
pág. 11

pág. 13

Rallye das Camélias 2023 termina com a vitória da dupla Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva

Equipa de Aruil, Gil Antunes
e Diogo Ribeiro conquista 2.º Lugar
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Faleceu um dos maiores vultos
da Cultura Popular
“Foi ele que semeou em mim
esta paixão que ainda hoje
cresce”. Obrigada Zé.

Marisa Crispim

Com o apoio dos municípios de Cascais, Sintra,
e Mafra, a edição de 2023 do “mítico” Rallye
das Camélias” teve lugar nos dias 3 e 4 deste
mês, reunindo um vasto conjunto de pilotos
que com as suas máquinas, voltaram a trazer a
emoção para as estradas dos três concelhos,
arrastando milhares de entusiastas.
Pela terceira vez, na sua reedição, a dupla
constituída por Rui Madeira, e Nuno Rodrigues
da Silva, ao volante do Mitsubishi Mirage, ven-
ceu a competição, destacando-se na luta pelo
pódio, Gil Antunes, e Diogo Correia, num
regresso aos ralis, depois da paragem de seis
meses. A equipa de Aruil (Almargem do Bispo),
ficou a menos de um minuto dos vencedores, e
bateu por apenas 2 segundos, o terceiro, João
Rodrigues/Manuel dos Santos.
Este ano, regressaram as PEC’s nocturnas, e
apesar de não haver feridos graves a lamentar,
voltou a registar-se um acidente no primeiro
dia, obrigando ao cancelamento das classifi-
cativas do programa.
De relevar a iniciativa da Câmara Municipal de
Cascais, e JF Alcabideche, com o “volante soli-
dário”, através do piloto da Malveira da Serra,
Paulo Cruz, e Hugo Bentes, em Mitsubishi
Lancer. Foram doados 10 Euros por cada quiló-
metro percorrido, a favor do  CRID – Centro de
Reabilitação e Integração de Deficientes, pelo
seu relevante papel no concelho.
Esta equipa terminou a prova, e fechou o “top
ten”, a 4 minutos dos vencedores.

foto: Rallye das Camélias Oficial
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HISTÓRIA LOCAL

Associação dos Bombeiros
Voluntários de Colares
A ideia de criar um corpo de bom-
beiros local terá nascido, segundo
se julga, em encontros realizados no
chalet Costa, onde terão tido parte
os seguintes colarenses: José Iná-
cio da Costa e Eduardo Rodrigues
da Costa, e António Maria Dias
Pereira Chaves Mazziotti, secretário
da Junta do Crédito Público por 17
anos, e deputado pelo partido pro-
gressista pelo círculo de Sintra.
Constituído o corpo de bombeiros
em 1890, os seus estatutos apa-
receriam dois anos depois, em 1892.
O novel corpo de bombeiros consti-
tuía-se assim como a 5.ª esquadra
da Real Associação dos Bombeiros
Voluntários da Ajuda, então coman-
dada pelo príncipe D. Afonso
Henriques.
Eduardo Rodrigues da Costa, além
de membro fundador da associação,
distinguiu-se ainda como ofertor de
muito material de apoio à mesma nos
seus primeiros anos. Compunha-se
este de uma bomba braçal e vários
fardamentos, materiais reforçados
em 1915 com a aquisição de uma
nova bomba braçal Metz.
A primeira viatura motorizada ape-
nas apareceu em 1930 (um pronto
socorro Benz). A maioria dos ser-
viços eram até então percorridos a
pé, pela extensa freguesia de Co-
lares. Uma ambulância, adquirida em
1937, veio enriquecer os bombeiros,
até aí liderados por António
Caetano Baptista.
Em 1972, após anos de esforço e
dedicação, inauguravam-se as suas
instalações/quartel. Com mais de
4000 associados e diversas valên-
cias, como um posto médico (1978),
e um efectivo de cerca de 110 ho-
mens, projetava-se em 1985, adqui-
riu-se um terreno de 4000m2, pre-
vendo-se a  construção de, entre ou-
tras, uma piscina e um tanque de
água.
Foi distinguida em 1972 esta cor-
poração com o titulo de membro
honorário da ordem de benemerên-
cia.A Liga dos Bombeiros Portu-
gueses agraciaria a instituição com
o crachá de ouro, por mais de 100
anos de vida.

União Colarense
Alguns colarenses, em particular

Elementos para a História do Associativismo local
em Sintra: Vila de Colares
Nuno Miguel Jesus* José Jacinto, Abel de Carvalho, Car-

los Pinto, Lino dos Reis e Francisco
Silva, decidiram-se a fundar em 10
de Janeiro de 1933 um grupo des-
portivo em Colares. Assim nascia o
grupo Desportivo União Colarense,
cuja atividade viria porém a ser
extremamente diminuta.
Três anos volvidos após a sua fun-
dação, um outro grupo de associa-
dos deu maior força e expressão ao
desenvolvimento da coletividade,
“refundando-a” e filiando-a, a 10 de
Janeiro de 1936, na Associação de
Futebol de Lisboa. Começavam
deste modo os passos do Sport Uni-
ão Colarense, de que foram desta-
cados elementos Carlos Pinto,
Álvaro Gomes, José Ferreira Jacinto,
António Ferreira de Sousa, Silvino
Marques, Abel Ferreira de Carvalho
ou Ernesto Marques da Silva, além
de outros.
Além de futebol, foram modalidades
muito praticadas nesses tempos o
ciclismo e o atletismo, tendo-se mes-
mo alcançado, individualmente ou
por equipas, bons resultados nesta
última modalidade, como a partici-
pação e vitória na primeira elimina-
tória concelhia da Légua nacional /
Taça Manuel Faria, a que se segui-
ram prémios, vitórias e destaques
individuais. Em 1958 organizou mes-
mo o Grande Prémio de Colares.
Chegaram a ter mesmo uma equipa
feminina de ténis de mesa, outra de
basquetebol e uma outra de volei-
bol, onde também se destacaram.
Após a aquisição, com esforço, de
um campo de futebol, também esta
modalidade deu cartas na zona cola-
reja, com a participação no torneio
de futebol de Sintra (2.º lugar),
torneio Popular de Sintra, (1.º lugar,),
participação no primeiro campeona-
to regional do concelho, (2.º lu-
gar,)4.º lugar na série A do ano se-
guinte (1947), participação no
torneio regional de Sintra de 1952.
Após um período de grande declínio
desta modalidade, foi ela reativada,
competindo nos dias de hoje na III
Divisão Distrital da AFL– fase
concelhia.
Foram tempos áureos do teatro
amador local os anos de 40 e 50.
Na década de 90, foram sobretudo a
pesca de mar, o BTT ou o râguebi a
entrarem em cena, mas apenas se
mantiveram vivos o BTT e o ciclis-
mo,com a participação em vários
campeonatos regionais e locais.
Por último, importa destacar, após
muitos anos de luta e de dedicação,

a inauguração da sua própria sede,
no ano 2000.

Banda da Sociedade
Recreativa e Musical
de Almoçageme
Esta Banda foi fundada no dia 1 de
Janeiro de 1892 com a designação
de Grémio Republicano Musical de
Almoçageme.Foi seu fundador, en-
tre outros, José Gomes da Silva,
com o propósito de dinamizar a cul-
tura entre as gentes locais. Grande
benemérito e amigo da localidade,
chegou mesmo a ceder as suas
primeiras sedes e a fazer a aquisição
de grande parte dos seus instru-
mentos musicais.
Na década de 40, já em plena dita-
dura salazarista, foi forçada a aban-
donar a sua designação de Grémio
Republicano, passando a designar-
se então apenas por Sociedade Re-
creativa Musical de Almoçageme.A
Banda tem percorrido o Continente
e Ilhas, para participar em vários
acontecimentos musicais, ora por
convite ora por intercâmbio cultural.
Entre várias participações/desloca-
ções, devem ser assinaladas as se-
guintes: de 1987 a 1988, integrou o
Festival EDP de Bandas de Música
tendo alcançado o 2.º lugar do grupo
B, com o regente Sr. Sargento Chefe
Guilherme Ferreira Marau; no ano
de 1991 foi convidada de honra nas
festas do Senhor Santo Cristo em
Ponta Delgada, Açores; no ano se-
guinte, e a convite do Comissariado
de Portugal para a Exposição
Universal de Sevilha (EXPO’92),
participou no Monumental Desfile
dos Descobrimentos, integrada na
Embaixada da Juventude. por últi-
mo, em 1998 foi convidada a par-
ticipar na EXPO’98, por quatro ve-
zes, em vários concertos e desfiles.

Grupo Cénico Pérola
da Adraga
Foi formado no século XIX por
Alexandre Mateus, habitante local
regressado do Brasil, procurando
com isso dinamizar na terra natal um
grupo com características culturais.
Exibem a sua primeira peça em 1937,
na Sociedade Recreativa de Almo-
çageme. Em 1992 arrecadaria mesmo
este grupo vários prémios no III
Festival de Teatro de Sintra, com a
revista Com a Prata da Casa, a que
se seguiram as seguintes dramati-

zações: A Maluquinha de Arroios
(2001), A Vizinha do Lado-2002,
O Gato (2003);A menina feia
(2004); o Noivo das Caldas
(2005), todas elas amplamente
premiadas. Preparava ainda uma
mova atuação, baseada num original
de Henrique Santana, Morra Agora
e Pague Depois

Banda dos Bombeiros
Voluntários de Colares
Teve a sua origem em 1 de Novembro
de 1891, seguindo caminho diferente
ao dos bombeiros voluntários lo-
cais no seio dos quais se formou
inicialmente.
Além da música desenvolveu entre
os anos 30-50 ampla atividade tea-
tral e de preocupação com a alfabe-
tização dos adultos a partir dos anos
50.
Contando com cerca de 400 asso-
ciados, continua a dinamizar a mú-
sica através de uma escola, de fre-
quência gratuita e vocacionada para
as crianças em idade escolar. Pro-
curando ter uma sede própria,
continua a marcar presença de norte
a sul do país em diversos espetá-
culos, além de iniciativas da CMS.

Associação dos Bombeiros
Voluntários de Almoçageme
A fundação dos Bombeiros Volun-
tários de Almoçageme remonta a
1895, ano em que se adquiriu aos
bombeiros voluntários de lisboa
uma velha máquina braçal Flaud que
durante meio século serviu de meio
de combate a incêndios pela cor-
poração desta localidade colarense.
Múltiplas dificuldades por que a
corporação viveu levaram a que esta
se dissolvesse em 1935.
Nos anos 40, João Pedro Caetano
formaria, com outros, uma comissão
que viria a reorganizar os serviços
de bombeiros e, em 1943, tomavam
posse, ultrapassadas diversas bu-
rocracias, os novos corpos sociais
da associação. Eram membros en-
tão: João Pedro Caetano como vice-
presidente, José Ferreira de Sousa;
António da Silva Loiro; João Jorge
Júnior; Lídio Maria Costa; Domigos
José Duarte; António Mateus Me-
chas; Henrique Ferreira Tomás e
João Correia Camarão.
O instrutor do novo grupo era Fer-
nando Dias, segundo comandante
da corporação.
Nesse ano foram cedidas instala-

ções pela CMS-a cave do antigo
edifício da escola primária- de que a
corporação tomou posse em 1948.
Para comprarem um chassis realizou-
se uma colheita de fundos em 1946.
O referido chassis seria entregue no
ano seguinte.
Em 1955, após inúmeros esforços,
conseguiu-se adquirir uma ambu-
lância Skoda para transporte dos
bombeiros. Quatro anos depois, o
comandante Caetano faleceria,
sendo substituído pelo seu filho, Jo-
sé Alberto da Silva Caetano, em
1960.
Em 1969 tomava a corporação como
patrono São João de Deus e 7 anos
depois, em 1975, adquiria-se como
nova sede a quinta de São Tiago
que, remodelada, foi inaugurada em
1981, contando com escola de bom-
beiros, parque de viaturas e um par-
que infantil. Dois anos depois, em
1983, com a criação da Zona Opera-
cional de Sintra, Almoçageme ficaria
instalado o Centro Coordenador
Operacional. Dispõe hoje de equipa-
mentos modernos de combate aos
incêndios, de socorros a náufragos
e a acidentes em arribas, um serviço
de INERM, entre outros.

Refs:
AAVV: Festival do Teatro de Amadores
do Concelho de Sintra, Sintra, s/d
AAVV; Roteiro de Colares, JF de Colares,
Colares, s/d
AAVV;Cem Anos de Vida e História da
Sociedade Recreativa e Musical de
Almoçageme, 1892-1992, Sociedade
Recreativa e Musical de Almoçageme,
Colares Editora, Colares, 1992
CAETANO; Maria Teresa; Cem Anos ao
Serviço da Comunidade: 1895-1995;
história da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Almoçageme; Associação
dos Bombeiros Voluntários; Almoçageme,
1995
CARUNA; António; Cem anos de cultura
e recreio: banda da Associação dos
Bombeiros Voluntários de Colares;
Bombeiros Voluntários de Colares,
Colares, 1991;
CARUNA; António; Cem Anos fazendo
o Bem: Associação dos Bombeiros
Voluntários de Colares; Associação dos
Bombeiros Voluntários; Colares, 1990

1 Nota: apenas se contaram com dados
até aos anos 90 para a parte dos bombeiros
voluntários de Colares.

2 Nota: apenas se referem dados até ao
início dos anos 90, pelo que podem existir
outras valências de que não encontraram
notícia ou informação.

*(Licenciado em História e Mestre
em Espaço Lusófono pela

Universidade Lusófona;
Investigador)

Às associações de Sintra
Jornal de Sintra, tem publicado resenhas históricas de associações locais, gentilmente enviadas pelo nosso colaborador, Nuno Jesus. Contudo alertamos que o
publicado e a publicar, em alguns casos, são valores indicativos para incentivar as associações para que possam eleborar e ajustar a sua própria história.
Assim sendo, solicitamos que nos enviem os v/ ajustamento para jornalsintra@mail.telepac.pt, que serão analisados e republicados, se necessário as histórias
completas.  Jornal de Sintra agradece a colaboração que nos dispensem, em prol do associativismo local e popular.
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CONVOCATÓRIA  DA  ASSEMBLEIA  GERAL
SESSÃO  ORDINÁRIA

Nos termos dos Estatutos da Cooperativa Agrícola de Sintra, C.R.L., convoco
todos os associados para uma reunião de Assembleia Geral, a levar a cabo no
próximo dia 28 de Março de 2023, pelas 17:00 horas, na sua Sede Social, sita na
Rua do Alecrim, n.º 3, em Sintra, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Apreciação, discussão e votação do Relatório de Contas relativo ao Exercício
do ano de 2022 e apresentação do Parecer do Conselho Fiscal.
2. Revisão dos Estatutos da Cooperativa Agrícola de Sintra, C.R.L. segundo
proposta da CASES (Cooperativa António Sérgio para a Economia Social).
3. Outros assuntos de interesse para os Associados.
De acordo com o parágrafo 1.º do Artigo 24.º dos Estatutos, se na 1.ª Convocatória
não estiverem reunidos os Cooperadores em número suficiente, funcionará a mesma
Assembleia Geral uma hora depois, em segunda convocatória, com qualquer
número de Cooperadores presente.
Sintra, 3 de Março de 2023.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

C O N V O C A T Ó R I A
Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 16 e na alínea a) do art.º 19 dos Estatutos, convoco
a Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE QUELUZ, a reunir em Sessão Ordinária, na Sede Social, em Queluz, na Rua D. Pedro IV, n.º
1, no dia 29 de março de 2023, pelas 20h30, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO BALANÇO, RELATÓRIO E CONTAS
DA DIREÇÃO E PARECER DO CONSELHO FISCAL, REFERENTES AO EXERCÍCIO
DE 2022.
Conforme determina o n.º 1 do art.º 22 dos Estatutos, se à hora marcada não estiver presente a
maioria legal dos associados com direito a voto, a ASSEMBLEIA GERAL reunirá, em segunda
convocatória, meia hora depois, com qualquer número de associados presentes.

QUELUZ, 09 de março de 2023

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

NOTA: O relatório e contas encontra-se à disposição dos Associados na Secretaria de Direção a
partir do dia 21 de março.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 10-3-2023

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

No cumprimento das disposições estatutárias – alínea a), do n.º
1 e 2 do Artigo 41.º e Artigo 42.º – convoco a reunião da Assembleia
Geral Ordinária, para o dia 30 de março de 2023, pelas 20h30
horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:
– Apresentação pela Direcção do Relatório e Contas de 2022,
e apresentação pelo Conselho Fiscal do respectivo Relatório,
discussão e votação;
– Apresentação pelo Comando das Actividades de 2022;
– Apresentação pela Direcção do Plano de Actividades e
Orçamento para 2023, sua discussão e votação;
– Outros assuntos relevantes para a Associação.
Se na hora marcada não estiver presente a maioria absoluta dos
sócios, a Assembleia reunirá em 2.ª convocatória, uma hora
depois, com qualquer número de sócios.
O relatório estará à disposição dos associados na Sede, para
consulta, 15 dias antes da Assembleia Geral Ordinária (na
Secretaria, no horário normal de funcionamento).
Belas, 6 de março de 2023.
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DE

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BELAS
FUNDAÇÃO: 15 DE JULHO DE 1925

SEDE: RUA EDUARDO FERREIRA PINTO BASTO, 2605-023 BELAS
TELEFONE: 214311715

presidente da Câ-
mara Municipal de
Sintra, Basílio Hor-
ta, propôs esta ter-
ça-feira, dia 7, o

Câmara de Sintra apoia a posição
dos trabalhadores da Parques de Sintra

Palácio Nacional de Queluz,
o Convento dos Capuchos,
o Palácio de Monserrate e to-
dos os monumentos geridos
pela empresa Parques de
Sintra encerraram, durante a
manhã, pela primeira vez, na
sequência de um plenário de
trabalhadores.
Basílio Horta, presidente da
autarquia, alerta que “esta
situação é insustentável. Es-
tamos perante uma empresa,
ao contrário de outras, que
gera as suas receitas não
recorrendo ao orçamento de
Estado, e onde os trabalha-
dores não conseguem um

salário que corresponda
sequer aos valores da tabela
da função pública”.
Basílio Horta sublinha que,
“com a sua área de atuação
no território de Sintra, esta é
uma empresa que gere dos
mais importantes patrimónios
culturais e naturais de Portu-
gal, não sendo por isso acei-
tável ou compreensível co-
locar em causa, a viabilidade
e trabalho de uma empresa
com o prestígio nacional e
internacional da Parques de
Sintra”.

Fonte: CMS

O
apoio à posição dos traba-
lhadores da Parques de Sin-
tra, empresa de capitais públi-
cos que gere património
cultural e natural no concelho
de Sintra, que exigem a
revisão da tabela salarial. O
executivo municipal, reunido
esta manhã, apoiou por
unanimidade a proposta.
Esta segunda-feira, dia 6, o
Palácio Nacional da Pena, o
Palácio Nacional de Sintra, o

Numa iniciativa promovida
pela Câmara Municipal de
Sintra a Escola Básica do
Algueirão recebe,  no dia 10
de março, o cientista Gui-
lherme Pires que irá dina-
mizar oficinas de ciências
com os alunos, no decorrer
do projeto “Cientista Re-
gressa à Escola”.
A Câmara Municipal de Sintra
aderiu ao projeto "Cientista
Regressa à Escola", um pro-
grama educativo promovido
pela Native Scientists que
pretende aproximar crianças
e cientistas e fomentar a lite-
racia científica entre a
população.
Para tal, os cientistas que

Câmara de Sintra leva Oficinas
de Ciência à Escola

aderem ao programa são
convidados a regressar às
escolas onde completaram o
1.º ciclo do Ensino Básico
para conduzirem oficinas
interativas de ciências imple-
mentadas por cada escola
para estimular nos jovens
estudantes o interesse pelo
mundo das ciências.
Este programa une escolas,

municípios e cientistas de
todo o país, em torno da
valorização da ciência e do
conhecimento, procurando
criar pontes sólidas entre os
jovens e o saber científico,
reduzir as desigualdades e as
barreiras no seu acesso e
desmistificar a Ciência e os
cientistas.

Fonte: CMS

Leia, assine e divulgue o Jornal de Sintra
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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

ASSEMBLEIA GERAL

SESSÃO ORDINÁRIA

De harmonia com o disposto na alínea a) e b) do n.º 1 do art.º
19.º e alínea b) e c) do art.º 16.º dos Estatutos, convoco os
Sócios da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Almoçageme, para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária na Av. Dr. Brandão de Vasconcelos, n.º 82, no dia

17 de março de 2023, pelas 20:30 horas
Se à hora marcada não se registar a presença de, pelo menos,
metade dos Sócios, a Assembleia reunirá uma hora depois
qualquer que seja o número de Sócios presente (n.º 3 do
art.º 17.º dos Estatutos), com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1 – Aprovação da Ata da Assembleia Extraordinária de 18 de
novembro de 2022.
2 – Discussão e votação do Relatório e Contas da Direção
referentes ao ano de 2022 e do Parecer do Conselho Fiscal.
3 – Diversos.
4 – Eleição dos Corpos Sociais para o Triénio 2023/2025.

a) A Ata para aprovação, encontra-se disponível na secretaria
da AHBVA, para leitura dos sócios, a qual é composta por 40
páginas, implicando morosidade a sua leitura em sede de
Assembleia, abstendo-se a mesa de o fazer, sem prejuízo
dos sócios junto da Secretaria solicitarem uma cópia em papel
ou envio da mesma por correio eletrónico do sócio requerente.
b) Os livros, o relatório, as contas e demais documentos
podem ser examinados pelos Sócios, nos quinze dias
anteriores à reunião da Assembleia Geral, desde que o
requeiram à Direcção por escrito (alínea d) do n.º 1 do art.º
8.º dos Estatutos).

Almoçageme, 23 de fevereiro de 2023.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 10-3-2023

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

DE ALMOÇAGEME

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

Segundo um comunicado
de 04 de Janeiro do cor-
rente ano na página da
União das Freguesias de
Sintra, o encerramento da
passagem pedonal que
atravessa a via-férrea da
Linha de Sintra, ligando a
Avenida Dr. Miguel Bom-
barda à Rua João de Deus,
sob gestão da Infraes-
truturas de Portugal, ficou
a dever-se “ao mau estado
das guardas metálicas de
proteção à linha”.
Porque considerei uma
falta de respeito para com

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Não à (há) passagem!

O Jornal de Sintra reserva-se o direito não publicar quaisquer “Diga de Sua Justiça” sempre que o respectivo envio seja
feito de forma anónima, embora a coberto de um e-mail de um suposto grupo.

os utentes, não ter sido co-
locado um aviso sobre o
motivo do encerramento,
nem a data prevista para a
reabertura, solicitei escla-
recimentos Infraestruturas de
Portugal. Esta Entidade refe-
riu não ter decretado o encer-
ramento da passagem, nem
ser responsável pela sua
gestão.
Impunha-se um pedido de
esclarecimento à União das
Freguesias de Sintra, a qual
reiterou que, segundo a
informação de que dispõe, a
responsabilidade da gestão

da passagem é da Infraes-
truturas de Portugal. Infor-
mou ainda que, a C.M. Sintra
terá decidido abrir concurso
para a sua reparação.
Independentemente de quem
a gere a passagem, parece
certo que o encerramento da
passagem, terá sido
motivado pelo mau estado
das guardas metálicas de
proteção à linha”.
A ser verdadeira a informação
acima, verifica-se que não se
tratou de um acontecimento
inesperado ou imprevisível,
mas sim falta de manutenção,

pelo que a reparação das
guardas metálicas deveria ter
sido efectuada a tempo de se
evitar o encerramento, que já
dura há dois meses, conti-
nuando sem data prevista
para reabertura, com todos os
inconvenientes para os seus
utentes.
Neste caso, os órgãos de po-
der local ou a Infraestruturas
de Portugal, falharam na
fiscalização e/ou na manu-
tenção desta passagem o que
poderia ter evitado o seu
encerramento.

A Guarda Nacional Republi-
cana (GNR), entre os dias 6 a
12 de março, irá realizar
uma operação de fiscalização
rodoviária direcionada para
a fiscalização da utilização de
cinto de segurança e siste-
mas de retenção de crianças,
orientando as ações de
fiscalização para as vias mais
críticas à sua responsabili-
dade, em todo o território
nacional continental.
Esta operação decorre no
âmbito da Rede Europeia de
Polícias de Trânsito (Road
Pol), organização que foi
estabelecida pelas polícias de
trânsito da Europa, com a
finalidade de melhorar a se-
gurança rodoviária e o cum-
primento das normas rodo-
viárias. No final de 2021, a
GNR tornou-se membro da
RoadPol, passando a integrar
no seu planeamento opera-
cional, as operações planea-

Operação “RoadPol – Dispositivos de segurança” – Cintos
de segurança e sistemas de retenção de crianças

das pela referida organização.
No âmbito do planeamento
anual efetuado pela RoadPol,
a GNR com esta ação pre-
tende também sensibilizar a
sociedade para comporta-
mentos mais seguros por
parte dos condutores e
passageiros, tendo em vista
a promoção da segurança
rodoviária e a salvaguarda de
vidas humanas.
O cinto de segurança e o
sistema de retenção para
crianças (SRC), são disposi-
tivos de segurança passiva
dos ocupantes de um veículo
automóvel, que têm por finali-
dade, em caso de acidente de
viação, evitar a projeção dos
mesmos para fora do veículo
ou para partes interiores do
mesmo, reduzindo a ocorrên-
cia de ferimentos ou a sua
gravidade.
A não utilização de SRC e de
cintos de segurança nos ban-

cos da retaguarda dos veícu-
los ligeiros de passageiros e
nos veículos pesados de
mercadorias e de passageiros
continua a assumir números
preocupantes, tendo sido

verificadas, em 2022, 20.292
infrações por falta ou uso
incorreto de cintos de
segurança e SRC.

Fonte: GNR
 

No âmbito do Projeto Familiariza’te- Sábados Ativos em
Família, o Centro Carlos Paredes irá promover diversas
atividades, direcionadas a todas as crianças/jovens da
freguesia e as suas famílias com o objetivo de lhes
proporcionar momentos divertidos em família.
Para inscrições/informações:
Centro Carlos Paredes Lúdico, Cultural e Desportivo de São
Marcos
Tel.: 93 854 02 81 | 21 013 19 31
Email: centrocarlosparedes@uf-cacemsmarcos.pt
PARTICIPAÇÃO GRATUITA
Não faltes! Inscreve-te já!

Fevereiro a Junho 2023
Familiariza‘ te
– Sábados Ativos
em Família
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fotos: arquivo/Jornal de Sintra

José Vitorino, um exímio impulsionador da cultura popular e de grupo

Com o José Vitorino aprendi tudo o que sei sobre marchas populares. Comecei por ser sua
marchante no ano de fundação da Marcha de São João das Lampas em 2005 e nos seguintes,
até 2014, o ano em que me desafiou a ensaiar juntamente com ele a Marcha e a partir daí a
aventurar-me também como coreógrafa. Partilhamos muitos momentos, desde ensaios a
tardes e noites passadas na elaboração dos arcos ou acessórios para as Marchas. Foi ele
que semeou em mim esta paixão que ainda hoje cresce. O seu legado será eterno e vamos
continuar a Marchar com muita garra em sua homenagem. Obrigada Zé.

Marisa Crispim

O Zé Vitorino (das Marchas) partiu

Ze Vitorino e o Arrobe 30-10-2022, em FontanelasZé Vitorino – bodas prata 18-06-2017

oi em choque que os
grupos que consti-
tuem e constituíram
as marchas populares
do Concelho de Sin-

Marcha de São João das
Lampas está pelo sétimo ano
consecutivo a apresentar o
resultado de um trabalho de
busca das tradições e das
raízes históricas da zona

saloia, sempre sob a direção
e criação artística de José
Vitorino, um barbeiro de
Sintra com créditos na-
cionais…”
Em 2017 o tema da Marcha de

Odrinhas foi uma homena-
gem ao Zé Vitorino pelos
seus 25 anos. A comemoração
das bodas de prata da ligação
de José Vitorino à organi-
zação e coreografias de

Marchas que se têm realiza-
do, principalmente, na fre-
guesia onde nasceu e reside,
ao longo dos últimos 25 anos
é uma marca para todos os
que se têm envolvido nesta

Testemunho de Marisa Crispim

Foi no passado domingo, 5
de março, que, após uma luta
infrutífera contra o AVC que
o atingiu uns dias antes, o
José Gonçalo Sapina Vitorino,
nascido em 1962 na localidade
de Fontanelas (Freguesia de
São João das Lampas, fale-
ceu.
Muitas foram as reações,
principalmente através das
redes sociais, a este triste
acontecimento. Muito se po-
deria dizer sobre este ilustre
conterrâneo.
Desde sempre o Jornal de
Sintra tem apopiado e divul-
gado a constituição e divul-
gação das Marchas Popu-
lares do Concelho, nomeada-
mente em 2011 dizia que “A

Marcha de São João das Lampas, em desfile na Av. da Liberdade, em Lisboa, em 2010

F
tra sentiram pela inesperada
perda de José Vitorino, um exí-
mio impulsionador da cultura
popular e de grupo a quem
deu o melhor de si mesmo,
durante décadas.
A sua participação nas Mar-
chas Populares no Concelho
de Sintra iniciou-se em 2005,
tendo-se mantido até 2014,
em São João das Lampas, da-
ta em que a sua pupila, mar-
chante e colaboradora, nas
marchas do sonho, Marisa
Crispim assumiu a sua heran-

ça na localidade. É de Marisa
Crispim o depoimento que da-
mos destaque pelo sentido
contributo e vivência con-
junta.
Colaborou e dinamizou tam-
bém as marchas de Odrinhas,
MTBA e Montelavar, assim
como algumas em que cola-
borou em grupos de  Lisboa.
A perda de José Vitorino atin-
giu também as populações
que anualmente disfrutavam
do seu inegável talento e
capacidade de mobilização
das populações.
Para ele o mais importante era
o rigor, a beleza e a verdade
histórica.

Foto de grupo da Marcha de São João das Lampas que agregava também
marchantes de outras localidades

forma de cultura popular e
uma homenagem justa ao
coreógrafo e ensaiador que
tem origens em Odrinhas.
A partida do Zé Vitorino é uma
grande perda. É uma grande
perda para a sua família e é
uma grande perda para a
freguesia de São João das
Lampas, para o concelho de
Sintra e para todos os que
adoram este tipo de cultura
popular.
Que o Zé descanse em paz e
até um dia.

Idalina Grácio /
Henrique Martins,
colaborador local

fotos: HM

fotos: mc
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os números do «Jornal de Sintra», de 17 e 24 de
Outubro de 1937, ocupei-me da origem do topónimo
Sintra. É minha intenção estudar agora, embora
muito sucintamente, a toponímia arábica desta
mesma região.

a história das lutas a que se assistiu aqui. São mais ou menos
conhecidas, além de que não é êste o objectivo do presente
trabalho.
Também não pretendo estudar com todo o pormenor a
toponímia sintrense, por duas razões:
1.ª Não tenho capacidade nem documentação suficiente para
empreender já uma empresa dessa envergadura.
2.ª O tempo e o espaço de que disponho presentemente não
são dos mais largos.
Vou-me limitar, portanto, a apresentar nomes e estudar alguns,
aproveitando-me do que outros disseram, ou dos frutos do
meu trabalho.

***

Quem lê documentos antigos sôbre esta região, não pode
calar o espanto ao verificar a existência de muitos e muitos
topónimos que correspondem por completo aos actuais.
No decorrer dêste estudo ver-se-á como isso é verdade, tanto
mais que vou fazer todos os possíveis por indicar a data dos
documentos onde os encontrei. Significa isso que nessa época
já essas povoações tinham os nomes actuais, mas que êstes
devem ser, com tôda a certeza mais antigos.
Outros levam a indicação (Bapt, Chor). Quere isto dizer que
foram colhidos na Chorographia de J.M.Baptista.
Muitos topónimos virão sem uma explicação. São talvez os
mais numerosos. Quere isto dizer que há muito e muito por
fazer nêste capítulo e que é para desejar que êstes estudos
comecem a ser realizados o mais depressa possível, para bem
da nossa cultura.

***

Uma das primeiras coisas que nos faz pensar que anda
mouro… na toponímia sintrense é a existência dum curso de
água, denominado Rio de Mouro, que já existia em 1458,
conforme se pode provar com uma escritura feita no dia 29 de
Agôsto dêsse ano.
A povoação chamada Moçaravia vem demonstrar que o que
se disse mais acima sôbre a presença de moçárabes nesta
região é um facto indiscutível.
Uma análise atenta mostra que êste elemento pode, nêstes
sítios, ser dividido da seguinte forma: topónimos arábicos;
topónimos Híbridos (onde há a considerar um elemento
arábico e outro não arábico); topónimos de origem arábica
modernos, quere dizer, a palavra existia como nome comum e
daí passou o nome de sítio.
Nos dois primeiros grupos existem casos que para mim são
por ora de explicação difícil ou desconhecida, o que talvez
seja mais exacto.
Vamos analisar cada um dêsses grupos separadamente,
seguindo a ordem alfabética.

I – Topónimos Arábicos

Albarraque – Em árabe é al-barrák. Significa esta palavra o
brilhante e aplicou-se como nome de sítio talvez com alusão
à sua belesa.
Num dicionário sôbre a toponímia sintrense, da autoria de A.
A. Rodrigues Cunha, diz-se que Fr. João de Sousa (Vestígios),
deu como étimo uma palavra arábica que significa brilhar. O
étimo, como se vê, não está mal. O que se deve emendar é a
autoria. A explicação é de Frei José de Santo António Moura
e vem inserta na 2.ª edição Vestígios, como acrescento.
Alcainça – Já aparece num documento do século XIV. Deriva
do árabe al-Kaniça, a igreja (David Lopes, Top. Ár. De Port.,
pag. 15).
Alcoruim – Num documento datado de 17 de Outubro de
1316 ocorre uma alusão à foz de Alcoruim. Essa escritura trata
do corte de lenha na Serra de Sintra. Na minha opinião deve
ser Alcorvim.
Como se sabe o u tinha muitas vezes o valor de v.
Sendo assim, não é difícil aproximar êste nome de Alcoroubim,

Alcorouvim, Alquoruvin e do moderno Alquerubim, nas
proximidades de Albergaria a Velha. Notícias sobre os três
primeiros podem-se procurar nos Diplomata et Chartae, doc.
76, 420, 745 e nas gavetas 3 (m.10, n 17) e 8 (m. 2, n. 3) da Tôrre
do Tombo.
Este topónimo foi já explicado pelo Doutor David Lopes na
Toponímia Arabe de Portugal, p. 14 (Sep. Da Revue His-
panique, t. IX). F.’ um caso de transplantação toponímica. E’
o nome da Cairuão, cidade da Tunísia, conhecida entre os
muçulmanos como a Meca do Ocidente. Foi fundada em 670.
A forma arábica é cairuáne. É a mesma palavra que, na forma
de nome de unidade, deu origem a caravana.
Alfaquiques – A indicação mais antiga que consegui dêste
topónimo vem num documento datado de 2 de Janeiro de
1662.
Esta palavra deve estar relacionada com Alfaqueque, nome
comum, que designava um «emissário encarregado de resgatar
cativos ou de propor a paz».
Deve tratar-se dum antropónimo passado para nome de lugar.
A prova de que esta palavra se empregava como nome de
pessoa está neste passo tirado dum documento de 1195 e
publicado por Pedro de Azevedo na Miscelânea de Estudos
em Honra de D. Carolina Michaelis de Vasconcelos (p. 633)
«Ego dominus Rodericus Roderici una com bonis hominibus
de Sintra et de Chilleiros. S. Dominicus Lausanus et Gratia
Alfaqueque…». É ainda curioso o facto de se tratar dum
documento sôbre esta região.
Alfaqueque tem a sua origem no ar. al-fakák, que tem o mesmo
sentido.
O s paragógico deve tratar.-se de um sinal de genitivo, o que
parece justificar a minha hipótese.
Alfaquiques significa portanto vila ou povoação «de
Alfaqueque».
Alfouvar, Alfavar – Juntei êstes dois topónimos porque os
julgo ligados à mesma origem.
Bapt., Cor., p. 479, dá-os como nome dum casal, mas antes (p.
457) indicara alfevora, que não é impossível ter a mesma
origem.
O sr. Dr. Joaquim da Silveira (Toponímia Portuguesa, na Rev.
Lus., v. XXIV, p. 192) apresenta variantes medievais, assim
como étimo dá o árabe al-fauwara, «o bolhão, o manancial
ou ôlho de água que sai borbotando».
Não tenho dúvidas em aceitar esta explicação.
Algueirão – O Doutor David Lopes já explicou esta palavra
com tôda a claridade na sua Toponímia Árabe de Portugal
(Ver. Lus., XXIV, p. 260). Deriva-se de alg(u)eráne, pl. de
algár, cova, gruta, barranco.
Almargem – Estamos na presença dum vocábulo vulgaríssimo
na toponímia e também usado no léxico comum. Há várias
povoações com o nome de Almargem, mas na região de Sintra
existia um rio com êsse nome (cf. Chancelaria de D. Deniz, e
ainda um doc. datado de 28 de Junho de 1301) e nas
proximidades de Colares uma Almargem de Mauris, a que se
alude num documento do Livro I da Chancelaria de D. Afonso
III, fl 152 v., datado de 1255 (16 de Maio) e publicado por
Pedro de Azevedo na Miscelânea de Estudos em Honra de
D. Carolina Michaelis de Vasconcelos, p. 587.
Este topónimo tem origem no vocábulo árabe al-marje, que
significa o prado (cfr. Ver. Lusitana, XXIV, p. 26, e David
Lopes, Top. Ar., p. 49). Na importantíssima revista espanhola
de assuntos islâmicos Al-Andalus (I, p. 103) alude-se a uma
povoação murciana com o mesmo nome.
Arrabalde – Num documento de 27 de Novembro de 1388,
fala-se na parte da povoação com êste nome. A sua origem é
a mesma do nome comum: de arabáde, subúrbios (cf. a
propósito o que escrevi nos meus Comentários a alguns
arabismos do «Dicionário” de Nascentes, s. v.).
Azenha – É Baptista (Corographia, p. 480) quem indica êste
nome. Tem a mesma origem do nome comum: ár. aç-çánia.

José Pedro Machado – Licenciado em Letras (U.L.), Vogal do Centro de Estudos Filologias

Sintra Muçulmana
Vista de olhos sobre a sua toponímia arábica
Biblioteca Municipal de Sintra
Sintra na Imprensa Mediniana
MCMXL

N
Os materiais de que disponho agora não são muito
abundantes, mas sempre são mais numerosos do que os que
possuía  antes. Devo-os quási todos à amabilidade do Sr. Dr.
João Martins da Silva Marques, sempre pronto a prestar
auxílios, a dar ensinamentos e conselhos, tão úteis como
desinteressados. É a êle que devo dezenas de informações,
tanto verbais como escritas, de que bastante me servi neste
estudo – tanto que sem elas bem se pode dizer que êle seria
de impossível execução. Os materiais são de duas naturezas:
manuscritos e impressos; êstes são principalmente a
Corografia de J.M.Baptista e os livros do Professor Doutor
David Lopes.
Como disse no artigo publicado neste Jornal, o Algarve
muçulmano compunha-se de 3 provincias: Alcunitixe, Alcácer
e Belata. Era nesta última que se encontrava Sintra.
As suas origens perdem-se na nuvem dos tempos, mas não
há dúvida de que os árabes conheceram-na e apreciaram-na.
É curiosa a notícia que Iben al-Munime al-Himiarí dá desta
linda região: “Sintra é uma das povoações que dependem de
Lisboa, no Al-Andalus, nas proximidades do mar. Está
permanentemente mergulhada numa bruma que se dissipa. O
seu clima é são e os seus habitantes vivem muito tempo. Está
provida de dois castelos que são duma solidez extrema. A
povoação está distante do mar cerca de uma milha.
Há lá um curso de água que se lança no mar e que serve para
regar pomares. A região de Sintra é a dos países onde as
maçãs são mais abundantes. Estes frutos atingem lá uma tal
grossura que alguns chegam a ter quatro palmos de
circunferência. O mesmo se pode dizer das peras. Na montanha
de Sintra crescem violetas silvestres. Na costa vizinha extrai-
se ambar excelente». (La Péninsule Ibérique au Mayen –
Age d’ aprés le Kitab Ar-rawd Al Mitar, etc, ed. de Lévi-
Provençal, pag. 138).
Sintra era uma região muito conhecida pelos árabes espanhois.
As razões principais deviam ser: a amenidade do seu clima e,
sobretudo, a fama dos seus frutos, especialmente as maçãs,
muito reputadas na Espanha muçulmana. Pode-se mesmo dizer
que uma das coisas que melhor afamava o Andaluz entre êles
estava dentro do capítulo da frutaria. Assim, além das já citadas
maçãs sintrenses, havia ainda os frutos de Coimbra e os figos
de Silves, Xerez e Sevilha (Lévi-Provençal, L’Espagne
Musulmane au X. Siècle, pag. 167).
Al-Himiarí disse que as maçãs chegavam a ter quatro palmos
de circunferência. Pois a mentalidade exageradora dos semitas
não se ficou por aí, visto que alguns autores contam a história
dum bom camponês desta região que ofereceu algumas a Al-
Mutamide, de Sevilha, que tinham cinco (cfr. H. Pérès, La
Poèsie Andalouse, pag. 190).
Uma maçã dessas equivalia quási a uma dúzia daquelas que
nós hoje já achamos grandes.
Como disse também, a importância militar de Sintra era, em
compensação, diminuta. A situação da fortaleza obrigava os
seus defensores a entregarem-se logo que Lisboa não
estivesse pelo mesmo partido.
Do que há a menor dúvida é que esta região foi muito povoada
pelos Mouros e, possìvelmente, também pelos Moçárabes. A
sua toponomia o atesta. Raras serão as regiões que sejam tam
ricas em topónimos muçulmanos como esta.
A variedade de nomes, o seu grande número, a abundância
de diplomas, tudo isto mostra claramente a fortíssima
densidade da população dêstes sítios.
Não pretendo apresentar aos olhos dos leitores destas linhas
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Azóia – Do árabe az-zavia, mosteiro, eremi-
tério. Cf. David Lopes, Top. Árabe de
Portugal, p. 24.
Bucelas – Por um documento datado de 23
de Abril de 1402 sabe-se que existia então
uma igreja denominada Santa Maria de
Bucelas. Não é impossível que esta vila cor-
responda a uma situada mais ou menos na
mesma região à qual os mouros chamavam
múçl. Esta doutrina é do prof. Doutor David
Lopes nos seus Arabes nas obras de A.
Herculano, p. 36.
Cacém – Todos conhecem êste povoado, mas
nem todos talvez sabem que o seu nome é, na
origem, um antropónimo. Foi qácime que lhe
deu origem, depois de sofrer uma deslocação
de acento. No Oriente havia uma povoação
chamada qacime (cf. a propósito Fr. João de
Sousa, Documentos Arábicos, p. 50).Como
se sabe existe em Portugal outra povoação
com êste nome: S. Tiago do Cacém.
Meca – Estamos ainda lembrados do que se
disse a propósito de Alcoruim. Pois bem: Aqui
temos um caso semelhante, visto que êste
topónimo não é mais do que a recordação da
Meca, a cidade santa dos muçulmanos, cujo
forma arábica é makka.
A propósito do «outeiro de Meca a par de Sintra»,
pode-se ver um documento de 9 de Fevereiro de
1401. Há em Portugal mais povoações com êste
nome. Para isso veja-se a Top. Ar. De Port., do
Doutor David Lopes, na p. 44.
Êste topónimo ainda existia em 1507-1509
aplicado a uma dependência do Paço Real: a
casa de Meca. Cf. a êste propósito os Estudos
Históricos de Sintra do Sr. Prof. Dr. João Mar-
tins da Silva Marques, n.ºs XI e XXXVI, no
Jornal de Sintra, e ainda os documentos aí
publicados, das referidas datas.
Moçaravia – Como disse antes, na minha
opinião êste topónimo, por si só, pode bastar
para demonstrar a existência de moçárabes
na região sintrense. Alude-se a esta povoa-
ção num documento de 12/14 de maio de 1557.
Moçárabe tem origem no ar. muçtarabe,
tornado árabe. Era com esta palavra que se
designavam as populações cristãs, submeti-
das aos muçulmanos, dos quais aceitaram os
usos e costumes, embora conservassem a
religião cristã.
Moçaravia, para mim, estará em vez de
(Caria) Almoçarávia, isto é, aldeia moçará-
bica, dos moçárabes. Dessa expressão
conservou-se apenas o segundo elemento,
que, por sua vez, perdeu o artigo arábico, como
muitos outros topónimos. Cfr., por exemplo,
Caria ao lado de Alcaria.
Queluz – Este topónimo apresenta na língua
antiga algumas variantes gráficas. Vejamos
algumas: Quiluz, (doc. de 18 de Agôsto de
1348), Quééiluz (doc. de Junho de 1218),
Qéeiluz (de Junho de 1218), Queilux (doc. de
Outubro de 1285), Queiluz (na epígrafe do
mesmo documento). Numa inquirição parti-
cular, sem data, que João Pedro Ribeiro atribue
com hesitação a um período entre os reinados
de Afonso II e Afonso III, publicada nas
Memórias para a História das Inquirições
(p. 9-16), fala-se de uma herdade com casal
em Cheiluz, pertencente ao mosteiro de S.
Vicente de Fóra (p. 12). Deve tratar-se da
mesma povoação.
Queluz (melhor seria Quèluz) tem a sua origem
no árabe, conforme o demonstrou o nosso
primeiro arabista na Rer. Lusitana, XXIV, p.
268. Vem de qá-llúz, vale da amendoeira.

II – Topónimos Híbridos
Encontrei poucos casos nas breves inves-
tigações a que procedi para a composição

TOPONIMIA

dêste mais do que modesto estudo. Vejamos,
no entanto, o que consegui.
Alcolombal – Pode ver-se um documento do
século XIV que tem, que euconheça, as
variantes Alcolombral e Alcombral, ambas
registadas na Chorographia de Baptista, na
p. 481.
Deve tratar-se de colombal, do lat. columbare,
pombal, precedido pelo artigo arábico que,
como se sabe, é al.
É curiosa a manutença do l intervocálico.
Alcubela – Deve tratar-se duma palavra
derivada com o sufixo românico-ela. A palavra
primitiva era alcuba, do ár. Al-qubba, a cúpu-
la. Alcubela será, portanto, cupulazinha e
deve referir-se possivelmente a algum monu-
mento religioso que outrora existisse nessa
região.
A Alcubela, que é e «termo de Sintra», refere-
se num documento de 3 de Janeiro de 1312.
Almoster – Trata-se nem mais nem menos do
que do vocábulo latino monasterium (donde
mosteiro) acompanhado do artigo arábico al-
, depois de ter evolucionado normalmente.
Almoster encontra-se num documento de 22
de Abril de 1461.
As palavras dêeste tipo são as que, na minha
opinião, melhor podem abonar a existência
de Moçárabes nesta região.
A propósito de palavras dêste tipo deve ver-
se o que escreveu o sr. Dr. Joaquim da Silveira
na Revista Lusitana, XXIV, p. 216 e 217.

III – Topónimos Arábicos Modernos
Neste grupo ponho aquelas palavras de
origem arábica e pertencentes ao fundo lexical
comum e que por circunstâncias várias se
empregaram modernamente como topónimos.
Sei, por exemplo, da existência duma Rua do
Forno de Açougue e dum Azambujal (doc. de
28 de Junho de 1301).

***
Encontrei muitos topónimos mais que me
parecem de provável origem arábica, mas que
eu não sei explicar, pelo menos agora.
Passo a citá-los, não esquecendo a fonte onde
os encontrei, quando me pareça necessário.
Abonemar (S. João das lampas, doc. de 18 de
Novembro de 1541), Açafôra, Aljabafaria
(doc. de 8 de Junho de 1380), Aljafamim, lugar
na Ribeira de Rio de Mouro (doc. de 4 de
Agôsto de 1345), Almoçageme (doc. de 1478),
Almornos (Bapt. Choog., p. 457), Almorquim
(idem, ibidem, p. 481), Almorros (idem, ibidem,
p. 457), Almosquer (Mata a que se refere o
doc. de 9 de Fevereiro de 1371), Alparrel e
Alperrel (rio) (doc. 44 datado de 2 de Janeiro
de 1483 e Bapt. Chrog., p. 481), Alpolentim
(Bapt., Chorog., p. 480), Alvogas (idem,
ibidem, p. 457), Asfamil (idem, ibidem, p. 480),
Bopalho (herdade; doc. datado de 22 de
Janeiro de 1490), Calaferrim (Igreja de S. Pedro
de…; doc. datado de 16 de Janeiro de 1513 e
de 28 de Fevereiro de 1466), Galamar,
Galamares (doc. de 28 de Junho de 1301 e de
20 de Junho de 1308 e de 7 de Outubro de
1352), Muçafal (doc. de 21 de Fevereiro de
1348), Mafaros (doc. de 25 de Agôsto de 1385)
que teria como variante Nafarros; Magoute
(Forte da Praia de…, alvará de 27 de Setembro
de 1805), Meleças (Melezas em Reuter, Chanc.
Medievais Port., pp. 265-267, doc. de Março
de 1158), Massamá, etc.
Isto é o que actualmente não sei explicar, nem
tampouco se pertence tudo ao legado
toponímico que os muçulmanos deixaram no
nosso território.

Junho de 1940, 800.º da Fundação

As árvores
num município Kafkiano

o dia 23 de Janeiro do corrente ano
soaram alertas, novamente em
Algueirão Mem Martins (AMM),
os sítios da Camara Municipal de
Sintra (CMS e da Junta de Fregue-

sia de AMM (JF AMM) emitiram um co-
municado alertando para o corte de trânsito
na Av. Vitorino Nemésio, o teor do mesmo
era:
“A Câmara Municipal de Sintra informa que
dará início aos trabalhos relacionados com o

corte de árvores na Av. Vitorino Nemésio, na
Freguesia de Algueirão-Mem Martins. A
intervenção em causa dará lugar a condi-
cionamentos de trânsito”.
Consultado o Plano Anual de Podas depressa
se percebeu que o ultimo realizado foi em 2020/
2021 (in: https://cm-sintra.pt/atualidade/
a m b i e n t e / s i n t r a - a p r o v a - p l a n o - d e -
intervencoes-de-poda-de-arvores-de-2021).
Voltando às árvores “condenadas” em Mem
Martins, a (triste) recordação das 80 árvores
abatidas (a maioria eram Tílias, protegidas
pelo Regulamento Municipal), no Algueirão
em 2021.
Depressa se multiplicaram esforços para
entender o que queria realmente aquele
comunicado dizer – Corte? Seria abate? Seria
poda? Porquê?
Perante essas questões e a crescente preo-
cupação foram consultadas as entidades que
emitiram os comunicados – CMS e JF AMM

1. Contactada a Junta de Freguesia de AMM:
revelam desconhecer o detalhe da inter-
venção, remetendo para a CMS qualquer
informação, contrasta uma peculiar indife-
rença sobre a gestão territorial da freguesia, e
desinteresse em informar.

2. Contactado o Gabinete de Apoio ao
Munícipe (GAM), foi indicado email para
expor a situação, não se compadecendo o tema
com demoras foi sugerido o contacto com a
CMS.

3. A CMS indicou que deveria então ser
contactado o Departamento de Obras

Municipais.

4. O dito departamento desconhecia a
situação, e por se tratar de árvores, indicou
outro contacto que seria da colega dos
espaços verdes.

5. A colega dos espaços verdes contactou a
técnica responsável, que afinal nada tinha a
ver com a obra, talvez fosse uma obra de
requalificação da zona, e sendo assim indicou

a Divisão de Fiscalização.

6. Contactada a Divisão de Fiscalização, foi
anotada a questão e solicitado um contacto
para que pudessem responder posteriormente.
E finalmente, tivemos passados poucos mi-
nutos a garantia que não haveria qualquer
corte de árvore.

No decorrer destes contactos, todos os
funcionários foram extremamente educados
e disponíveis para ajudar.
Entretanto, e desfeito o aparente equívoco,
foram corrigidos os comunicados, retirando
do texto a referência a “corte de árvores”.
Persiste no entanto a dúvida – Se não era
suposto haver corte de árvores, por que
motivo o comunicado o referia?
Afinal para que serve um Regulamento que
supostamente protege, e planeia intervenções
no arvoredo?
Será que os decisores políticos formam os
operacionais com as realidades processuais
e jurídicas que vão surgindo? Caso da Lei 59/
2021 - Regime jurídico de gestão do arvoredo
urbano ou do Regulamento Municipal.
E porque motivo não são realizados os planos
anuais?
Espero que estas falhas sejam devidamente
colmatadas.
Este artigo surge, novamente, como mais uma
chamada de atenção, espero que o leitor tome
para si a defesa deste bem comum, e esteja
atento.
Obrigado.

Zeca Ferrão

N



8 JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL
SEXTA-FEIRA 10 DE MARÇO DE 2023

SOCIEDADE

o âmbito do Dia Mundial da
Obesidade, que se assinala a 4 de
março, a Associação Protectora
dos Diabéticos de Portugal (APDP)
alerta para o facto de as pessoas

Dia Mundial da Obesidade (4 de março)

Mais de 80% de pessoas com
obesidade desenvolvem diabetes
APDP alerta para a necessidade do aumento da resposta para ambas as
doenças crónicas

 Associação de Es-
tudantes da Facul-
dade de Medicina
de Lisboa (AEF
ML) irá realizar, à

Edição do Hospital
dos Pequeninos Setúbal

semelhança de anos anterio-
res, uma edição do Projeto
Hospital dos Pequeninos em
Setúbal, nos dias 18 e 19 de
Março das 10 às 17h no Porto
de Setúbal - Cais 3, sendo de
entrada livre e gratuita para
todas as famílias, basta tra-
zerem um boneco que tenha um “dói-dói” e
vontade de brincar! 
Este projeto destina-se a crianças entre os 3 e
os 7 anos de idade e tem como objetivo reduzir
a ansiedade que as crianças sentem quando
confrontadas com a presença de um
profissional de saúde, nomeadamente em

A

de pessoas.” No entanto, “o tratamento desta
doença fica ainda muito aquém das
necessidades atuais, havendo um grande
caminho a percorrer. Além de as terapêuticas
farmacológicas não terem comparticipação
para a obesidade, também a inexistência de
consultas multidisciplinares representa um
entrave para o tratamento de pessoas sem
poder monetário, o que trará consequências
para os próprios, mas também para o SNS e o
país.”, explica a endocrinologista.
“Além da intervenção na obesidade
propriamente dita, também as pessoas com
diabetes com IMC abaixo dos 35 vêem-se
impedidas de se socorrerem de fármacos que
as ajudam na compensação da sua doença.
São medidas que não entendemos.”, conclui
José Manuel Boavida, presidente da APDP,
adiantando que “esta situação é tão exigente
que vamos ter de criar outro tipo de respostas
para a obesidade, ajustadas ao perfil de cada
pessoa, com acompanhamento personalizado
neste percurso.”

Sobre a APDP  
Fundada em 1926, a APDP é a associação
de pessoas com diabetes mais antiga do
mundo. Com cerca de 15 mil associados,
desenvolve a sua atividade na luta contra a
diabetes e no apoio à pessoa com esta
doença, tendo sempre como meta a
integração das pessoas com diabetes
enquanto elementos ativos na sociedade. A
APDP tem sido pioneira na prevenção, na
educação e no acompanhamento persona-
lizado. Conhecer melhor a doença e
explorar novas formas de tratamento são os
seus principais objetivos, a par da criação
de estruturas capazes de dar resposta aos
diversos problemas que envolvem a
diabetes.  
www.apdp.pt 

consulta e em contexto intra-hospitalar. O
projeto foi iniciado pela EMSA (European
Medical Students’ Association), organização
constituída por várias Associações de Estu-
dantes do espaço europeu, sendo que conta
com a participação de países como Suécia,
Alemanha, Áustria, Croácia e Reino Unido.

N
com obesidade estarem 80 vezes mais em risco
de desenvolverem diabetes tipo 2, reforçando
a necessidade do aumento da capacidade de
resposta e da comparticipação dos
tratamentos disponíveis e que provaram ser
eficazes no tratamento de ambas as doenças.
“A obesidade continua a ser uma das maiores
pandemias mundiais e, apesar de ser uma
doença crónica, existem ainda muitos
estigmas que lhe estão associados. Continua
a ser vista como resultado de opções de vida
individuais, mas a evidência científica mostra-
nos que o problema é muito mais complexo.
Existem fatores genéticos, psicológicos,
hormonais, socioeconómicos e ambientais
que contribuem para a obesidade. A APDP
está apostada em desfazer mitos e em garantir
a eficácia no combate a esta condição.”, alerta
Carolina Neves, médica endocrinologista da
APDP.
Em Portugal, há cerca de 2 milhões de pessoas
a viver com obesidade e quando se somam as
pessoas com excesso de peso o total repre-
senta 67,6% da população portuguesa. Um
cenário com previsão para agravar devido aos
atrasos nos tratamentos e que, segundo os
dados mais recentes, gera um custo de
aproximadamente 13 milhões de euros
associados complicações da obesidade. Além
disso, a obesidade é uma doença crónica
complexa e multifatorial que está associada a
mais de 200 outras doenças.
“Se conseguíssemos intervir antes de estas
pessoas desenvolverem diabetes, podería-
mos prevenir problemas de saúde significa-
tivos, como doenças cardíacas, doença renal
crónica, neuropatia e retinopatia diabética,
entre outros problemas, num grande número

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em
reunião de executivo, a abertura de concurso
público a reabilitação energética de 23 fogos
de habitação social municipal, num investi-
mento superior a 475 mil euros.
Esta empreitada de reabilitação energética,
integrada na Estratégia Local de Habitação
da autarquia de Sintra, visa garantir condições
de acesso a uma habitação condigna.
Basílio Horta, presidente da autarquia,
salienta que “com esta intervenção preten-
demos colmatar as dificuldades sentidas pela
população mais desfavorecida promovendo
melhores condições de vida e de habitabi-
lidade aos munícipes”.
Os trabalhos de reabilitação energética

Sintra avança com reabilitação energética
de habitação social municipal

acontecem em habitações devolutas e
consistem na substituição das caixilharias,
isolamento térmico das paredes, instalação
de equipamentos de produção de AQS
(aquecimento das águas quentes sanitárias)
que permitem uma redução de 10% das ne-
cessidades de aquecimento e/ou arrefeci-
mento, pinturas e revestimentos.
Recorde-se que no início do presente ano
tinha sido já aprovada a reabilitação de 19
fogos de habitação social no valor de cerca
de 420 mil euros.
Este projeto/investimento é apoiado pelo PRR
- Plano de Recuperação e Resiliência. 

Fonte: CMS

O relatório “Dar voz ao silêncio” coloca-nos
a todos perante a obrigação moral de agir.
Pedir perdão não chega e ficámos a saber que
os apoios que foram anunciados foram
essencialmente um inconsequente Memorial;
apoio espiritual, psicológico e apoio
psiquiátrico quando o que no mínimo se
esperava é que o mesmo valor do
investimento feito nas jornadas mundiais da
juventude iniciasse já a criação de um fundo
para indemnizar as vítimas.
Da parte do LIVRE, acompanharemos as
iniciativas, na revisão e alargamento dos
prazos de prescrição para crimes de abuso
sexual, em particular de menores, iniciativas
de criação de mecanismos de apoio
psicológico e acompanhamento aos sobre-
viventes destes crimes, o aumento de
financiamento a estes apoios e o reforço de
planos de informação e de combate aos
abusos sexuais, a criação de linhas perma-
nentes de apoio e de serviços dedicados no
SNS; a articulação com instituições da
sociedade civil já no terreno, e a criação de
uma comissão análoga, multidisciplinar, para
alargar o trabalho agora iniciado aos abusos
sexuais de menores na comunidade e,
sobretudo, à sua prevenção.

Acerca do comunicado
da Conferência Episcopal Portuguesa

Do lado do LIVRE que fique claro que
consideramos a informação e a educação
sexuais como a ferramenta preventiva básica
para que as crianças saibam identificar,
designar e transmitir aos adultos – e
informação aos adultos para que estes sai-
bam acolher a informação e como reagir e o
que fazer perante ela – para combater os
abusos.
O critério cimeiro que nos deve nortear é de
não falharmos às pessoas que deram o seu
testemunho, pessoas a que o relatório se
refere como vítimas, mas que cada vez mais
olhamos como sobreviventes à realidade e
ao trauma do abuso sexual, nossos con-
cidadãos cuja coragem, cujo sentido cívico,
de humanidade e de responsabilidade os e as
levou a terem de reviver e relatar aquilo por
que nunca deveriam ter passado, em nome de
fazerem tudo por garantir que nunca mais
ninguém mais tenha de viver o mesmo que
eles e elas viveram.
Aquilo que, esperamos todos é consequência
contra o silenciamento e a impunidade. Tudo
continuaremos a fazer para acima de tudo, não
acrescentar às suas vozes palavras vãs.

Fonte. Livre

Em dezembro do ano passado, quando vieram
a público as notícias sobre a indemnização
de meio milhão de euros à então Secretária de
Estado do Tesouro pela sua saída da
Administração da TAP, o LIVRE pediu
publicamente esclarecimentos ao Governo,
desde logo a questão legal, mas também a
questão ética e política.
A questão legal ficou agora esclarecida com
o relatório da Inspeção-Geral das Finanças
que torna clara a ilegalidade da indemnização
paga pela TAP à ex-administradora Alexandra
Reis.
A questão ética, por outro lado, era já
manifestamente clara, ficando clara a
imoralidade e a perversidade da situação,
principalmente num momento em que a
Administração da TAP mantém cortes
salariais aos trabalhadores.
Mas, no âmbito das questões políticas, para
além do rolar de cabeças, há ainda questões
por esclarecer. Neste momento a tentação do

TAP: Não se enterra uma polémica
com uma privatização

Governo parece ser a de privatizar o mais
rapidamente possível a TAP para que esta
deixe de ser um problema político. Esta é a
saída fácil, num momento em que a TAP
começa a regressar aos resultados positivos.
Mais do que isso, a TAP é uma empresa que
pode estar ao serviço do interesse público,
ao mesmo tempo que garanta condições de
trabalho dignas para os seus trabalhadores.
Este não seria nunca um processo fácil,
implicaria trabalho e empenho, não só dos
seus trabalhadores, que já o têm demonstrado,
mas sobretudo do Governo, que parece
preferir a perda de valor à manutenção da TAP
na esfera pública, optando por isso pela saída
fácil da privatização. Se no passado a
privatização se revelou um erro, nesta e em
tantas outras empresas públicas, neste caso
ainda é possível defender o interesse público
e manter a TAP enquanto empresa pública.

Fonte: Livre
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No passado sábado, dia 04 de
fevereiro de 2023, a classe
de Dança Modern Jazz na
Gimnoanima, esteve presen-
te naquele que foi o primeiro
Concurso Juvenil de Dança
da Freguesia de Algueirão
Mem-Martins, organizado
pela Escola de Dança de
Sintra.
Para este concurso, apenas
eram elegíveis para partici-
pação, jovens até aos 18 anos
de idade, e nesse sentido, a
classe de Dança competiu

Dança Modern Jazz, Gimnoanima

Concurso Juvenil de Dança da Freguesia
de Algueirão Mem-Martins

Já se encontram abertas as inscrições para o as Férias
Desportivas de Verão para crianças e jovens dos 5 aos 17
anos do concelho, um programa promovido pela Câmara
Municipal de Sintra e que acontece de 4 a 28 de julho.
Com o objetivo de incentivar a atividade física e a ocupação
saudável e ativa dos tempos livres das crianças e jovens do
concelho, a autarquia apresenta um calendário recheado de
atividades desenvolvidas com a colaboração dos clubes,
associações desportivas do concelho.
O programa tem ainda o objetivo de proporcionar dias “longe
do sofá” e dos jogos eletrónicos, procurando proporcionar
às crianças e jovens um tempo de atividade física, de
brincadeira e de experimentação de novas atividades.
De participação gratuita, o programa terá lugar entre 4 e 28 de
julho, em diversos locais do concelho de Sintra.
Mais informações através do telefone:
21 923 61 35.

Inscrições abertas
para as Férias Desportivas
de Verão 2023

PUB. JORNAL DE SINTRA, 10-3-2023

TTTTTipografia Medina, S.Aipografia Medina, S.Aipografia Medina, S.Aipografia Medina, S.Aipografia Medina, S.A.....
Contribuinte e Registo na Conservatória do Registo Comercial de Sintra

sob o n.º 501087036
Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 Sintra

 Telef. 21 9106830/1 • Fax: 21 910 68 38

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos e disposições legais e estatutárias convoco a
Assembleia Geral Extraordinária  da Tipografia Medina, S.A.,
contribuinte e registado na Conservatória do Registo Comercial
de Sintra sob o n.º 501087036, para reunir na sua sede social,
sita na Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – Sintra, no dia 24 de
Março, pelas 15.00 horas, com a seguinte.

ORDEM DE TRABALHOS

1 –  Redução do capital social da Sociedade em  0,35
(trinta e cinco cêntimos), passando este de  50.000.35
(cinquenta mil e trinta e cinco cêntimos) para  50.000.00
(cinquenta mil euros) certos;
2 –  Alteração dos artigos 5.º e 6.º dos Estatutos da
Sociedade;
3 – Outros assuntos de interesse para a sociedade.

A Assembleia Geral funciona com qualquer número de
accionistas às 15h30 horas do dia acima indicado, se não houver
a comparência do número legal de accionistas para funcionar
de acordo com a primeira convocatória.

A Assembleia Geral é reservada a accionistas.

Sintra, 10 de Março de 2023.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Francisco Hermínio Pires dos Santos

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou a implemen-
tação do projeto-piloto “Bola
Mágica”, com a Federação
Portuguesa de Futebol, a
Associação de Futebol de
Lisboa e o Agrupamento de
Escolas D. Carlos I.
Aprovado em reunião de
executivo, este projeto-piloto
é dirigido a crianças do 1.º
ciclo do ensino básico e de-
corre no horário das Ativi-
dades de Enriquecimento
Curricular, em sessões desti-
nadas à prática da atividade
desportiva, nomeadamente,
através de jogos pré-des-
portivos.

Sintra participa em projeto
da Federação Portuguesa de Futebol

com duas coreografias
• Solo de Jazz “Little Con-
fident” – Carina Vicente da
turma II
• Coreografia contemporânea de
grupo “Amanhã” – turma I
O solo conquistou o lugar
mais alto do pódio, e a coreo-
grafia de grupo alcançou um
brilhante 3.º lugar.
Treinadora e bailarinas estão
muito felizes com estes
resultados.

Fonte: gimnoanima

Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, “a
concretização deste projeto é
de extrema importância, pois
todos sabemos os benefícios
que o desporto tem para a
saúde, por isso também é
nosso dever estimular as
crianças para a prática de
exercício desde cedo e a terem
hábitos de vida saudáveis”.
Este projeto tem como prin-
cipais objetivos a promoção
da atividade física e do des-
porto como elementos fun-
damentais para um estilo de
vida saudável; proporcionar
aos jovens uma sólida e agra-
dável introdução à atividade

física, contribuindo para a
criação de hábitos de prática
desportiva ao longo da vida;
e estabelecer a prioridade no
desenvolvimento das habili-
dades iniciais, proporcionan-
do às crianças uma escolha
centrada na diversão.
As sessões que compõem
esta iniciativa têm a bola como
elemento fundamental, mas
estruturam uma oferta que
não se restringe ao futebol,
evitando desta forma que as
crianças se foquem numa só
modalidade.
“Bola Mágica” é um projeto
de dinamização da prática da
atividade física da Federação

Portuguesa de Futebol, inse-
rido no plano “Futebol 2030,
e está presente em 44 escolas,
abrangendo mais de 1.600
crianças.
A realização desta iniciativa
irá permitir recolher dados de
modo a avaliar o seu impacto
na saúde infantil dos parti-
cipantes. Para tal estão envol-
vidas no projeto um total de
15 instituições de Ensino
Superior, responsáveis por
realizar testes de competência
motora nos grupos piloto e
controlo, antes e depois do
projeto.

Fonte: CMS

Abre brevemente em Janas

CASA DE ACOLHIMENTO
PARA 5 IDOSOS

Tel: 910536778
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Há 89 anos a Informar e a PHá 89 anos a Informar e a PHá 89 anos a Informar e a PHá 89 anos a Informar e a PHá 89 anos a Informar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar

ASSINE E APOIE

Para assinar favor enviar valor para o NIB

0035 0786 00066858630 07 (CGD)

(Com a indicação do nome do assinante

e respectivo e-mail/contacto)

Contacto: 219106830 ou 962431418

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

WWW.JORNALDESINTRA.COM

CONDIÇÕES DE ASSINATURA

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
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ecentemente a Ermi-
da de São Miguel
de Odrinhas (Paró-
quia de São João
Baptista das Lam-

Conservação e Restauro da Imagem Escultórica de São Miguel Arcanjo

repinte; e lacuna na asa direita,
a qual foi reconstituída vo-
lumetricamente com um ele-
mento em madeira. Ao nível
das camadas superficiais
verificava-se a existência de
muita sujidade em toda a obra
(fuligem, poeira e outras ma-
nifestações de sujidade);
muitas lacunas ao nível da
camada de preparação e poli-
cromia; existência de várias
fendas e fissuras da camada
policroma, provavelmente de-
vido à secagem dos ligantes
e perda de adesividade; e
muitos destacamentos e

desagregação da policromia
e repintes; repinte quase total
da obra, não coevo à época
da sua execução, elaborado
de modo grosseiro e sem
qualquer qualidade estética
ou plástica. Pela observação
realizada in situ, através da
utilização de microscópio
portátil, foi possível verificar
a existência de camadas ori-
ginais subjacentes, bem co-
mo a existência de partículas
de ouro em variadas zonas.
O técnico responsável pela
intervenção considerou que,
de modo a recuperar a digni-

dade histórico-artística desta
obra, foi fundamental a remo-
ção deste repinte, de modo a
aproximar a mesma do seu
esplendor original, apesar
das compreensíveis e exis-
tentes marcas de desgaste
promovidas pelo tempo e
pelas vicissitudes pelas quais
a obra passou ao longo da
sua história.
A intervenção de conserva-
ção e restauro realizada in-
cidiu na limpeza inicial e su-
perficial a seco com pinceis
de pelo macio e aspirador com
sucção controlada a baixa

capacidade; pré-fixação de
policromia e preparações com
Mowilit DMC2®. Após seca-
gem passou-se espátula
eléctrica a 140º C, utilizando
como interface papel de po-
lietileno siliconado (Meli-
nex)®; revisão de ligações e
dos elementos soltos do
suporte (asa direita); levanta-
mento total de repintes por
via mecânica (bisturis e outra
instrumentação de carácter
cirúrgico), a fim de se recu-
perar todos os vestígios ori-
ginais da policromia. Cons-
tatou-se a existência de uma
percentagem considerável de
policromia e zonas de doura-
mento originais, o que, ape-
sar do manifesto desgaste
existente da obra, permitiu
uma aproximação fidedigna
ao aspeto original da mesma;
salienta-se o facto de se ter
mantido a reconstituição pré-
existente em madeira na asa
direita, uma vez que existe um
enquadramento e integração
harmoniosos no conjunto
escultórico; realização de
Testes de Solventes e de
Resistência de Pigmentos, a
fim de selecionar o solvente
a utilizar na limpeza química;
limpeza química da camada
policroma com Água desioni-
zada + Detergente Neutro
Teepol®, com passagem final
de white spirit para evitar
branqueamento;
limpeza das lacunas, ficando
o suporte de pedra à vista em

todas as outras zonas. Esta
opção foi tomada, em virtude
de não se pretender, com
preenchimento das mesmas,
sobrecarregar a peça com
adições de policromia, da qual
se tinha poucas ou nenhumas
evidências. Além disso, esta
solução apresentada, é, de
acordo com o técnico respon-
sável, comumente aceite ao
nível dos espaços museais,
obtendo-se ótimos resultados
expositivos; Reintegração/
Tonalização de lacunas com
tintas acrílicas em tubo Win-
sor & Newton®; Aplicação
de camada de proteção inter-
média, a qual serve também
de elemento de fixação da
policromia original (com
resina acrílica Paraloid B72®
a 5% em xilol); aplicação de
camada final de proteção em
toda a obra (cera microcris-
talina em white spirit a 10%).
No relatório técnico há tam-
bém um conjunto de reco-
mendações finais que devem
ser seguidas pelos respon-
sáveis pela manutenção e zelo
da Igreja, pois se assim não
for haverá maior risco de
deterioração desta excecional
escultura.
Com esta intervenção ficou o
património religioso da Fre-
guesia de São João das Lam-
pas, do concelho de Sintra e
de Portugal mais salvaguar-
dado? Estamos convictos
que sim.

R
pas) promoveu, com orienta-
ção do Padre Alberto Oliveira,
uma intervenção na escultura
de vulto imperfeito (vazada
no reverso) do seu padroeiro
- São Miguel Arcanjo.
Nesta imagem, São Miguel se-
gura com a mão direita a lança
com que mata o Demónio. A
seus pés está a balança com
que pesava as almas dos fiéis.
Estas, conforme o peso dos
respetivos pecados, segui-
riam diretamente para o Céu
ou para o Inferno – ou, mais
frequentemente, para o Pur-
gatório.
De acordo com o relatório
técnico da intervenção, esta
belíssima imagem é um
exemplar de excelente qua-
lidade, a qual apresenta um
entalhe da pedra caracte-
rístico (Pedra calcária (Ançã)
Policromada) da época em
que foi executada (Séc. XV ou
XVI). Apresentava-se um
pouco debilitada, sobretudo
ao nível das camadas super-
ficiais, devido aos sucessivos
repintes a que foi sujeita.
Esta interessante obra de arte,
antes da intervenção, ao nível
do suporte, apresentava al-
gumas lacunas volumétricas;
pequenos preenchimentos
anteriores com argamassas
inadequadas, subjacentes ao

Henrique Martins,
Colaborador local
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Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva vencem Rallye das Camélias 2023

Dupla sintrense, Gil Antunes, e Diogo Correia no pódio
Ventura Saraiva*

C

No dérbi concelhio da 23.ª Jornada do Distrital da 1.ª Divisão
da AFL, realizada no sábado, dia 4, o Sporting Vila Verde
deslocou-se ao pavilhão municipal da Serra das Minas para
defrontar o União SC Mira Sintra, tendo ganho por 1-5 (0-4,
ao intervalo).
André Ferreira (2), Tiago Pinto, Samuel Lopes, e Fábio
Fernandes foram os marcadores dos golos. Diogo Cruz,
marcou para a equipa de Mira Sintra.
Nesta ronda, o GSC Novos Talentos foi derrotado (5-4) no
Estoril pela equipa dos Salesianos, e a JOMA no pavilhão de
Casal de Cambra pelo Operário Rangel (2-9).
Na classificação, o Rangel segue em primeiro, com 61 pontos,
seguido do SC Vila Verde (56), e Vialonga (40).
O campeonato volta a parar, e regressa no dia 18, com os
jogos, SC Vila Verde-SC Torres, e Novos Talentos-JOMA.

Ventura Saraiva

A classe de Judo do Mem Martins Sport Clube esteve em
bom plano no Open da Associação Distrital de Judo de Lisboa,
realizado no pavilhão municipal de Mafra. No total foram
conquistadas 5 Medalhas.
Daniel Silva, e André Machado, ambos no 1.º Lugar. Afonso
Barros, e Lucas Ribeiro, ambos em 3.º.
Tiago Amaro, classificou se em 5.º, , sendo de  relevar ainda,
a conquista do 3.º lugar, no Open de Veteranos, por Tiago
Gomes.
Estiveram ainda em prova; Tomas Gaizita; Diogo Torres;
Mariana Baptista; Pedro Amaro; Jonas Silva; Ricardo Silva, e
Kelly Pereira .

fonte: mmsc

A contar para a 17.ª Jornada da Série B, do nacional da 3.ª
Divisão, o MTBA deslocou-se no sábado, dia 4, a Castelo
Branco para defrontar o líder incontestado da prova, a AR
Bairro da Boa Esperança. Como se previa, as dificuldades em
pontuar eram elevadas, pese embora a qualidade do plantel
da equipa das 4 Aldeias. Ainda chegou ao intervalo, impondo
um empate (2-2), mas acabaria por sair derrotado por 4-3.
Mauro Rodrigues, bisou nos golos, e Matheus Nunes,
também marcou.
Do lado albicastrense, Mateus Silva, Lucas Azevedo, Emanuel
Reixa, e Igor Mendes, foram os marcadores.
O Bairro da Boa Esperança segue assim invicto na prova (49
pontos), com o CS São João, em 2.º (39). O MTBA é 3.º, com
30.
Na jornada de amanhã, dia 11 (sábado), desloca-se à região
do Ribatejo para defrontar “Os Patos”.                                VS

 Rally de Lisboa, em
conjunto com as
provas espanholas
Rallye Sierra More-
na, Rally Princesa

om partida dos jar-
dins do Casino do
Estoril, ao final do
dia de sexta-feira
(3) os concorrentes

Consagração dos melhores classificados na geral

Elementos da organização ibérica

Gil Antunes, e Diogo Correia em acção
num dos troços da prova

Pela terceira vez, desde o regresso da competição, nos moldes actuais, e com organização do Clube
de Motorismo de Setúbal (CMS), a dupla Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva vence o Rallye das
Camélias. Este ano, numa luta renhida com Carlos Fernandes/Valter Cardoso na fase inicial (acabaram
por abandonar), e mais tarde com o par de Aruil (Almargem do Bispo), Gil Antunes/Diogo Correia,
assim como João Rodrigues/Manuel dos Santos. Estas equipas acabaram por garantir os lugares do
pódio, ficando separadas por pouco mais de um minuto, relativamente aos vencedores.

da edição deste ano do Rallye
das Camélias avançaram para
as classificativas nocturnas
da Lagoa Azul-Peninha (PEC
1 e 2), mas um acidente envol-
vendo um dos carros, provo-
cou 5 feridos, provocando
fortes constrangimentos na
corrida. Na sequência do aci-
dente, todas as classificativas
foram canceladas, recome-
çando o Rallye na manhã de
sábado, dia 4, de manhã, com
a PEC, Sintra-Pé da Serra,
avançando os concorrentes
para as classificativas de Ma-
fra, e terminando em Sobral
da Abelheira.

A consagração dos melhores
nos vários sectores, deu-se
no Palácio Nacional de Mafra.
No Agrupamento de Promo-
ção, a vitória foi para a dupla,
Mário Castro/Ricardo Cunha
(13.ºs na geral), nos “Históri-
cos”, venceu o Datsun 1.200,
de Daniel Rolo/António Cas-
tanheira, que terminaram no
lugar 19, da classificação
geral.

Gil Antunes e Diogo
Correia, um regresso
forte aos ralis
Após uma paragem de cerca
de seis meses, Gil Antunes e
Diogo Correia regressaram
aos Ralis, escolhendo “as Ca-
mélias”, dado que corriam
praticamente em casa.

Apesar do tempo de afasta-
mento a dupla entrou na com-
petição com um ritmo forte
que acabou por levar o Dacia
Sandero Rally 2 Kit, ao 2º lu-
gar à Geral, e a menos de um
minuto dos vencedores, Rui
Madeira/Nuno Silva.

A dupla de Aruil, começou
desde logo a lutar pelos luga-
res do pódio. Após a primeira
PEC estava no 3.º lugar. Ao
longo das várias classificati-
vas, a equipa continuou a sua
adaptação ao Dacia Sandero
Rally 2 Kit, mantendo um

ritmo competitivo e consis-
tente que permitiu, nas três
classificativas, alcançar o 3º
lugar em duas, e um 4º. Nas
últimas duas PEC da tarde,
obtiveram um 2.º, e 3.º lugar,
fazendo assim que a equipa
ascendesse ao 2º lugar à geral
no Rallye.
Para Gil Antunes este foi um
excelente início de ano: “Este
Rali foi muito suave mas muito
duro, conseguimos terminar
em 2º lugar e, por isso, estou
muito satisfeito. O objectivo
foi cumprido. Passados 6 me-
ses de paragem, voltámos a
desfrutar de um Rali, ainda,
para mais na nossa terra,

terminámos com um 2º lugar
à geral. Estou satisfeito”
Diogo Correia faz também um
balanço muito positivo da
prova: “Correu bem! Tentá-
mos ter um bom ritmo mas sem
arriscar muito e acabámos por
ficar em 2º à geral, passados
6 meses sem provas e sem
conduzir um carro de ralis,
portanto, o objectivo da
equipa foi cumprido”
O ano de 2023, da dupla Gil
Antunes/Diogo Correia está
ainda por definir, mas tudo in-
dica que será um ano de mu-
dança e com algumas no-
vidades.

*com ga comunicação

Fotos: gil antunes

Troféu Internacional de Rally Ibérico

Rally de Lisboa 2023 incluído

O
de Astúrias e Rallye La Nucia,
vai fazer parte do recém cria-
do Troféu Internacional de
Rally Ibérico, um troféu Open
destinado a veículos das ca-
tegorias 1, 2 e 3, já estipuladas
nos veículos admitidos no S-
CER, em semelhança com o
que acontece Portugal.

Futsal – 1.ª Divisão da AFL (Jornada 23)
Vila Verde ganha (1-5)
ao USC Mira Sintra

Futsal – 3.ª Divisão Nacional; Série B
MTBA derrotado
em Castelo Branco

Open Associação Distrital de Judo de Lisboa 
Mem Martins SC
conquista 5 Medalhas

Com a aproximação da reali-
zação do 40º Rallye Interna-
cional Sierra Morena, primeiro
evento do S-CER e que se
cumpre nos dias 17 a 19 de
março, os quatro organizado-
res representados por Hum-
berto Silva, Manuel Muñoz,
Vicente Cabanes e Julián Mo-
reno anunciaram a criação
deste Troféu Internacional.
Os Ralis serão em asfalto e
foi incluído o Rally de Lisboa
não só porque a prova pon-

tua também para a Toyota Ga-
zoo Racing Iberian Cup com
carros pertencentes Catego-
ria 2, onde participam diver-
sos pilotos espanhóis, mas
também devido à forte proje-
ção mediática a nível nacional
e internacional que o Rally de
Lisboa angariou em apenas
dois anos. O regulamento do
troféu já foi aprovado tanto
pela federação espanhola
como pela FPAK.
De realçar ainda que o Rally

de Lisboa este ano e a Taça
de Portugal de Ralis a única
competição da disciplina que
atribui títulos nacionais de
forma direta.
Datas do Troféu Internacio-
nal de Rally Ibérico:
17/19 de março               
Rallye Internacional Sierra
Morena
17/19 de junho                
Rallye de Lisboa
8/10 de setembro           
Rallye Blendio Princesa de

Asturias Ciudad de Oviedo
3/5 de novembro            
Rallye La Nucía-Mediterrá-

neo troféu Costa Blanca
 Texto e foto:

A2 Comunicação
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Basquetebol – Nacional Feminino da 2.ª Divisão; Zona Sul B (Fase de Promoção)

GDEMAM “cilindra” Odivelas Basket (104-41) na jornada 3
Ventura Saraiva

A

Mafalda Gil lança mais uma ofensiva ao cesto adversário,
sob o olhar de Catarina Martins

foto: ventura saraiva

À 5.ª Jornada, surge a primeira
vitória do Sintrense na Fase
de Manutenção/Descida, dei-
xando o último lugar da Zona
Sul, numa troca com o Barrei-

O Clube Oriental de Lisboa,
venceu no campo Joaquim
Vieira, o Atlético do Cacém
por 0-1 (golo de penalti, Hugo
Machado), e manteve a vanta-
gem de 4 pontos sobre o 2.º
classificado, a UD Alta de Lis-
boa que derrotou em casa (1-
0), a AD Coutada.
Foi um jogo electrizante do
princípio ao fim com muitos
casos na arbitragem que pe-
nalizou a turma da casa que
terminou o jogo com 8 joga-
dores.

o intervalo, a equi-
pa orientada por
Gonçalo Veloso já
vencia por 41-13,
dominando em to-

A uma jornada do final da 1ª
fase, já estão definidos, os
quatro participantes desta
série, na luta pela subida à
Liga Portugal 2 : Amora FC,
UD Leiria, FC Alverca e CF
Belenenses.

A equipa do Grupo Desportivo Escola Maria Alberta Menéres recebeu na noite de sábado, dia 4, no pavilhão  do estabelecimento escolar na Tapada
das Mercês, o Odivelas Basket, superando a marca dos 100 pontos ao derrotar a turma visitante por 104-41.

dos os períodos; 20-4; 21-9;
34-11; 29-17. Andreia Ferreira,
com 26 pontos foi a melhor
marcadora, destacando-se
nos “triplos”, com 5 certeiros,
em 8 tentativas. Do lado da
formação de Odivelas, Matil-
de Marcelino, foi a melhor ao
concretizar 12 pontos.
Esta foi a segunda vitória da
equipa do Algueirão nesta fa-
se da prova, levando a equipa
para o 2.º lugar (5 pontos), em-
bora à condição, dado que o
resultado entre o PNB Lou-
res, e SC Farense, ainda não
era conhecido no fecho desta
edição. As duas equipas so-
mam duas vitórias, sendo que

uma delas perderá a invenci-
bilidade.  Já a vencedora fica-
rá isolada no comando da Zo-
na Sul B, com 6 pontos.
Amanhã, dia 11 (sábado),  e
na 4.ª Jornada, o GDEMAM
volta a jogar  na condição de
visitado, e recebe pelas
21h00, o Paço de Arcos Clu-
be, equipa que soma o mesmo
número de pontos (5).
No pavilhão da Escola Básica
Maria Alberta Menéres, as
equipas alinharam, e marca-
ram:
GDEMAM: Francisca Rosa
(13 pontos); Daniela Silva
(13), Mafalda Gil (2), Beatriz
Vieira (6), Catarina Martins
(17), Andreia Ferreira (26),
Andreia Santos (4), Kilsa Pina
(5), Mariana Graça (5), Beatriz
Alves (7), Catarina Guedes,
Cheila Carvalho (6).

Odivelas Basket: Carolina
Fresco; Mariana Costa (2),
Ana Rito, Rita Rebola (8),
Patrícia Ferreira, Benedita
Mbala (3), Márcia António (5),
Ana Silva (9), Andreia Rocha
(2), Caia Évora, Matilde Mar-
celino (12).
Árbitros: Paula Barbosa, e
Vítor Marinho
Classificação: 1.º Paço de Ar-
cos Clube, 5 pontos; 2.º
GDEMAM, 5, 3.º SC Farense,
4 (-1j), 4.º PNB Loures, 4 (-1j),
5.º Clube Nacional de Nata-
ção, 3, 6.º Odivelas Basket, 3.
Próxima jornada: Dia 11;
GDEMAM- Paço de Arcos
Clube (21h00).
Dia 12: C.N. Natação- SC
Farense (16h30); Odivelas
Basket- PNB Loures (18h45).

Liga Portugal 3 – 1.ª Fase- Série B; Jornada 21
Real SC vai lutar pela manutenção
António José As restantes equipas vão

lutar entre si, pela manu-
tenção e descida. Neste caso,
a equipa da Cidade de Queluz,
está inserida na série “A, e já
estão definidos três concor-
rentes para a 2ª Fase: FC Fel-
gueiras 1932, AD Sanjoanen-
se e Lank Vilaverdense. Falta

uma vaga, que será ocupada
pelo Varzim SC ou o SC Braga
B.
Na penúltima jornada, o Real
SC, voltou a claudicar, tendo
perdido já no período de com-
pensação no campo do FC
Alverca (2-1). A última ronda,
está agendada para sábado,

dia 11 (jogos às 11h00).
Resultados: FC Alverca, 2
Real SC, 1; Caldas SC, 0 UD
Leiria, 3; Moncarapachense,
2 Amora FC, 4; GD Fontinhas,
2 Sporting B, 0; Académica
Coimbra, 1 FC Oliveira Hos-
pital, 0; Vitória FC, 5 CF Be-
lenenses, 2.

Classificação: 1º Amora FC,
45; 2º UD Leiria, 44;  3º FC Al-
verca, 37; 4º CF Belenenses,
35; 5º Sporting B, 31; 6º Cal-
das SC, 31; 7º Vitória FC, 23;
8º FC Oliveira Hospital, 23; 9º
Académica Coimbra, 22; 10º
GD Fontinhas, 22; 11º Real SC,
20; 12º Moncarapachense, 17.

Próxima jornada (22ª), dia
11: Sporting B vs Caldas SC;
FC Oliveira Hospital vs GD
Fontinhas; UD Leiria vs
Moncarapachense; Amora
FC vs Vitória FC; CF Bele-
nenses vs FC Alverca e Real
SC vs Académica Coimbra.

Um golo do defesa, Tomás Loureiro, numa assistência de
Miguel Rodeia, já no período de descontos, garantiu a vitória
do Pêro Pinheiro, no Alentejo frente ao Arronches e Benfica
(0-1), e a soma de mais 3 pontos, igualando o 1.º Dezembro no
topo da classificação que foi derrotado (2-0), no terreno do
Marinhense. Na ronda do passado domingo, dia 5, o Sintrense
conseguiu o resultado mais desnivelado, ao bater na Portela,
o lanterna-
 vermelha- CD Alcains-, por 4-1. Dois golos de penalti (Xavier
e José Areias), e um auto golo de Bernardo Ferreira,
simplificaram a vitória da equipa de Sintra. João Antunes,
marcou aos 18 minutos, abrindo assim o caminho para a
goleada.
No próximo domingo, dia 12, e a contar para a jornada 22, o 1.º
Dezembro folga, já que o seu adversário-Rio Maior-, desistiu,
será por isso uma ronda que pode voltar a ter grandes
alterações na frente da tabela classificativa, com o Marinhense,
U. Santarém, e Benfica de Castelo Branco na lista de
candidatos.
O Clube Atlético de Pêro Pinheiro joga em Loures, com a
equipa da casa na linha de despromoção. Já o Sintrense
tranquilo no 6.º lugar (32 pontos), joga no campo do
Sertanense, 7.º, com 28.                                                           VS

Campeonato de Portugal – Série C
Pêro Pinheiro soma
e segue nas vitórias

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – 19.ª Jornada
Oriental vence no Cacém e segura vantagem no 1.º lugar

Na ronda 19, realizada no do-
mingo, dia 5, o Sporting de
Lourel, não resistiu ao cres-
cimento competitivo da equi-
pa da URD Tires que depois
de ter eliminado os leões da
Taça AFL, voltou a ganhar
pelo mesmo resultado (2-0).
A equipa da casa, depois de
ter andado nos últimos luga-
res, tem somado pontos, atrás
de pontos, ocupando já para
o 11.º lugar, com 24 pontos.
Resultados: Cacém, 0-Orien-
tal, 1; URD Tires, 2-SC Lourel,

0; Oeiras, 1-CD Olivais e
Moscavide, 1; Jerumelo, 0-
Sacavenense, 1; Povoense,
2-Ericeirense, 1; Alta Lisboa,
1-Coutada, 0; Lourinhanense,
0-Futebol Benfica, 0; FC
Alverca B, 4-AC Malveira, 1.
Classificação: 1.º Oriental, 44
pontos, 2.º Alta Lisboa, 40, 3.º
AC Malveira, 37, 4.º FC Al-
verca B, 35, 5.º SC Lourel, 30,
6.º Sacavenense, 29, 7.º Eri-
ceirense, 28, 8.º Oeiras, 28, 9.º
Povoense, 27, 10.º Olivais e
Moscavide, 24, 12.º AC Ca-

cém, 23, 13.º Futebol Benfica,
20, 14.º Lourinhanense, 13,
15.º Coutada, 7, 16.º Jerumelo,
7.
Próxima jornada (dia 12).
Jogos às 16h00: SC Lourel-
Povoense; Coutada-AC Ca-
cém; Sacavenense-Oeiras;
AC Malveira-Jerumelo; Al-
verca B-Lourinhanense; Oli-
vais e Moscavide-Tires; Eri-
ceirense-Alta Lisboa; Orien-
tal-Futebol Benfica.

Ventura Saraiva

Futebol – Nacional Feminino da 2.ª Divisão
Sintrense vence (2-3) no Barreiro

rense que derrotou (2-3) no
passado domingo, dia 5, no
campo da Verderena.
Madalena Silva, bisou nos
golos, pertencendo a Daniela

Borges, do Barreirense, o que
falta, num auto golo.
Beatriz Sebastião, e Micaela
Pereira, marcaram para a
equipa da Margem Sul.

O GD Estoril Praia lidera com
12 pontos (4 vitórias).
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Campeonato Nacional da 2.ª Divisão-Zona Sul; Leiria e Marrazes, 4-HC Sintra/Planta Livre, 6

Carrilho & Ogura, uma sociedade de quotas nos golos
Ventura Saraiva*

A
Diogo Carrilho bisou nos golos em Marrazes, consolidando
a vitória da equipa de Sintra

foto: ventura saraiva

O pavilhão João Campelo, na
Escola Secundária Stuart
Carvalhais, acolheu nos dias
2, 3, e 4 (sexta, sábado, e do-
mingo), a Fase de Qualifica-
ção para o Campeonato
Nacional de Juniores (sub
19) da Zona Sul.
Na 1.ª Jornada, Astro Stuart
HC Massamá, e HC Vasco da
Gama de Sines, empataram a
cinco golos. Já o encontro
entre o HC Sintra, e Oeiras,
terminou com a vitória dos
oeirenses, por 2-3.
Na segunda jornada, o HC
Sintra derrotou a equipa da
“Stuart”, por 3-7, enquanto a
AD Oeiras somava a segun-
da vitória, esta frente ao HC
Vasco da Gama, por 7-3.
A derradeira jornada deixava
em aberto uma vaga, dado os

Foi uma vitória da raça, no pavilhão de Marrazes, frente ao conjunto do
distrito de Leiria que apesar da posição na tabela classificativa, e a precisar
de pontos para fugir dos lugares do fundo, surpreendeu a equipa de Sintra,
aliás confirmando o excelente jogo que havia feito no pavilhão de Monte
Santos, na primeira volta da prova.
A dupla, Diogo Carrilho, e Rafael Ogura esteve imparável na parte final da
partida, ambos com dois golos, a virar o resultado de 4-2, para 4-6.

HC Sintra-Física no sábado, 11
Joga-se amanhã, sábado, dia 11, a Jornada n.º 18, e o
Hockey Club de Sintra/Planta Livre joga no pavilhão de
Monte Santos, numa recepção à Física Desportiva de
Torres Vedras (18h30).
Uma ronda que tem esse jogo-cartaz, em Turquel, com a
equipa da casa, a receber o Candelária, procurando ganhar
vantagem na classificação. As duas equipas somam
ambas, 42 pontos.

Lucas Vicente,
avançado, 23 anos
de idade, mas muita
experiência no hó-
quei em patins. Des-

de os escalões de formação
no HC Turquel, transferiu-se
para a BIR, em 2021, mas
acabou por reforçar o SC
Leiria e Marrazes nesta tem-
porada. Leva já 13 golos mar-
cados, e os dois primeiros do
jogo de Marrazes, tiveram a
sua assinatura, colocando o
marcador em 2-0, com 13 mi-
nutos de jogo. A nove minu-
tos do final do primeiro tem-
po, Ricardo Almeida con-
trariou a tendência da equipa
em falhar nas bolas paradas,
e reduziu (2-1) de livre directo.
A formação da casa, não tre-
meu, e voltou a marcar, desta
feita, por Rúben Henriques, e
de seguida por Tomé Barros
(4-1), perante a estupefacção

da equipa sintrense.
Já na contagem decrescente
para o intervalo, João Men-
des, marcou, deixando o
resultado em 4-2.

Carrilho & Ogura
duplamente goleadores
No regresso ao jogo, o
Hockey Club de Sintra/Planta
Livre, entrou forte, e reduziu
para 4-3, por Diogo Carrilho,
decorridos três minutos do
reatamento. Veio um penalti
para o Sintra, e Diogo Car-
rilho não conseguiu enganar
o guardião Mário Rosa que
foi a jogo, na troca com o
inicial, Gonçalo Duarte. Aos
36 minutos, Rafel Ogura, não
falhou um outro penalti, em-
patando o jogo (4-4). A oito
minutos do final, Rafael
Ogura, coloca o conjunto sin-
trense pela primeira vez em

vantagem (4-5), para Diogo
Carrilho, confirmar o resul-
tado (4-6), e a conquista dos
3 pontos.
Ficha do jogo:
Árbitros: José Mendes
(Aveiro), e Orlando Ramos
(Leiria)
Ao intervalo: 4-2. Final: 4-6
Marcadores: Diogo Carrilho
(2), Rafael Ogura (2), Ricardo
Almeida, e João Mendes
(HCS/PL); Lucas Vicente (2),
Tomé Barros, e Rúben Hen-
riques (SCLM).
SC Leiria e Marrazes: Gon-
çalo Duarte; Nuno Ribeiro
(cap.), Dário Santo, Rúben
Henriques, e Lucas Vicente (5
inicial); Tomé Barros, Orlando
Fernandes, Filipe Ronquilho,
Alexandre Justino, e Mário
Rosa (gr).
Treinadores: Rui Verdingola
e Simão Clemente
HC Sintra/Planta Livre:

Rodrigo Teixeira; Tomás Silva
(cap.), João Mendes, Vasco
Batista, e Rafael Ogura (5 ini-
cial); André Ferreira, Ber-
nardo Maria, Diogo Carrilho,
Ricardo Almeida, e João
Gouveia (gr).
Treinadores: João Pereira/
Pedro Possidónio
Resultados da jornada: Can-
delária, 5- Alenquer e Benfica,
1; HC Turquel, 6- Juv. Sale-
siana, 3; Benfica B- 9- Oeiras,
6; Marinhense, 5- Entronca-
mento/Entrosegur, 3; Spor-
ting B, 2- BIR, 6; Leiria e

Marrazes, 4- HC Sintra/Planta
Livre, 6.
Marítimo SC, 3-Física Des-

portiva, 2 (realizado no dia 12
Fevereiro).

*Com FPP TV

Hóquei em Patins – Apuramento Nacional de Juniores (sub 19)
HC Sintra e Oeiras garantem acesso aos nacionais

6 pontos acumulados pela AD
Oeiras. No jogo das decisões,
o HC Sintra, venceu o Vasco
da Gama (3-4), garantindo o
apuramento, e afastando a
equipa da “Stuart” que ainda
assim derrotou a de Oeiras,
por 4-2.
Nesta fase, os marcadores
foram os seguintes:
HC Sintra: António Inglês
(5), Diogo Morais (3), Raul
Melo (3), Hugo Lopes, e
Francisco Pena.
Oeiras: Sebastião Cardoso
(4), António Silva (3), Afonso
Magro (2), Sebastião Dias (2),
e Diogo Gonçalves.
Stuart HC Massamá: Cláudio
Esteves (6), Eduardo Mongi-
nho (3), Martim Dias, Martim
Silva, e Francisco Fernandes.
Vasco da Gama: Guilherme

Jesus (4), Paulo Rufino (3),
Alexandre Rosa (2), e Pedro
Custódio.
Classificação final: 1.º AD

Oeiras, 6 pontos; 2.º HC Sin-
tra, 6, 3.º A Stuart HC Mas-
samá, 4, 4.º HC Vasco da
Gama, 1.

Equipas apuradas:
Zona Norte: AD Barcelos/
Campo; Infante Sagres
Zona Centro: Académica

Espinho; Alenquer e Benfica
Zona Sul: AD Oeiras; HC
Sintra

Ventura Saraiva
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EXPOSIÇÕES
Sintra – “Irreverências Ím-
pias”, exposição de escultu-
ra, gravura e azulejo de Con-
ceição Freitas
Quando: até 18 março.
Onde: Biblioteca Municipal
de Sintra

Sintra – Exposição Obra em
destaque - Pedro Anjos
Teixeira visto pelos outros
Quando: Até 28 de abril
Onde: MAT - Museu Anjos
Teixeira

Sintra – Exposição temporá-
ria: Originais de Leal da Câ-
mara para Azulejos da Fábri-
ca Lusitânia (Lisboa)
Quando: Até 5 maio
Onde: CMLC - Casa-Museu
de Leal da Câmara

TEATRO
Sintra – “Café Lisboa II”,
espectáculo de Paulo Taful
pela Associação C.S.R. de
Cabriz
Quando: 4, 11, 18 e 25 de
Março, pelas 21h30h; 1 e 29
de Abril pelas 21h30; 23 de
Abril pelas 17h.
Onde: Associação C.S.R. de
Cabriz. Reservas: 21 924 03 63

Cacém – “Odeio a Minha
Irmã”, pelo teatromosca
Quando: até 12 março, sába-
dos e domingos, às 16h.
Onde: AMAS - Auditório
Municipal António Silva

MÚSICA
Sintra e Pêro Pinheiro –
Concerto pela Orquestra
Municipal de Sintra
Quando: Dia 10 no Centro
Cultural Olga Cadaval  e Dia
11, na Sociedade Filarmónica
e Recreativa de Pêro Pinheiro
Gratuitos, mediante reserva

Sintra – “Confia”, novo
single de Matay
Quando: 18 março, 21h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

Linhó – Noite de Fados,
com Liliana Martins, Marcelo
Costa, Ana Maceda, Miguel
Silva e Domingos Mira
Quando: 11 março, 21h30
Onde: Grupo União Recreati-
vo do Linhó
Reservas: 966257350 -
916459467 - 913615698.

A partir do dia 18 de março estará
patente ao público no Centro Lúdico das
Lopas (Algueirão), uma nova exposição
de fotografia do reputado fotógrafo
sintrense Francisco M. Santos. A
exposição, que terá como título “Árvores
– Arte”, está integrada numa exposição
mais vasta que este centro lúdico leva a
cabo, e que tem como temática o
ambiente e a Natureza.
Fotógrafo com vasta obra e reconhe-
cidos méritos, Francisco M. Santos traz-
nos agora mais um pouco da sua arte,
num percurso em que se contam já

Exposição de Francisco M. Santos
no Algueirão

várias exposições individuais e co-
letivas, bem como participações em
livros, em eventos de variada índole e
participações em concursos -nos quais
já obteve prémios.
Segundo palavras do autor, esta nova
exposição vem, uma vez mais, revelar
que a fotografia é “uma das formas mais
relevantes da expressão artística”.
Enfim, mais um reconhecimento de um
percurso levado a cabo por um artista
sintrense, do qual, aliás, o nosso jornal
tem feito recorrente eco.

SLC

A Câmara Municipal de Sintra
apresenta, no Centro Cultural Olga
Cadaval, o novo single de Matay,
“Confia”, no dia 18 de março pelas
21h00.
O mais recente trabalho a solo de Matay,
com letra e música de Agir, “aborda a
complexidade do Amor que, oscilando
entre momentos emocionalmente mais
favoráveis e outros mais exigentes, pode
levar à desesperança”, salienta o
produtor.
Matay, finalista do Festival da Canção
de 2019, lançou o segundo tema

Matay para ouvir no Centro Cultural Olga Cadaval

“Confia” um hino à vida e demonstra
uma vez mais a técnica e interpretação
excecional do cantor, de onde
sobressaem as suas raízes africanas e a
influência das sonoridades do Soul e

do Gospel.
O cantor tinha já editado “Perfeito”, com
letra de Boss AC e música de Tiago
Machado. Matay, e colaborou também
com Dengaz, no enorme sucesso “Dizer
Que Não”, Gospel Collective, Soul
Gospel Project ou Boss AC, continua
apostado na sua carreira a solo e repete
a parceria com Agir, também ele autor do
tema “Não Chores Mais”, editado em
2017.
Este é um espetáculo inserido no
programa das Jornadas Mundiais da
Juventude.
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1 Abril, 20h/Sabugo
O Rancho Folclórico
“As Lavadeiras” do Sabugo
irá realizar uma sessão de fados

A Câmara Municipal de
Sintra assinala o Dia Inter-
nacional da Mulher, a 8 de
março, com uma exposição e
um concerto no MU.SA –
Museu das Artes de Sintra.
A exposição “Criadoras e
Musas – Mulheres na Cole-
ção Municipal de Arte”, de
entrada livre, reúne trabalhos
de 70 artistas e pode ser
visitada de 8 a 28 de março
neste museu municipal.
De artistas mais clássicas,
como Alda Machado Santos
ou Alice Alves Diogo, à arte
contemporânea de Alexandra
Nunes, Davina ou Celeste
Beirão, passando por artistas
mais consagradas como Mily
Possoz, Dorita de Castel-
Branco, Camila Loureiro ou
Paula Rego, a exposição
pretende aferir a presença das
mulheres na Coleção Muni-

Dia da Mulher é assinalado em Sintra
com exposição e concerto

cipal de Arte e o lugar que
ocupam criativamente num
espaço onde antes apenas
cabiam enquanto objeto ou
tema.
Já no dia 12 março, pelas
17h00, ainda sob o mote do
Dia Internacional da Mulher,
o MU.SA recebe o concerto
de música clássica “Mulhe-
res Compositoras: Territórios
Desconhecidos” numa home-
nagem às mulheres do mundo
musical. O concerto fará uma
viagem pelo tempo através da
interpretação de obras de

compositoras do sec. XIX até
à atualidade, incluindo a
compositora portuguesa con-
temporânea, Anne Victorino
d’Almeida.
 Com interpretação de Nélson
Nogueira (violino), Margari-
da Prates (piano) e Abel Go-
mes (violoncelo) o concerto
dá inicio com o Romance para
violino e piano de Amy Be-
ach, o violoncelo e o violino
apresentam a obra de Anne
Victorino d’Almeida, encer-
rando ao som do trio de piano
e cordas de Clara Schumann.

A entrada para o concerto é
gratuita, mas limitada à
lotação disponível. Reserva
de bilhetes para o espetáculo
via correio eletrónico, para
o e-mail:
dpec.producao@cm-sintra.pt

PROGRAMA
Amy Beach, Romance para
violino e piano
Anne Victorino d’Almeida,
Breves & breves para
violoncelo e piano
I. Quase presto
II. Lento
III. Allegro vivo
IV. Andantino
V. Allegro moito
Clara Schumann, Trio para
piano e cordas, op. 17
I. Allegromoderato
II. Scherzo e Trio
III. Andante
IV. Allegretto

Teatro – Parcerias com o Jornal de Sintra
Chão de Oliva (Teatro de Sintra), Filipe La Féria (Politeama) e Caixa de Cena (Parque Mayer)
Atribuição de bilhetes aos assinantes com pagamentos em dia. Peça no Jornal de Sintra o seu voucher para duas pessoas
e reserve a sua presença directamente no teatro. Entregas limitadas.
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m todo o mundo, o pro-
gresso dos direitos das
mulheres está a desa-
parecer diante dos nossos
olhos. Segundo as previ-

Opinião – António Guterres

Dia Internacional das Mulheres foca-se em diminuir as diferenças
de género na ciência, na tecnologia e na inovação a nível mundial

diferenças de género na ciência, na
tecnologia e na inovação. A nível
mundial, os homens têm 21% mais
probabilidades de ter acesso à

Internet do que as mulheres – e nos
países de baixo rendimento esta
percentagem sobe para 50%.
No entanto, mesmo os países mais

ricos saem a perder por causa dos
estereótipos de género e dos pre-
conceitos históricos. Na indústria
tecnológica, os homens superam as

mulheres na proporção de dois para
um.. Na inteligência artificial, de
cinco para um.
Os big data são o novo filão de ouro

e a base das decisões políticas e
económicas de hoje. No entanto,
muitas vezes ignoram as diferenças
de género – ou fazem vista grossa
às mulheres.
Todos devemos ficar alarmados,
desde logo, com produtos e servi-
ços que alimentam a desigualdade
de género e digitalizam o patriar-
cado e a misoginia.
Os direitos das mulheres não devem
sucumbir aos Silicon Valleys deste
mundo.
As decisões médicas baseadas em
dados recolhidos de corpos mas-
culinos podem não ser apenas
prejudiciais para as mulheres;
podem ser fatais.
A discriminação contra as mulheres
na ciência e nas tecnologias é o
resultado de séculos
De patriarcado, de discriminação e
de estereótipos prejudiciais. As
mulheres representam apenas
3%dos laureados do Prédio Nobel
em categorias científicas desde
1901. E na Internet, as mulheres –
incluindo cientistas e jornalistas –
são frequentemente alvo de
discurso de ódio sexista e de
absuso com intuito de as silenciar e
de as envergonhar.
Mas não serão silenciadas.
Mulheres e meninas em tod o mundo
exigem os seus direitos e as suas
palavras reverberam em todo o
mundo.
Precisamos de tomar medidas em
várias frentes oara garantir que as
mulheres e as meninas possam
contribuir plenamente para o acervo
mundial de conhecimento através
da ciência e das tecnologias.
Temos de derrubar barreiras – dos
dados discriminatórios a estereó-
tipos que afastam as meninas do
estudo de assuntos científicoa
desde tenra idade.
Os decisores dos msis diferentes
setores devem ampliar a partici-
pação e a liderança das mulheres na
ciência e nas tecnologias, recor-
rendo a quotas, se necessário.

E
sões mais recentes, ao ritmo atual,
serão necessários mais 300 anos
para alcançar a plena igualdade de
género.
Atualmente, a sucessão de várias
crises, desde a Guerra na Ucrânia à
emergência climática, afeta em
primeiro lugar e de forma mais dura
as mulheres e as meninas. E como
resultado do retrocesso mundial da
democracia, os direitos das mulhe-
res sobre os seus corpos e sobre a
autonomia das suas vidas estão a
ser questionados e negados.
Duas estatísticas evidenciam
claramente o nosso fracasso:
A cada dez minutos, uma mulher ou
menina é assassinada por um mem-
bro da família ou por um parceiro
íntimo.
E a cada dois minutos, uma mulher
morre durante a gravidez ou o parto.
A maioria destas mortes é per-
feitamente evitável.
Neste Dia Internacional das Mu-
lheres, temos de nos comprometer
a fazer melhor.
Precisamos reverter estas tendên-
cias alarmantes e aopiar as vidas e
os direitos das mulheres e das
meninas, em todos os lugares.
Esta é uma as minhas principais
prioridades e um pilar fundamental
do trabalho das Nações Unidas em
todo o mundo. Do Sudão do Sul ao
Mianmar [Birmânia], apoiamos
mulheres e meninas em risco e
garantimos que as suas vozes sejam
ouvidas nos processos de paz.
A secretária-geral adjunta, Amina
Mohammed, visitou recentemente o
Afeganistão para transmitir às
autoridades que as mulheres e as
meninas têm direitos humanos
fundamentais e que nunca desis-
tiremos de lutar por eles.
Este ano, o Dia Internacional das
Mulheres foca-se em diminuir as

Devem ser criativos, ampliando os
processos de recrutamento e dado
prioridade às competências no
momento da contratação. E devem
ser persistentes. A igualdade de
género não acontecerá por si só; tem
de constituir uma prioridade e de ser
alimentada. Esta abordagem está a
gerar resultados nas Nações
Unidas, onde temos a nossa própria
estratégia de paridade de género
entre os nossos funcionários.
Devemos também adotar medidas
para criar um ambiente digital seguro
para as mulheres e responsabilizar
tanto os perpetradores de abuso
online quanto as plataformas
digitais que permitem essas si-
tuações.
As Nações Unidas estão a trabalhar
com governos, sociedade civil,
setor privado, entre outros, na
elaboração de um Código de
Conduta destinado a reduzir danos
e a aumentar a responsabilidade das
plataformas digitais, ao mesmo
tempo que defende a liberdade de
expressão.
Os direitos das mulheres não são
um luxo que possa ficar à espera
enquanto resolvemos a crise
climática, acabamos com a pobreza
e criamos um mundo melhor.
Investir nas mulheres e nas meninas
é a maneira mais segura de elevar
todas as pessoas, comunidades e
países e de alcançar os objectivos
da Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável.
Vamos trabalhar, em conjunto, por
um mundo mais inclusivo, justo e
próspero para as mulheres e
meninas, homens e meninos, em
todos os lugares.

Secretário-geral das Nações Unidas

Fonte: Público,
8 de Março de 2023
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