou no convento, sendo ordenado sacerdote
em 1693. Em agosto desse ano entrou para o Ospedale della
Pietà primeiro como professor de violino e, mais tarde, como
diretor musical desta instituição, cargo que manteve até 1740.
Graças a ele, o programa musical do “Pietà” tornou-se uma
das principais atrações musicais da cidade.
Foi neste contexto que Vivaldi compôs a maior parte da sua
obra musical e, provavelmente, o Magnificat para solistas,
coro e orquestra incluídos neste concerto. Esta obra deverá
ter sido composta pela primeira vez para o “Pietà” em 1715,
tendo sido revista e expandida pelo compositor por forma a
adequar-se da melhor forma ao conjunto instrumental e vocal
que dispunha, sendo a última versão conhecida de 1739.
O texto é retirado do Evangelho de S. Lucas, consistindo na
oração que Maria proclama aquando da visita à sua prima
Santa Isabel. Apesar de cada verso ter uma abordagem musical
contrastante com recurso a diversas texturas, apresenta-se
como uma peça musical estruturada e coerente.

A Câmara Municipal de Sintra recebe no Centro Cultural Olga
Cadaval o espetáculo de dança “A minha história não é igual
à tua”, pela Companhia Olga Roriz, inserido no LEFFEST –
Lisbon & Sintra Film Festival, no dia 13 de novembro pelas
17h00.
Com coordenação da bailarina Catarina Câmara, este projeto
tem enfoque na ressocialização de indivíduos estigmatizados
e na construção coletiva de uma linguagem artística que
assenta na liberdade.
“A minha história não é igual à tua” da Companhia Olga Roriz,
realiza-se no decorrer do projeto Corpoemcadeia, em conjunto
com os reclusos do Estabelecimento Prisional do Linhó.
O Lisbon & Sintra Film Festival, regressa com o melhor da
sétima arte, de 10 a 20 de novembro, com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra.
Bilhetes à venda na Ticketline.

Sintra – 19 novembro

A Alagamares traz Mário Dionísio ao Chão de Oliva

16h
OS DIAS DO DIÁRIO: O passageiro clandestino passa por
Sintra
Conversa com Eduarda Dionísio em torno do diário de Mário
Dionísio, Passageiro clandestino, e onde se evoca a sua
relação com Sintra.

17h30
LEITURA (MAL) ENCENADA DE «ASSOBIANDO À

VONTADE» DE MÁ-
RIO DIONÍSIO
pelo Grupo de Teatro
Comunitário da Casa
da Achada, com base
no conto de Mário
Dionísio «Assobian-
do à vontade», incluí-
do no seu livro O dia
cinzento.
Este trabalho comu-

nitário, que muito sofreu com as interrupções devido à pande-
mia, chega agora à fase de apresentação ao público.

Mário Dionísio foi crítico,
escritor, professor e pintor e teve
uma ação cívica e cultural mar-
cante no século XX português.
Licenciou-se em Filologia Româ-
nica em 1940, na Faculdade de
Letras da Universidade de Lis-
boa, e foi professor do ensino
secundário e docente na Facul-

dade de Letras da Universidade de Lisboa, depois da revolução
do 25 de Abril, tendo sido opositor ao Estado Novo.
Foi autor de uma obra literária autónoma (poesia, conto,
romance); fez crítica literária e de artes plásticas; realizou

conferências, interveio em debates; colaborou em diversas
publicações periódicas, entre as quais a Seara Nova, Vértice
ou o Mundo Literário.
Além da atividade como pintor (desde 1941), foi um dos
principais impulsionadores das Exposições Gerais de Artes
Plásticas; integrou o júri da II Exposição de Artes Plásticas da
Fundação Calouste Gulbenkian, e foi autor de inúmeros textos,
de diversa ordem, das simples críticas até à publicação de
referência que é A Paleta e o Mundo.
Enquanto artista plástico usou os pseudónimos de Leandro
Gil e José Alfredo Chaves. Participou em diversas exposições
coletivas, nomeadamente nas Exposições Gerais de Artes
Plásticas de 1947, 48, 49, 50, 51 e 53. Realizou a sua primeira
exposição individual de pintura em 1989.

Em setembro de 2009 abriu ao público a Casa da Achada –
Centro Mário Dionísio, fundada em Lisboa em setembro do
ano anterior por mais de meia centena de familiares, amigos,
ex-alunos, ex-assistentes, conhecedores e estudiosos da sua
obra para a salvaguarda e divulgação do seu espólio. A
instituição possui ainda a biblioteca privada da mulher de
Mário Dionísio, a professora Maria Letícia Clemente da Silva.
A Casa da Achada é presentemente dirigida pela filha do
escritor, Eduarda Dionísio.

Fonte: Alagamares

romovido pela Alaga-
mares, em parceria
com o Chão de Oliva
– Casa de Teatro de
Sintra, vai realizar-se

em Sintra no dia 19 de
novembro à tarde uma sessão
em colaboração com a Casa
da Achada – Centro Mário
Dionísio, parceira da Alaga-
mares. Atendendo às dispo-
nibilidades da agenda do
Chão de Oliva, o evento
decorrerá na Casa de Teatro,
na R. Veiga da Cunha, ou na
Sala de Ensaios, no lado
oposto da rua, com entrada
pela porta lateral do M.U.S.A-
Museu das Artes de Sintra.
Entrada Livre.

P
Igrejas em Sintra recebem
concerto “Magnificat” de Vivaldi

Companhia Olga Roriz no Centro
Cultural Olga Cadaval

A Câmara Municipal de
Sintra promove o I Encontro
Castriano dedicado à vida e
obra de Ferreira de Castro,
no dia 12 de novembro, das
10h00 às 18h00, no Museu
Ferreira de Castro.
Ferreira de Castro foi um dos
mais marcantes e renova-
dores romancistas portugue-
ses da primeira metade do
século vinte. Quase 48 anos
após a sua morte (1898-1974),
a obra do romancista de Emi-
grantes, A Selva e A Lã e a
Neve, entre outros, continua

Vida e obra de Ferreira de Castro em debate em Sintra
presente nas livrarias com
sucessivas reedições, o que
demonstra o interesse pelo
escritor.
Esta permanência de Ferreira
de Castro no património
cultural e imaterial português
explica-se pela originalidade
de um estilo único e pelas
temáticas dos seus livros – o
ser humano diante das difi-
culdades da existência,
materiais, afetivas ou cultu-
rais – continuarem atuais.

Programa

10h00 | Apresentação dos
Encontros
10h15 | Vítor Viçoso, «A Lã e
a Neve e o Imaginário Neo-
Realista: convergências e
divergências»
11h00 | Manuel Matos Nunes:
«Tiago, o “Estica”, em A
Selva, de Ferreira de Castro»
11h45 | Fernando Ramos
Machado, «Ferreira de Castro
e os Grão-Mestres de Malta»
12h00 | Debate
14h15 | Annabela Rita, «Fer-
reira de Castro e a glo-
balização»

15h00 | Ana Cristina Carvalho,
«Rigores de Inverno em ro-
mances Castrianos: Cenário,
personagem e mensagem»
15h45 | Clara Campanilho Bar-
radas: «O teatro de Ferreira
de Castro»
16h30 | Carlos Jorge F. Jorge,
«Traços do destino e proje-
ções da natureza humana nas
representações da água em
Ferreira de Castro»

A entrada é livre mas sujeita
a inscrição prévia através
de e-mail ou  tel. 21 923 88 28.
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ROTEIRO

TEATRO

CINEMA

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 – “LOTE 17”, insta-
lação de Joana Siquenique
Quando: até 13 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

Belas – “O Museu Fora de Si”
– “Bestiário”
Quando: até 26 fevereiro.
Onde: Quinta Nova da Assunção,
Belas

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

MÚSICA
Sintra – João Pedro Pais apre-

Cinema City Beloura
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.

OUTROS
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

O Centro Cultural Olga
Cadaval apresenta, inserido
no Lisbon & Sintra Film
Festival, os filmes “Leila’s
Brothers”, “Fugiu um Con-
denado à Morte”, “Caran-
diru” e “White Noise”, no
dia 12 de novembro.
Realizado em 2022 por Saeed
Roustaee, o filme “Leila’s
Brothers” será exibido às
11h00. Este filme está na
“Seleção oficial - em compe-
tição” e também na corrida ao
prémio FIPRESCI, no Festival
de Cannes. A história retrata
a vida de Leila, que com 40
anos tem passado a vida a
tomar conta dos pais e dos
quatro irmãos. A família dis-
cute constantemente e está
afundada em dívidas, tudo
isto num país onde as
sanções económicas interna-
cionais afetam a qualidade de
vida da sociedade.
Integrado no ciclo temático

LEFFEST com o melhor da sétima arte em Sintra

“Romper as Grades”, o
filme “Fugiu um condenado à
morte”, de Robert Bresson, de
1956, tem exibição marcada
para as 15h30 e é considerado
uma obra-prima do cinema
francês, como ilustrativo da
luta pela liberdade. O filme
debruça-se sobre a fuga, verí-
dica e até então tida por
impossível, de um resistente
francês (o Comandante André
Dévigny) condenado à morte,
e cativo numa prisão nazi.
Mas a sua fuga depende de
Jost (Charls Le Clainche) e
aquele só tem duas possi-
bilidades, ou o mata ou confia

nele.
Em seguida, e também in-
serido no ciclo temático
“Romper as Grades” é exibido
pelas 18h00 o filme Carandiru,
de Héctor Babenco. Este
filme conta algumas das
histórias dos reclusos da
mais conhecida prisão de São
Paulo, no Brasil, que foi a
maior prisão da América
Latina. A história culmina com
o massacre de 2 de outubro
de 1992, ocorrido no local,
onde 111 prisioneiros foram
mortos. Além de retratar esse
dia funesto, foi filmado na
prisão onde aconteceu o

massacre real: Carandiru.
Romper as Grades é um ciclo
que pretende dar a conhecer
o mundo das prisões e o seu
funcionamento, através de
diversos de filmes que
retratam essa realidade.
Para encerrar a programação
desse dia, é apresentado o
filme White Noise, realizado
em 2022 por Noah Baumbach,
pelas 21h30. Este filme, que
integra a “Seleção oficial -
fora da competição”, é ba-
seado no livro com o mesmo
nome, de Don Delillo. White
Noise dramatiza a vida e os
relacionamentos de uma
família americana contempo-
rânea.
O Lisboa & Sintra Film
Festival, regressa com o
melhor da sétima arte, de 10 a
20 de novembro, com o apoio
da Câmara Municipal de
Sintra.

A Câmara Municipal de
Sintra organiza, por ocasião
do centenário do escritor,
dois roteiros culturais dedi-
cados a José Saramago, nos
dias 19 e 26 de novembro,
com a visita aos locais men-
cionados na obra “Viagem a
Portugal”.
Ao longo do percurso os
participantes poderão visitar
os locais referidos no livro
“Viagem a Portugal”, como S.
Mamede de Janas, as
Azenhas do Mar, a Praia das

Sintra assinala centenário de José Saramago
com roteiros culturais

promovidas pela Câmara
Municipal de Sintra até abril
de 2023, que assinalam o
centenário de José Saramago,
escritor e prémio nobel da
literatura.
O roteiro terá a duração de
2h30 e início marcado pelas
10h00, com a saída de um
autocarro junto à estação da
CP de Sintra. A participação é
gratuita, dirigida para maiores
de 12 anos e requer inscrição
prévia através do telefone 21
923 88 28 ou e-mail.

Maçãs, Galamares e o Centro
Histórico da Vila de Sintra.
Esta atividade contará com a
encenação dramática do
grupo de teatro ÉTER e a

presença de um guia dos
roteiros promovidos pela
Câmara Municipal de Sintra.
O Roteiro José Saramago
integra o conjunto de ações

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
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o momento em
que escrevo es-
ta crónica de-
corre na estân-
cia turística de

“não há planeta b”

Alterações climáticas em debate mundial até dia 18

É urgente mudar de rumo

N
Fernanda Botelho

Sharm El-Sheikh, no Egito
a 27.ª Conferência das
Partes das Nações Unidas
sobre Alterações Climáti-
cas, que teve início no
domingo, 6. Até o dia 18
deste mês de novembro,
serão realizados debates
entre líderes políticos de
todo o mundo sobre alte-
rações climáticas que
impactam diretamente na
vida do planeta e de todos
os seres que o habitam, e
o que é possível fazer para
mitigar os seus efeitos. A
COP 27 traz como tema
“Juntos para a imple-
mentação” .
Este tema parece ter im-
plícita a grande urgência
de por em prática tudo
aquilo que se tem anun-
ciado nas conferências
anteriores, muita promes-
sa, muito fogo-de-artifício,
muita discussão e pouca
legislação. O que podemos
esperar desta conferência
em que alguns peritos
vieram já lançar o alerta de
que a prevista subida de
2,6 a 2,8 graus da tempe-
ratura média da terra será
absolutamente catastró-
fico?
No entanto para lá cami-
nhamos, para o abismo,
com a maior parte dos
países a serem pouco am-
biciosos nas suas metas de
descarbonização e as em-
presas de combustíveis
fósseis a terem escandalo-

samente o maior lucro de
sempre.
É urgente responsabilizar os
políticos e força-los a tomar
atitudes consistentes e ho-
nestas, a criarem uma con-
certação geopolítica e geoes-
tratégica sem que os países
mais pobres, os mesmos de
sempre, sejam os mais pena-
lizados apesar de serem os
que menos poluem. África
polui apenas 4%, assim como
os países menos desen-
volvidos. A verdade é que o
conceito de desenvolvimento
está quase sempre associado
a desenvolvimento industrial
que tem como consequência
inevitável a poluição.
 Escrevi sobre a conferência
de 2021, aqui neste jornal há
um ano:
“A 26.ª conferência das par-
tes para a discussão das
alterações climáticas que
decorreu em Glasgow entre 31
de outubro e 12 de novembro,
com a participação de cerca
de 200 países, terão ido todos

de avião e alguns de jatos
privados como dizem os
boatos?
Infelizmente não são boatos,
é mesmo verdade, são estu-
dos de impacto ambiental
destas conferências que se
arrastam, e nos arrastam, ano

após ano para um caminho
sem retorno e nunca resol-
vem nada.”
As emissões de CO 2 em 2021
duplicaram em relação à
última conferência realizada

em 2019 em Madrid.
Esta cimeira foi, para muitos,
incluindo António Guterres
um falhanço, uma desilusão
e um fracasso, mais um, direi
eu.
Quantas mais conferências
serão necessárias até estar-

mos, não com água pelos
joelhos como podemos ver
nas imagens de um apelo
urgente emitido por Simon
Kofe ministro de uma ilha
Polinésia, de Tuvalu, mas sim
com água pela cintura, pelos
ombros e por cima da cabeça?

O dinheiro continua a ser o
grande decisor e não as
emergências climáticas ape-
sar dos alertas severos feitos
pela comunidade científica.
O acordo pede que os go-

vernos antecipem os prazos
de seus planos de redução de
emissões e convida os 197
países participantes a repor-
tar o progresso sobre as
ações climáticas no evento
do próximo ano, na COP27,
que vai acontecer no Egito.”
Agora estarão todos a de-
bater, quais dos compromis-
sos assumidos na COP 26
foram efetivamente realiza-
dos. Muito poucos, direi eu,
vão culpar a guerra e a
COVID e esquecem-se de que
o que se fizer na China vai ter
impacto no Chile.
Ou se age de forma concer-
tada e global, remando todos
para o mesmo lado, mudando
de rumo com urgência, ou o
futuro que nos espera trará
gigantescos desafios de
adaptação e sobrevivência.
Aguardarei pelos resultados
finais no dia 18, atenta e
expetante mas sem esperança
nem ilusões.

9 Novembro 22
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