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Festas dos Santos Populares
Marcha de S. João
das Lampas
estreia dia 23

js - ventura saraiva

Marcha de Cabriz
a 22 e 28

A Sociedade Filarmónica “Os Aliados” assinalou no domingo, 12, o seu 89.º aniversário, na sua histórica sede, em S. Pedro de Sintra.
“Os Aliados” integram-se num conjunto de cerca de duas dezenas de bandas filarmónicas, entre as quais se destacam algumas com prémios nacionais
e internacionais, nomeadamente, Almoçageme, Pêro Pinheiro, Montelavar, Assafora e a banda aniversariante. De relevar que a maioria destas bandas
têm uma remota e forte tradição associativa ligada às terras, o que tem sabido preservar pela dinamização de promissoras escolas de música.
Por esse motivo não se entende a sistemática exclusão de qualquer presença musical sintrense (bandas ou outras) nos Festivais de Sintra, cujo 46.º
é inaugurado no próximo dia 24. Perante o esquecimento dos valores musicais das nossas gentes, será de inteira justiça que o Jornal de Sintra dê
visibilidade às manifestações de inconformismo de muitos que se nos dirigem, pelo que se apela para que o 47.º Festival de 2012 e seguintes possam
incluir sempre valores musicais do concelho, alternados, com escolhas a cargo de musicólogos competentes.
Seria um estímulo. A família musical merece tal decisão, pois Sintra é um dos concelhos em Portugal que mais tem contribuído para a cultura e
participação das povoações na 1.ª Arte Universal entendível em todas as latitudes. IG

Sociedade Filarmónica “Os Aliados” assinala 89.º aniversário com várias homenagens e novos músicos

Escolas de música na esteira
da tradição filarmónica de Sintra
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ste ano procurámos de novo
um tema que tem a ver com a
realidade saloia.
Se em 2010 o tema foi as
Tradições Saloias (S. Mamede,

Mas o que mais nos desgosta e entristece é deparar com o
desinteresse da maioria dos jovens da nossa terra em serem
marchantes ou simplesmente colaborarem para que esta
iniciativa, que começou em 2005, não acabe, como tem
acabado a maioria das iniciativas levadas a cabo em S. João
das Lampas.
Não basta só o querer e a vontade desta comissão em levar
tudo isto por diante, é preciso o querer e a ajuda de toda a
gente da nossa terra e da nossa freguesia.
Temos deparado com enorme dificuldade em cativar gente
nova que possa e queira dar algum do seu tempo a estas
iniciativas. Lutámos até quase ao fim para termos os mar-
chantes necessários.
S. João, que é a sede de uma das maiores freguesias do conce-
lho de Sintra, a pouco e pouco vai-se deixando ultrapassar,

deixou de ter orgulho naquilo que é, não tem Bairrismo, e sem
união tudo se vai acabando.
Tudo o que se faz é com enorme sacrifício. Está-se sempre à
espera que alguém tome a iniciativa. E quando alguém a tem é
muito mais fácil criticar do que ajudar e colaborar. Esta
comissão tudo fez para dar continuidade à Marcha, que
começa a ser reconhecida como uma das melhores do nosso
concelho e que teve a sua noite de glória na Noite de Sto.
António de 2010, na abertura do desfile das Marchas
Populares de Lisboa, onde representámos a nossa freguesia
mas também o concelho de  Sintra.
Temos uma mágoa! Nunca conseguimos actuar na sede do
nosso concelho, porque Sintra promove muitas iniciativas
culturais, mas iniciativas populares, essas que mexem com o
povo e das quais o povo gosta e colabora poucas temos.
E temos, a título de exemplo, o desfile efectuado em Setembro
de 2010 integrado nas Festas de N.ª S.ª do Cabo Espichel,
representando as várias freguesias do concelho, que levou a
Sintra milhares de pessoas.
Da Câmara M. de Sintra, da Sociedade R. F. de S. João, da
Junta de Freguesia e de algumas firmas e entidades do nosso
concelho esperamos sempre a ajuda possível tal como o
fizeram nos anos anteriores. Ao Jornal de Sintra agradecemos
o apoio e a divulgação destas iniciativas, e esperamos mais
uma vez que a Marcha tenha o êxito dos anos anteriores.
Este ano vamos ter o costumado arraial popular, com o caldo
verde, sardinhas e os petiscos do costume nos dias 23 – 24 –
e 25 de Junho, com a actuação de três conjuntos diferentes e
a actuação da nossa Marcha nos dias 23 e 25, mas também
temos a parte religiosa em honra do nosso padroeiro S. João
Baptista, com missa solene e procissão no domingo dia 26 de
Junho pelas 16 horas.
Por tudo isto sejam bem-vindos a S. João para ver a nossa
Marcha e provar os nossos petiscos.

Pela Comissão – Madalena Simões

S. João das Lampas

Marcha e Festa de S. João Baptista

E
É já no dia 23 de Junho que sai à rua mais uma vez a Marcha da freguesia de S. João das Lampas.

Vindimas, Mexilhão e o Ramo da
Espiga), este ano será as Hortas, não
as industriais! Mas aquelas que são
tratadas pelos saloios, que sabem como
ninguém tratar da terra e cujos produtos
têm o sabor genuíno da terra.
Temos no criativo e ensaiador José
Vitorino, residente em Fontanelas, a
pessoa que ao longo destes anos tem
dado à marcha muito do seu tempo e
da sua criatividade.
Dele partem as ideias dos temas das
coreografias e também do guarda-
roupa.
Com ele, mas também com as letras
pensadas e escritas pelo Félix Heleno, que depois de ser
informado do tema escreve os versos e a música, para que
tudo se adapte ao tema escolhido.
Com a Cristina Tomé, a nossa costureira que desde sempre
nos tem acompanhado e opinado na escolha dos tecidos e na
sua concretização.
À comissão (cada vez mais reduzida) cabe a tarefa de arranjar
as verbas necessárias para que tudo se concretize, dos fatos
aos sapatos, dos chapéus aos arcos e a todos os adornos
necessários para que o visual da marcha seja do agrado de
todos.
Dificilmente repetimos ou reaproveitamos os fatos ou os arcos
de anos anteriores, porque os temas são sempre diferentes.
Nos tempos difíceis que correm só com muita carolice, trabalho
e imaginação se consegue pôr de pé tudo isto.

Desfile nas Marchas Populares de Lisboa em 2010

om cerca de quatro dezenas de figu-
rantes, exibindo colorido e res-
plandecente guarda-roupa e outros
adereços, em que prepondera a cor
azul, a marcha popular de Cabriz

Cabriz / Sintra

Marcha “Camélias em Flor” é prato forte
das festividades dos Santos Populares em Cabriz
António Faias

A marcha popular “Camélias em Flor”, da Associação Cultural, Social e
Recreativa de Cabriz, constitui o prato forte das Festividades dos Santos
Populares desta associação da conhecida aldeia da freguesia de Santa Maria
e S. Miguel em Sintra. Estreando-se na noite do passado sábado, dia 11,
perante uma grande assistência, que enchia completamente a bancada e
o recinto de festas, “Camélias em Flor” mereceu imediatamente os elogios
e fartos aplausos de todos os presentes.

Originais coreografias com deslumbrante guarda-roupa js - antónio faias

C
2011 constitui um importante cartaz das festas
populares desta aldeia da freguesia de Santa
Maria e S. Miguel em Sintra.
Subordinada ao tema “Camélias em Flor”, com
as suas canções homenageando as típicas
camélias de Sintra, os marchantes exibem-se
durante cerca de meia hora em originais co-
reografias, com o público sempre a
acompanhar com ritmados e merecidos aplau-

sos. Uma exibição que se repete nos dias 22 e
28 e que merece ser vista por quem ainda não
viu e revista por quem já viu.
Mas as festas de Cabriz, que se prolongam
até dia 29, têm ainda outras atracções, com
destaque para o arraial, com excelente serviço
de bar, onde não faltam as sardinhas assadas,
as febras, os caracóis e outras iguarias
próprias da festiva quadra, tudo acompa-
nhado de frescas bebidas e a convidar a um
salutar e alegre convívio nas noites populares
da Associação Cultural, Social e Recreativa
de Cabriz.
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Actualização do ficheiro
de aniversários
Pede-se ao assinantes do Jornal de Sintra que queiram ver
incluído na lista a data e nome de aniversários, seus ou de
seus familiares, o favor de nos dar essa indicação.
Igualmente se pede que nos seja comunicado o nome e
data de aniversário daqueles que pretendem sejam retirados.

EDITAL N.º 04/11

JOSÉ ÂNGELO FERREIRA CORREIA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SINTRA.
FAZ PÚBLICO QUE: Nos termos do Artigo 49.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002
de 11 de Janeiro, convoca a 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Sintra, a realizar no dia 22 de Junho de
2011, no Palácio Municipal de Valenças, na Vila de Sintra, às 20.30 horas, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. a) Expediente e informações.
b) Apreciar e votar:
– Acta n.º 02/11 referente à 2.ª Sessão Ordinária realizada em 28 de Abril de 2011.
2. Apreciar a Actividade Municipal.
3. Aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2011 e às Grandes Opções do Plano de 2012 e
2013 da Câmara Municipal de Sintra.
4. Aprovar a Revisão Orçamental n.º 1/2011 dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra.
5. Aprovar a repartição de encargos pelos anos de 2011, 2012 e seguintes relativamente ao projecto constante da listagem
anexa.
6. Aprovar a repartição de encargos em mais de um ano económico relativamente aos procedimentos constantes da
listagem anexa e relativamente aos procedimentos cuja abertura se venha a considerar necessária efectuar até final do
corrente ano de 2011 e que sejam imprescindíveis à garantia do normal funcionamento do Sistema Público de
Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais.
7. Aprovar a repartição de encargos pelos anos de 2011, 2012 e seguintes relativamente aos projectos constantes da
listagem anexa.
8. Autorizar o Município de Sintra a celebrar o Protocolo de Cedência com o Infantário do Povo, referente ao imóvel
municipal sito na Rua do Infantário do Povo n.ºs 1, 1-A e 1-B e Rua Aquilino Ribeiro n.º 5 em Massamá, composto de
r/c e 1.º andar, com a área total de 2212 m2, sendo a área coberta de 610m2 e logradouro de 1602 m2, inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo P1199 da Freguesia de Massamá e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º
65264, a fls. 168 do L.º B-174 da Freguesia de Queluz, avaliado em 635.600,00 E (seiscentos e trinta e cinco mil e
seiscentos euros) para que o utilize no desenvolvimento exclusivo das actividades que constituem o seu objecto social,
no âmbito de Creche e Jardim de Infância.
Os Munícipes que pretendam usar da palavra poderão inscrever-se até 48 horas antes do início da Sessão pelos meios e
no horário abaixo indicados, explicitando os dados identificativos e o assunto; permitindo-se que, em circunstâncias
extraordinárias, por deliberação da Mesa, sejam aceites inscrições após esse prazo, desde de não esteja preenchido o
número máximo de oito intervenções por Sessão.
Número máximo de inscrições: 8.
Horário:
09.00h – 12h.30m
14.00h – 17h.30m
Tel. 21 923 69 01 / 2
Fax: 21 923 69 06
E-Mail: ams@cm-sintra.pt
A Sessão iniciar-se-á pelo Período de Intervenção Aberto ao Público, pelo Período Antes da  Ordem do Dia, seguindo-
-se de imediato o Período da Ordem do Dia nos termos do Art. 84, n.º 6 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção
da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro e Art. 86.º da Lei n.º 169/99.
Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor a serem afixados nos lugares de estilo.
Sintra, 07 de Junho de 2011.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
(a) Ângelo Correia

SINTRA
C Â M A R A   M U N I C I P A L
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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Pêro Pinheiro

A Festa de Verão do Centro Social
No passado dia 4 realizou-se
a Festa de Verão do Centro
Social de Pêro Pinheiro, no
recinto da sede deste centro
que será, no futuro, o novo
parque de estacionamento.
A festa esteve animada, com
almoço de feijoada e porco no
espeto, a que não faltou a feira
de artesanato e velharias.
Na parte cultural registe-se a
participação da banda filar-
mónica da Sociedade Re-
creativa de Pêro Pinheiro
assim como a actuação do
Grupo Coral do Centro Social.
Não faltou a tradicional quer-
messe e o bar com sardinhas,
febras e “boa pinga”, assim
como o baile popular.

Está patente nos SMAS/Sintra, Av. Movimento das Forças
Armadas, 16, uma exposição de trabalhos elaborados pelos
alunos da Turma A, 6.º Ano, percurso curricular alternativo
da Escola Mestre Domingos Saraiva, Algueirão/Mem
Martins. A exposição está patente até 24 de Junho.

Algueirão / Sintra
Alunos expõem nos SMAS

A Quercus atribuiu o galar-
dão de ouro a quatro praias
do concelho de Sintra, que
premeia a excelente qua-
lidade das águas das praias

Adraga / Praia Grande / Magoito / S. Julião

Quercus dá galardão de ouro a praias
de Adraga, Praia Grande, Ma-
goito e São Julião. Estes
resultados são o fruto da
limpeza intensiva das praias
do concelho e da sensi-

bilização da população para
causas ambientais realizada
pela empresa municipal
HPEM e pelo aumento do
civismo dos frequentadores.

Sintra
Livro para os mais novos

Foi lançado no dia 14 o livro “Pedro e os Bons Gigantes”,
no Centro de Ciência Viva, com com texto de António
Torrado e ilustração de Cristina Malaquias.
Centrado na questão da importância da deposição selectiva
e da reciclagem, este livro é editado no âmbito do Programa
Municipal de Sensibilização Ambiental, com o patrocínio
da Suma e destina-se ao público infantil.
A sua tiragem permitirá conjugar a oferta aos alunos das
escolas galardoadas no Programa EcoEscolas com a venda
nos circuitos comerciais (Publicações Europa-América).

Alcachofras, Manjericos
Petiscos e Carrascão
Fogueiras e Bailaricos
Tudo isto é S. João

ACM - Caninhas

Hockey Club de Sintra vive
quadra dos Santos Populares
O Hockey Club de Sintra vive a quadra dos Santos
Populares com entusiasmo e muito optimismo, porque além
da celebração desta tradicional festa, tão querida dos
portugueses, o clube pretende com ela angariar fundos
que ajudem a suportar as muitas despesas com que a colecti-
vidade se debate. Para ambas as finalidades a direcção e
outros amigos do clube organizaram nos passados dias 11
e 12, no recinto exterior do seu pavilhão, a verbena dedicada
a Santo António, que se saldou por um brilhante êxito.
Dados os excelentes resultados conseguidos naqueles dois
dias, os promotores dos festejos voltam a organizá-los nos
próximos dias 23, 24 e 25, com horários entre as 12 e as 24
horas, no quais, a par da permanente música ambiente,
estarão presentes os tradicionais comes-e-bebes, com as
sardinhas assadas e os caracóis a constituírem o prato forte,
mas com o caldo verde, as bifanas e entremeadas a
competirem com aqueles, com as apetitosas e frescas
imperiais e o bom vinho a ajudarem à deglutição.
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Sociedade Filarmónica “Os Aliados” assinala 89.º aniversário com várias homenagens e novos músicos

Sobreviver aos tempos de mudança
Ventura Saraiva

F

PUB.

oi um dia de aniver-
sário bastante preen-
chido com muitas ini-
ciativas e que come-
çou bem cedo (8h00)

A “família caracolina” reuniu-se no domingo, dia 12, para assinalar o 89.º aniversário da colectividade de S. Pedro de Sintra, e tem fortes razões para
festejar, apesar de todas as dificuldades que tem enfrentado. O projecto da Escola de Música revela-se um sucesso, e os apoios vão chegando de vários
quadrantes, como se pôde constatar no decorrer da Sessão Solene. A inauguração do “Memorial” no Cemitério de Nossa Senhora das Graças, e a
conclusão da 2.ª fase das obras na Sede Social, foram dois pontos altos do programa festivo, que mobilizou largas dezenas de associados.

com as cerimónias do Içar da
Bandeira, seguindo-se uma
Missa em memória de todos
os associados realizada na
Igreja de S. Miguel, em Sintra.
Na Sessão Solene, realizada
na Sede Social, marcaram pre-
sença o vice-presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
Marco Almeida, os presiden-
tes de Juntas de Freguesia,
Fernando Cunha (S. Pedro de
Penaferrim) e Fernando Pe-
reira (S. Martinho), represen-
tantes dos Bombeiros Volun-
tários de S. Pedro de Sintra,
Confederação das Colectivi-
dades de Cultura e Recreio,
para além dos dirigentes de
“Os Aliados”, representados
pelo líder directivo, Marco
Rodrigues.
Numa espécie de preâmbulo
à cerimónia, foram prestadas
duas homenagens com o des-
cerramento das respectivas
placas; a primeira ao “sócio
benemérito Dr. António Car-
los de Almeida Braga”, um
empresário brasileiro do ramo
financeiro que tem residência
em S. Pedro, filho de pai
português, e a segunda à

Câmara Municipal de Sintra
pelo apoio à concretização
das obras de beneficiação de
todo o edifício, recentemente
concluídas.

«Estes gestos dão-nos
força para continuar»
Com a sala e galerias supe-

riores a registar a presença de
largas dezenas de associa-
dos, amigos e convidados,
Marco Rodrigues, presidente
da direcção, focalizou o seu
discurso na conclusão da 2.ª
fase das obras: «Nós senti-
mos um grande orgulho
quando entramos nesta So-
ciedade e a vemos com novas

cores, mais bonita, fruto do
grande apoio prestado pela
Câmara Municipal de Sintra.
São estes gestos que nos
dão força para continuar e dar
assim seguimento a todo um
trabalho de muitos anos, de
outros dirigentes que passa-
ram por esta casa e sonharam
com momentos como este».
Já Marco Almeida, vice-presi-
dente da autarquia, subli-
nhou a importância de festejar
89 anos de existência, refe-
rindo que «é muita História
que está aqui, e que esta So-
ciedade já viveu e partilhou
com os sintrenses. Para nós
é fundamental que estas
colectividades continuem a
existir porque prestam um
serviço importante às suas
comunidades, e são também
um referencial histórico de
tudo aquilo que elas viveram
ao longo dos diferentes
tempos».

Luís Alberto Oliveira
agraciado pelos 25 anos
de músico
Refira-se ainda, e no capítulo
das homenagens, foi descer-
rada uma fotografia do asso-
ciado Joaquim Jesus Diogo
(recentemente falecido) e

foram entregues medalhas
aos professores da Escola de
Música (Óscar Oliveira, Ale-
xandre Ferreira e Tiago Fer-
reira) e ao maestro, Rui Mo-
reira. Já o músico Luís Alber-
to de Oliveira foi agraciado

pela Confederação das Co-
lectividades de Cultura e Re-
creio e pela Sociedade Filar-
mónica “Os Aliados” pelos 25
anos de actividade como
músico na Banda de S. Pedro
de Sintra.
Durante a cerimónia, foram
apresentados os novos ele-
mentos da Escola de Música
– um projecto com cerca de
dois anos, com duas aulas por
semana, gratuitas – com o
programa a encerrar com um
concerto pela Banda sob a
orientação do maestro Rui
Moreira, e o tradicional con-
vívio da “família caracolina”
na apoteose final à volta do
bolo de aniversário, e dos “pa-
rabéns a você”, brindando a
um futuro melhor, e resistindo
aos tempos de mudança…

Banda Filarmónica de “Os Aliados” em concerto comemorativo do 89.º aniversário
js - ventura saraiva

Músico Luís Alberto Oliveira recebe medalha através

do vice-presidente da CMS, Marco Almeida

Marco Rodrigues na homenagem ao sócio António Braga

Os novos músicos
Emília Bojan
Margarida Rodrigues
Filipe Soares
Lídia Sara Machado
Rogério Silva
Francisca Rodrigues
Daniel Sousa
Mariana Borges
António Wemans
Sara Oliveira
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Foi num ambiente fantástico que Vale de Lobos acolheu o Torneio Europeu de Veteranos em Hóquei em Patins e que terminaria com a

vitória do clube organizador “Os Lobinhos” qual cereja em cima do bolo. “Não podia correr melhor quer do ponto de vista desportivo,

quer organizativo. O que aconteceu em Vale de Lobos foi uma verdadeira homenagem ao hóquei em patins português”, sublinhou ao

Jornal de Sintra Bruno Agostinho, um dos principais rostos da organização, que mobilizou durante quatro dias muitos voluntários da

colectividade da freguesia de Almargem do Bispo. pág. V

js - ventura saraiva
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Clubes de sete países marcam presença em Vale de Lobos na 17.ª Edição da EVRICUP – Torneio Europeu de Veteranos de Hóquei em Patins

“Os Lobinhos” são o novo campeão europeu



II JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 17 DE JUNHO DE 2011

DESPORTO

oão Faleiro, fundador,

director e professor da

Escola de Boxe João

Faleiro, em Mem Mar-

tins, sedeada numa an-

princípio da época (em Abril), e até agora ainda não os realizou,

nem se sabe quando os realizará, uma decisão que prejudica

os atletas, que fazem a sua preparação para uma determinada

data e, depois, ao não ser cumprida esta, perdem a forma,

além de que tal atitude desmotiva os jovens, porque os

objectivos deles são as competições, sendo os treinos muito

duros, e depois, ao não serem cumpridas as datas não são

aproveitados os seus esforços.

JS – A escola tem muitos praticantes?

JF – Temos cerca de três dezenas, entre os quais um de 11 e

outro de 13 anos que já entram em combates, e outros de 15,

16, 17 e 18 anos que estão preparados para combater, nos

respectivos escalões, que vão de juvenis a cadetes e juniores,

para além de possuirmos também um atleta com elevado

estatuto, Danielson Varela, cabo-verdiano, que no seu país

obteve vários êxitos.

O nosso clube já recebeu convites para participar em provas

internacionais, um dos quais da Irlanda, mas nós não temos

disponibilidades financeiras para suportar o preço das

viagens, embora o clube que nos convidou pagasse as esta-

dias dos atletas, mas mesmo assim não aceitámos o convite

porque as viagens de avião são caras e nós não temos dinheiro

para as mesmas nem quaisquer apoios para esse efeito.

Escola de boxe pretende apoio da Câmara
João Faleiro, industrial de serralharia civil, com oficina na

Terrugem, também professor no ginásio, com seu filho,

também João Faleiro, e com José Vieira, acrescenta que o filho

é também praticante de boxe, tendo representado já a selecção

de Lisboa. “Está a formar-se em educação física e é ele que

está a elaborar o projecto que pretendemos apresentar à

Câmara de Sintra, no sentido de apelar à autarquia para que

nos ajude neste  apoio aos pequenos atletas e a outros que

gostariam de praticar a modalidade mas não têm posses para

pagar as inscrições, nem para comprar as luvas e outros

Escola de Boxe João Faleiro integra Casa do Benfica em Agualva-Cacém

Boxe é escola de virtudes
António Faias

A Escola de Boxe João Faleiro, sedeada na Praceta Nau São Rafael, n.º 2, em Mem Martins, a qual foi fundada há quatro anos, por João Faleiro, antigo
pugilista, está integrada na Casa do Benfica em Agualva-Cacém. Possui cerca de três dezenas de praticantes, alguns a competir em provas oficiais, mas
gostaria de abrir portas a muitos mais, se para tanto recebesse apoios oficiais, “porque o boxe é uma escola de virtudes”.

J
tiga oficina de serralharia civil

onde o próprio desenvolvia

a sua actividade profissional,

representa actualmente a

Casa do Benfica em Agualva-

Cacém. Praticante de boxe

desde os 17 anos (actualmen-

te tem 56), foi campeão nacio-

nal por quatro vezes, tendo

ganho a Medalha de Prata no

Boxam (boxe amador) em

1979, torneio internacional de

boxe realizado anualmente em

Espanha e envolvendo diver-

sos países do mundo, no

qual participou em 1978 e

1979, integrando a selecção

nacional, sendo na ocasião

atleta do Estrela da Amadora.

Foi com João Faleiro que o Jornal de Sintra conversou há

dias, nas instalações do ginásio-escola que, segundo o

próprio, eram uma antiga oficina de serralharia civil que “foi

adaptada para eu e o meu filho treinarmos, mas posteriormente

foram aparecendo amigos interessados no boxe e actualmente

o clube tem cerca de três dezenas de praticantes, de idades

compreendidas entre os 11 e os 50 anos”.

Jornal de Sintra – Os praticantes pagam alguma mensa-

lidade?

João Faleiro – Os atletas pagam uma pequena mensalidade,

para ajudar às despesas de aluguer das instalações, água, luz

e compra e manutenção de diverso equipamento exigido pela

modalidade.

Alguns atletas entram em provas oficiais
JS – Os vossos atletas entram em provas oficiais?

JF – Alguns entram em competições oficiais, possuindo o

clube actualmente quatro atletas que estão apurados para as

finais dos campeonatos nacionais de juniores e de cadetes,

tendo alguns deles já vencido alguns combates ou ficado

bem classificados noutros, realizados em diversos pontos do

país. Ainda não temos nenhum atleta com participação

internacional, mas esperamos que alguns atinjam esse plano.

JS – Como está a modalidade a nível do pais?

JF – A modalidade está muito mal, e esclareço porquê: nós,

em Lisboa, somos geridos por uma federação que está sedeada

no Porto, a qual canaliza as verbas de apoio aos clubes para

os da região norte, ‘esquecendo-se’ dos da região sul, e no

ano passado e este ano ainda não recebemos qualquer verba

do subsídio que aquela federação recebeu do IND (Instituto

Nacional de Desportos), o qual deveria ter sido atribuído

equitativamente às associações, para depois estas fazerem a

distribuição pelos clubes. Mas há outras coisas mal feitas no

boxe pela federação, como é o facto de ter marcado a realização

dos campeonatos nacionais de juniores e cadetes para o

equipamentos”, frisa João

Faleiro, que acrescenta:

“Temos contado com o apoio

de uma empresa sedeada no

Cacém, a Aires Fernandes de

Almeida, que nos patrocina,

e ainda recentemente subsi-

diou a viagem de alguns

atletas ao Algarve e nos com-

pra alguns equipamentos,

mas precisamos que a Câmara

nos apoie para ampliarmos

esta actividade e apoiarmos

mais jovens, porque eu tam-

bém não tenho possibili-

dades de suportar todos os

gastos, porque tudo o que

existe no ginásio é adquirido

com as verbas das quotas que

os praticantes pagam e em

grande parte pago por mim”,

acentua João Faleiro.

JS – Como está o boxe no

concelho?

JF – Creio existir só a nossa escola, outra no Real Sport Clube

de Queluz e outra no JOMA de Monte Abraão, e o nosso

projecto é termos condições para captarmos mais jovens, e

que esta modalidade se expanda e proporcione o aparecimento

de campeões.

Boxe é escola de virtudes
João Faleiro refere ainda que o projecto que o clube tem para

apresentar à Câmara de Sintra é semelhante a outro que foi

apresentado na Câmara Municipal de Lisboa, o qual pretende

incentivar os alunos das escolas para a prática desta

modalidade e retirá-los da rua”. “O boxe é uma escola de

virtudes, porque além de retirar os miúdos da rua incute-lhes

valores cívicos que lhes moldam o carácter e os impedem de

ter vícios, porque esta é uma modalidade que lhes exige muita

disciplina e entrega, e também muito respeito pelo semelhante,

porque o boxe é quase uma doutrina”, conclui João Faleiro.

João Faleiro

js - antónio faiasAtletas de várias idades frequentam a escola de boxe
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D
ecorreu no passado

dia 14 de Maio em

Alenquer o 4.º Cam-

peonato Nacional

FPKC (Federação

pavilhão n.º 2, do

Complexo Despor-

tivo do Estádio da

Luz, em Lisboa,

recebeu no dia 10

Mafalda Oliveira (1.ª), Sara Silva (2.ª) e Inês Neves (3.ª) no Pódio de Amora

Em baixo Filipe Vaz, Beatriz Fernandes, Miguel Marçal e Martim Marçal. Em cima “SIMO”, Ana Fevereiro, Ana

Marçal, Adriana Fernandes, Maria Medeiros, Miguel Antunes, Helena Costa

Campeonato Nacional da Federação Portuguesa Kempo Chinês (FPKC) em Alenquer

Centro de Recreio Popular e Cultural
de Dona Maria soma títulos

Portuguesa Kempo Chinês),

competição que reuniu na-

quela região ribatejana mais

de uma centena de compe-

tidores, disputando os títulos

nacionais em Formas Soft

Style e Hard Style, Formas

com Armas, Defesa Pessoal e

Combate, Rumble Sparing,

Light Contact, Full Contact e

Knock Down (Combate a

KO).

A Escola do C.R.P.C. Dona

Maria esteve presente com

cinco atletas, subindo a vá-

rios degraus do pódio, com

Filipe Vaz, Sérgio Lima e

Miguel Marçal a conquista-

rem o título de campeão na-

cional em “Formas”.

Centena e meia
de escolas praticam
o Kempo Chinês
O Kempo Karaté Chinês é um

estilo híbrido, e como tal, trei-

na várias vertentes das Artes

Marciais e desportos de com-

bate. Embora a modalidade

seja ainda um pouco des-

conhecida em Portugal é trei-

nada em cerca de 150 escolas

e conta com mais de cinco mil

praticantes, sobre a égide das

suas mais de 21 Associações

FITKEMPO
Abertas inscrições
No Centro D. Maria, já estão abertas as inscrições para a

nova modalidade FitKempo (Ginástica, Aeróbica, Step,

KempoCombat, Cardio Localizada), às 2.ªs feiras, das 20

às 21h00 em Dona Maria, e às 3.ªs feiras, das 20h15 às

21h15 nos Bombeiros Voluntários de Caneças.

CLASSIFICAÇÕES
(D. Maria)
Filipe Vaz:

1º. Lugar “ Formas”

2º. Lugar “Combate

Rumble Sparing”

Sérgio Lima:

1º. Lugar “Formas”

2º. Lugar “Combate

Rumble Sparing”

Beatriz Fernandes:

2º. Lugar  “Formas”

3º. Lugar “Armas”

2º. Lugar “Combate

Rumble Sparing”

Miguel Marçal:

1º. Lugar “Formas”

Taça “Atleta Mais

Jovem”

Miguel Antunes:

2º. Lugar “Formas Soft

Style”

3º. Lugar “Formas Hard

Style”

D. Carlos I brilha nos distritais da Associação de Ténis de Mesa de Lisboa

Sara Silva com três títulos de campeã distrital
Ventura Saraiva*

O
(feriado nacional), os Cam-

peonatos Distritais Indivi-

duais, Pares e Pares Mistos

de Cadetes da Associação de

Ténis de Mesa de Lisboa,

competição que contou com

a presença dos atletas do

Clube Top Spin, da Asso-

ciação Desportiva D. Carlos

I, de Sintra.

Dos resultados conseguidos,

o maior destaque vai para

Sara Silva que somou três (!)

títulos: sagrou-se campeã

distrital em Pares Femininos,

fazendo dupla com Jennifer

Byrde da Academia 3 de

Junho, em “Pares Mistos”,

com o atleta do Sporting, An-

tónio Pereira, e finalmente,

alcançou o título de Campeã

Distrital Individual de Cade-

tes, conseguindo impor a sua

técnica às restantes adver-

sárias.

De referir ainda a passagem

ao Mapa Final dos tenistas

João Canelas e José Teófilo

(Cadetes), assim como o em-

penho de todos os partici-

pantes que muito têm digni-

ficado as cores sintrenses, em

especial da Associação D.

Carlos I.

 

Pódio completo
no III Torneio de Ténis
de Mesa na Amora
No passado dia 28 de Maio,

no Pavilhão Desportivo

Pedro Eanes Lobato, na

Margem Sul do Tejo, o pódio

feminino do Torneio da Amo-

ra foi totalmente preenchido

pelas atletas sintrenses do

Top Spin: Mafalda Oliveira

(1.ª) Sara Silva (2.ª) e Inês

Neves (3.ª).

Destaque ainda para o 1.º

lugar alcançado pelo atleta

sintrense Diogo Silva. Este

atleta, formado no Centro de

Formação do Top Spin,

representou na época pas-

sada o Estrela da Amadora, e

actualmente, como indepen-

dente, representa o ténis de

mesa do nosso concelho,

continuando a treinar na

Escola EB 2,3 D. Carlos I, no

Clube Top Spin.

*com Luís Rocha

Regionais e pela FPKC (Fe-

deração Portuguesa de Kem-

po Chinês).

O Kempo Karaté Chinês é um

sistema de artes marciais

caracterizado como uma arte

de auto-defesa, essencial-

mente nos jovens  permite de-

senvolver a concentração, o

equilíbrio, a autodisciplina e

sentido de responsabilidade.

Com alunos dos 4 aos 56

anos o Kempo Chinês é uma

boa forma de viver a máxima

de “Mente Sã, Corpo São”.

No Centro de Recreio Popular

e Cultural de D. Maria, as

aulas são ministradas às 2.ªs

e 4.ªs feiras, das 19 às 20h00,

pelo “SIFU” Ivo Furtado, 5

vezes campeão mundial e 7

vezes campeão nacional, e

pela “SIMO”, Ana Fevereiro,

3 vezes campeã mundial e 7

vezes campeã nacional.

A Escola de Dona Maria,

promove ainda “Workshops”

de Defesa Pessoal para gru-

pos mistos, e/ ou só para

mulheres.
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C PUB.om muita esperança
na bagagem, a equi-
pa feminina da es-
cola do Algueirão
(1.ª da Zona Sul)

O�Clube�Atlético�de�Queluz�vai�realizar�no
dia�17�de�Junho�de�2011,�no�pavilhão
Henrique�Miranda,�com�início�pelas�21h00,
�o�“Sarau�de�Encerramento”�da�época
desportiva,�com�a�apresentação�de�todas�as
suas�classes�e�algumas�classes�convidadas.
Tal como tem vindo a acontecer, o Clube
Atlético de Queluz vai estar representado
na Gymnaestrada Mundial que se irá realizar
na Suíça em Julho deste ano, com as duas

Realizou-se�no�sábado,�dia�4

de�Junho,�no�Pavilhão�Des-

portivo�da�Escola�Secundária

de�Mem�Martins,�o�Torneio

de�Encerramento�e�a�entrega

de�troféus�do�quadro�com-

petitivo�de�basquetebol�do

Desporto�Escolar�de�Juvenis

femininos�da�Fase�EAE

Sintra-�Mafra�e�EAE�Ama-

dora,�Cascais�e�Oeiras.

Num clima de grande conví-
vio por parte das equipas das
quatro escolas participantes
(as três primeiras classi-
ficadas do quadro compe-
titivo e uma equipa convi-
dada) e com uma assistência
numerosa e participativa
assistiu-se a seis jogos de
basquetebol cujos resultados
foram os seguintes:
E.S. Mem Martins, 50-E.
Salesiana Manique, 8; E.S.
Alvide, 31-E. S. Leal da
Câmara, 26; E.S. Alvide, 26-
E.S. Manique, 14; E.S. Leal da
Câmara, 13-E.S. Mem Mar-
tins, 37; E.S.Mem Martins, 45-
E. S. Alvide, 9; E.S. Leal da
Câmara, 34-E.Salesiana
Manique, 23.
No final do torneio, e na

Torneios Nacionais de Basquetebol de Iniciados (Sub-14) masculinos e femininos

Queluz e Maria Alberta Menéres
na discussão do título
Ventura Saraiva

Durante os dias 24, 25 e 26 deste mês, realizam-se as fases finais do Torneio
Nacional de Basquetebol destinado aos escalões de Iniciados (sub-14)
masculinos e femininos. No concelho da Trofa, o Clube Atlético de Queluz
faz parte do grupo masculino, e em Ermesinde, o Grupo Desportivo Escola
Maria Alberta Menéres integra o grupo feminino.

ruma até ao pavilhão muni-
cipal de Ermesinde (distrito
do Porto) para na ronda
inaugural da “Final 6” (dia 24)
superar o primeiro obstáculo,
o Núcleo Cultural e Recrea-
tivo de Valongo, equipa que
conta com o apoio do seu
público, uma vez que joga no
seu território. No período da
tarde (2.ª jornada) joga com a
turma anfitriã, o Clube Propa-

Equipa de Iniciadas, técnicos e dirigentes do GDEMAM js - ventura saraiva

Basquetebol Escolar – Torneio de Encerramento

Escola Secundária de Mem Martins ganha

ganda de Natação, outra das
favoritas ao título. No dia 25,
na realização da 3.ª e 4.ª jorna-
da, as adversárias são as in-
sulares do Boa Viagem (Aço-
res), e CAB Madeira, e no fe-
cho da prova (dia 26) jogam
com as oeirenses da
SIMECQ.

Queluz na Trofa
No pavilhão da Escola EB 2,3
de S. Romão do Coronado, no
concelho da Trofa, o emblema
de Queluz, vencedor da Zona
Sul, começa por defrontar na

ronda inaugural (dia 24), o
Maia B.C., jogando de segui-
da com a Escola Francisco
Franco (Madeira). No dia 25,
joga com o Benfica, e com os
açorianos da União Sportiva.
Na última jornada, dia 26
(domingo) mede forças com
o Futebol Clube do Porto. Um
fim-de-semana de emoções, a
gerar grandes expectativas
entre os adeptos da moda-
lidade, numa organização da
Federação Portuguesa de
Futebol e das autarquias que
recebem as respectivas com-
petições.

entrega dos troféus, a Escola
Secundária de Mem Martins,
por ter sido a primeira clas-
sificada do quadro compe-
titivo de Basquetebol 2010/
2011, no escalão de Juvenis
femininos, as suas alunas
receberam a taça e as meda-
lhas de 1.º lugar. Receberam
igualmente medalhas a Escola
Secundária de Alvide (2.ª), e
a Escola Salesiana de
Manique (3.ª).

A equipa da Escola Secun-
dária de Mem Martins foi
constituída por: Catarina
Ferreira; Marta Patrício;
Sónia Mimoso; Patrícia
Sequeira; Susana Sequeira;
Raquel Lopes; Anícia Cabral;
Edla Sanca; Daniela Tomé;
Joseanne Lopes (C); Catarina
Baptista e Inês Lopinhos.
Treinador: Paulo Santos.
Árbitros: Gonçalo Vicente e
Gilberto Fernandes.

Sarau do Clube Atlético de Queluz

Dia 17 de Junho às 21h00
classes de representação. A classe de acrobá-
tica vai estar presente nas apresentações de
cidade e na Noite de Portugal, enquanto
a classe de manutenção vai estar incluída nas
apresentações do Grande Grupo AGL.
Assim, está prevista no Sarau, a participação
do Grande Grupo da Associação de Ginástica
de Lisboa (AGL). Este Grande Grupo conta com
a presença de cerca de 200 atletas de vários
clubes.

Após o término de mais uma época despor-
tiva, treinadores e capitãs das equipas
juntaram-se para eleger as jogadoras que
mais se destacaram ao longo desta época da
I Divisão Feminina de Basquetebol. Após
as votações, entre as jogadoras escolhidas
para o “5 Ideal” constam os nomes de duas

MVP e 5 Ideal da I Divisão Feminina de Basquetebol

Duas sintrenses entre as eleitas
jogadoras do GD Escola Maria Alberta
Menéres, Filipa Bernardeco e Natacha Cá. A
equipa completa-se com Márcia Costa (MBB),
Cátia Lopes (S.C. Coimbrões) e Urysla Cotton
(MBB).
Como “MVP” foi escolhida a jogadora do
Montijo Banda Basket, Márcia Costa.

Equipa de Juvenis da ESMM
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A Junta de Freguesia congratula-se pelo êxito da 17.ª Edição da EVRICUP - Torneio Europeu de Hóquei em Patins de Veteranos

realizada no Pavilhão de Vale de Lobos e organizada pelo GDR “Os Lobinhos” deixando aos países participantes

o melhor da nossa hospitalidade e capacidade de mobilização.

Felicita ainda a Equipa Sénior Feminina do GDR “Os Lobinhos” pela conquista do 1.º lugar do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Hóquei em Patins.

A Junta de Freguesia apoia o Desporto

PUB.

17.ª edição da “EVRICUP” trouxe até ao pavilhão
de Vale de Lobos um total de dezasseis equipas
divididas em dois escalões etários, e provenientes
de 7 países (Portugal, Espanha, Bélgica, Reino
Unido, Holanda, Alemanha e Itália), representados

Vale de Lobos recebe Torneio Europeu de Veteranos de Hóquei em Patins marcado pelo sucesso

“Os Lobinhos” vence Paço de Arcos
e arrebata título de campeão europeu
A localidade de Vale de Lobos transformou-se durante quatro dias na capital europeia do hóquei em patins para jogadores veteranos. Entre os dias 1
e 4 deste mês, algumas das melhores equipas a nível europeu, constituídas por patinadores que durante muitos e bons anos espalharam a magia pelos
palcos por onde passaram, voltaram a encantar as largas centenas de espectadores que ao longo da prova marcaram presença nas bancadas do
pavilhão. A discussão do título foi feita entre os emblemas de “Os Lobinhos” e Paço de Arcos, com os sintrenses a ganharem o troféu graças ao “golo
de ouro” de Nuno Rilhas…

A
por cerca de centena e meia de patinadores. A competição
contou ainda com quatro clubes portugueses, os estreantes
Futebol Clube do Porto e Paço de Arcos e os repetentes Pare-
de F.C. (já campeão por três vezes) e o Grupo Desportivo e
Recreativo “Os Lobinhos” a quem coube toda a organização
da prova.
Entre os dois escalões competitivos, este Europeu de Vetera-
nos acabou por ser dominado por equipas de Portugal e
Espanha, com a novidade dos holandeses do Valkenswaarde
integrarem um dos lugares de honra no quadro final (4.º lugar),
num dos melhores jogos do torneio, com os espanhóis do
Barcino a vencerem por um golo (10-9).
No escalão + 50 anos, o 1.º lugar foi conquistado pelo Cibeles
de Espanha, que conseguiu 5 vitórias em 5 jogos. “Os Lobi-
nhos” foi a única equipa portuguesa representada neste
escalão, e terminou em 3.º lugar, atrás dos italianos do HC
Castiglione.

“Golo de ouro” de Nuno Rilhas
leva pavilhão ao rubro
O escalão + 35 anos foi disputado em duas fases (fase de
grupos e eliminatórias), e a grande final acabou por ser
portuguesa, entre a equipa da casa (“Os Lobinhos”) e o Clube
Desportivo de Paço de Arcos, vencedor este ano das Jornadas
de Veteranos de 2011. Um jogo para atribuição do título que
correspondeu às expectativas e a levar o pavilhão ao rubro. O
ex-internacional Rui Lopes fez um “hat-trick” antes do
intervalo, dando vantagem à sua equipa (1-3) para Paulo
Pantana imitar o seu adversário, e na segunda parte empatar
a partida (4-4), levando-a para prolongamento. Um jogo
emocionante que ficaria resolvido com um “golo de ouro”
apontado por Nuno Rilhas, para gáudio de todos os
espectadores, e para desilusão dos paço-arquenses, que se
atiraram à dupla de arbitragem, em grande contestação, mas
os ânimos lá serenaram, acabando até por aumentar a
adrenalina de todos os intervenientes, que saíram sob fortes
aplausos.
“Os Lobinhos” conquistou assim o seu primeiro título europeu
de veteranos, com o CT Barcino, e Parede FC, a serem os
únicos clubes a deter a “Grande Taça”, troféu alcançado quan-
do uma equipa vence por três vezes consecutivas, ou por

cinco vezes alternadas.
No final, na consagração dos vencedores e na entrega de
prémios, ficou o registo da satisfação de todos quanto à
qualidade da organização do evento, que teve o apoio da
Câmara Municipal de Sintra, Junta de Freguesia de Almargem
do Bispo, Associação de Patinagem de Lisboa, comércio local,
e empresas do concelho, entre elas o Jornal de Sintra.
Para a história ficam quatro dias de grande espectáculo de
hóquei em patins, protagonizados por excelentes jogadores,
como – por exemplo – Vítor Hugo, António Ramalho, Rui
Lopes, Luís Ferreira, Paulo Pantana, Nuno Rilhas, Júlio Sa-
lema, e isto para referir alguns dos portugueses, já que muitos
outros brilharam nos palcos do hóquei em patins europeu.

Ficha do jogo (1.º/2.º Lugar)
Pavilhão de Vale de Lobos.
Árbitros: Fernando Cabaço e António Rocha.
GDR “Os Lobinhos”: Jorge Nunes; Paulo Pantana, Nuno
Rilhas, António Silva e Ricardo Nunes (cinco inicial); Paulo
Alves, José Carlos, Rui Bravo, Júlio Salema e Bruno
Agostinho.
Treinador: Bruno Agostinho.
CD Paço de Arcos: Vítor Agostinho; José Tiago, Rui Lopes,
António Ramalho e Luís Ferreira (cinco inicial); Rui Canas,
Mário Ferreira, Jorge Canas, António Rocha e Ricardo Moreira.
Treinador: Luís Almeida.
Ao intervalo: 1-3.

Resultado final (após prolongamento): 5-4.
Marcadores: Paulo Pantana (3), Ricardo Nunes e Nuno Rilhas
(“Os Lobinhos”), e Rui Lopes (3) e Luís Ferreira (CDPA).

CLASSIFICAÇÃO FINAL (+ 35 anos)
1.º GDR “Os Lobinhos”; 2.º CD Paço de Arcos; 3.º Barcino
V.H. (Espanha); 4.º Valkenswaarde (Holanda); 5.º Parede F.C.;
6.º F.C. Porto; 7.º C.P. Vila Franca (Espanha); 8.º GEIGG
(Espanha); 9.º C.P. Voltegrá (Espanha); 10.º Herne Bay United
(Reino Unido); 11.º C. Darmstadt (Alemanha); 12.º K.V. Rolta
R.H.C. (Bélgica).

Equipas de “Os Lobinhos” e Paço de Arcos finalistas do Europeu de Veteranos js - ventura saraiva

Hóquei – Taça de Portugal feminina
“Os Lobinhos” na Final-Four
Pelo segundo ano consecutivo, a equipa do G.R.D
“Os Lobinhos” vai estar presente na Final-Four da Taça de
Portugal de Seniores Femininos, competição que se realiza
nos dias 25 e 26 deste mês no pavilhão municipal de Vila
Nova de Foz Côa, na região do Alto Douro.
No 1.º jogo da ½ final, a equipa de Vale de Lobos mede
forças com as nortenhas da Sanjoanense (17:30), enquanto
no outro jogo, Gulpilhares e H.C. Turquel disputam às 15h00
o acesso à final marcada para domingo, dia 26, às 16h00.
Recorde-se que “Os Lobinhos” foi finalista vencido na
edição de 2009/2010, tendo perdido no prolongamento
frente à Fundação Nortecoop, no chamado “golo de ouro”.

Ventura Saraiva
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Caminhada em S. João das Lampas

Dia 19 de Junho às 9h00
Com a concentração agendada para as 9h00 à frente da Junta
de Freguesia em São João das Lampas, realiza-se no domingo,
dia 19 deste mês, um “passeio/caminhada” de grau fácil,
porque não envolve grandes subidas ou descidas pelo interior
da freguesia. O percurso tem cerca de 10 km., e o tempo previs-

to para a caminhada é de 3 horas.

O interesse da iniciativa prende-se pela passagem por vários

pontos onde perduram vestígios das populações que habi-

taram a região (do neolítico, da época romana, da época

medieval, do renascimento) e claro pelos casais, casas saloias,

fontes das aldeias de Bolelas, Amoreira, Odrinhas, Barreira,

Alvarinhos, A-do-Longo e de volta a São João das Lampas,

terminando com “um lanchinho” para fazer um piquenique-

-convívio em casa de Ana Coelho, em A-do-Longo.

As inscrições podem ser feitas pelo E-mail:

amisajola@gmail.com

Grande Prémio de Verão em Mira Sintra

Nuno Carraça (URCA) vence
Correu-se no sábado, dia 4, nas principais artérias do Bairro
de Mira Sintra (Agualva-Cacém) a 4.ª edição do Grande
Prémio de Verão, prova pontuável para o “Troféu Sintra a
Correr” e que foi ganha por Nuno Carraça, da União
Recreativa da Abrunheira (URCA), que superou todos os
adversários, nomeadamente José Moreira (GRD Reboleira),
e Adalberto Furtado (AA Pego Longo), que ocuparam os
restantes lugares do pódio.
No sector feminino, a vitória em seniores foi para Alexandra

Alves (AA Pego Longo), seguida de Raquel Lopes (URCA),

e de Elisabete Filipe (GRD Ribeira da Lage), enquanto no

escalão de F40, Maria Alexandra Alves (CCD Sintrense) somou

mais um triunfo.

Por equipas, a formação de Pego Longo foi a 1.ª (354 pontos),

seguida do CR Leões de Porto Salvo (266), da Casa do Benfica

em AMM (247), “Os Fixes” de Queluz de Baixo (173), e Grupo

Recreativo Ribeira da Lage (172).

Troféu CMO – Corrida das Localidades

Quarteto sintrense
vence na Lage
Ricardo Barbosa (Juvenis), Tiago Lopes (Iniciados), ambos

do USC Mira Sintra,Vanessa Agulha (Ginásio C. Queluz) e

Miguel Cruz (Infantis), da Casa do Benfica em Algueirão-

-Mem Martins, venceram na 6.ª-feira, dia 10, os seus escalões

no “IV Grande Prémio Ribeira da Lage” prova pontuável para

o Troféu CMO - Corrida das Localidades.

Quanto às equipas sintrenses, a Casa do Benfica em

Algueirão-Mem Martins ficou no 9.º lugar (79 pontos), URCA

(12.º) com 67, e União SC Mira Sintra (15.º), com 17.

Atletismo em Sintra

3.ª Corrida do Ambiente dá vida e colorido
à Volta do Duche
António Faias

a tarde do passado

sábado a Volta do

Duche, no Centro

Histórico de Sin-

tra, onde estava

Organizada pela Câmara Municipal de Sintra (Divisão do Desporto e Centro de Cultura e Desporto
Sintrense) e integrada no Troféu Sintra a Correr, realizou-se ao final da tarde e princípio da noite do
passado sábado, dia 11, a 3.ª Corrida do Ambiente, destinada a diferentes escalões etários e que
integrou ainda uma Mini-Caminhada. Venceram a prova principal (8700 metros) o sénior Nuno
Carraça, da URCA (União Recreativa e Cultural da Abrunheira), e a também sénior Catarina Ferreira
(individual).

N
instalada a meta, registou uma

enorme afluência de atletas

de vários escalões, desde os

benjamins a veteranos, que

participaram na 3.ª Corrida do

Ambiente, prova que conta

para o projecto camarário

Sintra a Correr, a qual inte-

grou ainda uma Mini-Cami-

nhada, sem carácter compe-

titivo, na distância de 4300

metros.

A preceder as corridas houve

música, dança, muita anima-

ção, com o colorido dos equi-

pamentos dos atletas a em-

prestar ainda mais brilho ao

evento, tendo as competi-

ções, destinadas a atletas

masculinos e femininos,

começado pela participação

dos pequenos benjamins, a

que se seguiram os infantis,

iniciados e juvenis, encerran-

do as competições os esca-

lões juniores, seniores e ve-

teranos, masculinos e femi-

ninos, estes a percorrerem a

distância de 8700 metros.

Participaram nas várias pro-

vas, no conjunto de todos os

escalões, cerca de cinco cen-

tenas de atletas e na Mini-

Maratona cerca de duas cen-

tenas.

Sagrou-se vencedor da cor-

rida principal o atleta sénior

Nuno Carraça, da URCA

(União Recreativa e Cultural

da Abrunheira), sendo Cata-

rina Ferreira (individual) a

primeira atleta feminina (esca-

lão sénior) a cortar a meta.

“Prova estava bem
organizada”
No final da corrida o JS ouviu

a opinião de Nuno Carraça (21

anos), vencedor absoluto

desta 3.ª Corrida do Am-

biente, o qual considerou que

a prova lhe correu bem: “Ao

princípio senti-me um pouco

cansado, mas com o desen-

rolar da corrida fui aquecendo

e acabei por conquistar o

primeiro lugar”. Numa análise

à organização da prova, o

atleta adiantou-nos que

“tudo correu bem, a prova

estava bem organizada, pelo

que foi tudo muito bom”.

“Luto sempre
por alcançar
o primeiro lugar”

Também Catarina Ferreira (27

anos), da Cruz Quebrada, que

corre individualmente, não

representando portanto

qualquer clube, adiantou ao

JS que gostou da prova,

“porque o percurso é muito

bonito e estava tudo muito

bem organizado”. “Já venci

algumas provas, e outras

vezes fiquei em lugares

secundários, mas luto sempre

por alcançar o primeiro

lugar”, acentuou a terminar.

Apesar de ainda não estarem

apuradas as classificações

oficiais, a vitória por equipas

foi para a A. A. Pego Longo,

seguida da Casa do Benfica

em Algueirão-Mem Martins.

Nuno Carraça cortando a linha da meta

Pequenos atletas partem para a sua corrida js - antónio faias

GINÁSIO CLUBE DE QUELUZ
(C.C.D. N.º 120 - INATEL) – Instituição de Utilidade Pública

Rua Afonso de Albuquerque, 26 • Telef. 309 918 483 • Fax: 214 361 092
2745-057 QUELUZ

gincqueluz@mail.pt • gincqueluz@sapo.pt

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL – 28/06/2011

CONVOCATÓRIA

De acordo com os Estatutos do Ginásio Clube de Queluz, convoco a
Assembleia Geral Eleitoral Ordinária para o dia 28/06/2011, pelas 21.00
horas e terminus pelas 23.00 horas, com a seguinte

Ordem de Trabalhos:

1. Eleição dos Corpos Sociais do Ginásio Clube de Queluz para o triénio
2011/2014.

Queluz, 13 de Junho de 2011.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Victor Manuel Pereira dos Santos)
Nota prévia:
A entrega de listas candidatas decorre entre os dias 15 e 24 do mês em curso.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 17-06-2011

Pedido de pagamento de assinaturas
Solicitamos o pagamento das assinaturas em atraso por

cheque, dinheiro ou por transferência bancária.

O porte de envio pelos Correios tem que ser pago pelo

Jornal de Sintra, mensalmente, e o seu montante é avultado.

Solicitamos todo o vosso empenho no sentido de regularizar

a situação e de nos indicar futuros eventuais assinantes.

O Jornal de Sintra vive exclusivamente das vendas dos jor-

nais e da publicidade.

Apoie o Jornal de Sintra, uma voz livre no Concelho de

Sintra. Importância a transferir: ,

NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

25 números - 7,55

50 números - 15,10

50 números

Estrangeiro - 20,00

CAMPANHA DE ASSINATURAS

FORMAS DE PAGAMENTO

DE  NOVOS ASSINANTES E ACTUAIS

Multibanco
Seleccionar – Transferências – Transferências bancárias

No Jornal de Sintra

Loja

Multibanco

(do próprio)

Cheque
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Sintra

V Passeio Saloio de Vespas de Sintra
Organizado pelo Clube de Vespas do H. C. Sintra, realiza-se no próximo dia 26 do corrente o

V Passeio Saloio de Vespas de Sintra. O local de partida é no Pavilhão do Hockey Club de

Sintra, pelas 9.30 h, onde no regresso será servido o almoço, pagando cada participante no

repasto 15 vespas.

Inscrições através dos telems. 965447094 ou 936128694, ou em www.vespasdesintra.com

PUB.

Moto Clube de Sin-

tra organizou no

passado dia 29 de

Maio de 2011 o seu

“3.º Encontro de

D E S P O R T O S  M O T O R I Z A D O S

Moto Clube de Sintra promove “3.º Passeio de Ciclomotores Antigos” com mais de uma centena

S. Pedro dá tréguas e anima participantes

O LISTA DE PREMIADOS
Melhor Ciclomotor do Encontro; Casal
RZ 50 17
Carlos Martins
Melhor Ciclomotor não Restaurado;
Zundapp Combimet 56
Joel Domingos
1.º Ciclomotor Montagem Nacional;
Sach Fuego 86
Manelito
2.º Ciclomotor Montagem Nacional;
Sach Lotus 69
José Fernando Ferreira
3.º Ciclomotor Montagem Nacional;
Casal K 175 83
João Pedro Miguel
4.º Ciclomotor Montagem Nacional;
Macal Sport 29
António Mendes
1.º Melhor Ciclomotor Estrangeiro;
Honda 59
José Coutinho
2.º Melhor Ciclomotor Estrangeiro;
Yamaha 61
Rui Figueiredo
3.º Melhor Ciclomotor Estrangeiro;
Honda 31
António Correia
1.º Melhor Scooter; Vespa Sport 46
António Pico
2.º Melhor Scooter; Vespa 4
João Figueiroa
3.º Melhor Scooter; Vespa 75
António Gama Batista
1.º Velocípede com Motor Auxiliar;
Pirota 31
Jorge Vilafranca
2.º Velocípede com Motor Auxiliar;
Ducati 37
Ana Silva
Prémio Especial; Mosquito 45
Paulo Guilherme Silva

Ciclomotores Antigos” com o

Largo da Feira de S. Pedro de

Sintra a servir de local de con-

centração, chegada e con-

vívio final.

A organização esperava este

ano superar as expectativas,

porém devido ao mau tempo

e principalmente ao forte

temporal que caiu em Sintra

na  tarde do dia anterior (sá-

bado), inibiu muitos de

participar. Mesmo assim,

cerca de 90 ciclomotores e

cerca de 110 participantes não

deixaram de marcar presença

num passeio com início às 11

horas com passagem por

Sintra, Seteais, Colares, Praia

das Maçãs Azenhas do Mar,

Fontanelas com uma paragem

na Praia da Aguda para um

descanso das motorizadas e

refrescar as gargantas.

Passeio-visita os principais pontos de interesse turístico do concelho

Depois de um longo interregno, o Campeonato Nacional de Enduro voltou às pistas, desta
vez com a disputa da quarta prova pontuável para a competição interna. O “Enduro
Vinhateiro” foi uma estreia absoluta neste campeonato, contando um percurso inédito
entre as vinhas do Alto Douro.
O piloto sintrense do Magoito, Gonçalo Reis, apresentou-se nesta prova com uma boa
rodagem ganha ao longo do mês e meio, depois de ter disputado três provas do Mundial
de Enduro, a última delas na semana passada na Sicília.
Em Santa Marta de Penaguião e na Zona da Régua, o piso duro com muito xisto, a juntar
a controlos apertados no primeiro dia de prova, veio provocar algumas alterações na
tabela classificativa.
Num controlo mais apertado alguns dos pilotos da frente iriam ser penalizados enquanto
Gonçalo Reis chegaria a tempo e horas à zona de assistência embora tenha tido que
apertar o ritmo. Esta situação causou alguma confusão, e Gonçalo Reis iria perder a
concentração, caindo por diversas vezes ao longo do dia. Contudo com a penalização
averbada pelos seus adversários, Reis ganharia o primeiro dia na Régua.
Classificação actual do campeonato: 1.º Paulo Felícia, 170 pts, 2.º Gonçalo Reis, 157 pts, 3.º
Luís Oliveira, 132 pts.

Motociclismo – Campeonato Nacional de Enduro
Primeiro triunfo para Gonçalo Reis

cair umas gotas de chuva na

hora do almoço, mas nada que

estragasse o evento.

Devido ao mau tempo que se

temia que voltasse, decidiu-

se antecipar a entrega de tro-

féus para que todos pudes-

sem regressar aos seus locais

de residência sem percalços,

o que felizmente aconteceu.

Satisfeitos pelo sucesso, os

responsáveis pelo Moto

Clube de Sintra, deixam atra-

vés do Jornal de Sintra, “uma

Depois continuou-se em

direcção às localidades de

Gouveia, Fachada, Terrugem,

Campo Raso, Algueirão

Velho, com nova paragem pa-

ra aperitivo, uma oferta do Ca-

fé Teresa; depois o passeio

continuou em direcção à Ta-

pada das Mercês, Mem Mar-

tins, Portela de Sintra, e final-

mente S. Pedro para o almoço,

um repasto preparado mais

uma vez pelas sócias e ami-

gas do clube.

A exposição das motorizadas,

a feira de peças e entrega de

troféus completaram o pro-

grama do “3.º Encontro”.

Uma dezena de prémios
para os melhores
Afinal, e feito o balanço da

iniciativa pela organização,

“quem compareceu não se

arrependeu, porque mais uma

vez passou um dia excelente”

e até o S. Pedro acabou por

colaborar, deixando apenas

palavra de apreço para todos

os sócios e amigos do clube

que no sábado (dia 28) apesar

do mau tempo não arredaram

pé, e montaram tudo o que era

necessário para a realização

e sucesso deste evento”.

ANÚNCIO

Ana Celeste Catarrilhas da Silva Evans de Carvalho, Juiz de Direito, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, Unidade

Orgânica 1:

FAZ SABER, que nos autos de Acção administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos, registados sob

o número 120/11.6BESNT, que se encontram pendentes no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, 1.ª Unidade Orgânica,

em que é autora “A Massa Insolvente de Maconfer – Materiais de Construção Civil, Lda., representada pelo administrador de

insolvência Adelino de Oliveira Ferreira Novo” e ré/entidade requerida “Município da Amadora” e como contra-interessados

todos os proprietários de lotes e fracções constituídos e construídos na “Urbanização Casas do Lago – Serra de Carnaxide”,

Freguesia de Venteira – Amadora”, cujo objecto do pedido consiste:

– na anulação da deliberação da Câmara Municipal da Amadora n.º 137/CMA/2010, datada de 05/05/2010, notificada

à Requerente em 21/10/2010, que procede à substituição da titular do alvará de loteamento n.º 7/2001, na realização das

obras de urbanização mediante o accionamento da caução existente, nos termos do art.º 84.º do RJUE.

São os contra-interessados (todos os proprietários de lotes e fracções constituídos e construídos na “Urbanização Casas do

Lago – Serra de Carnaxide”, Freguesia de Venteira – Amadora”) CITADOS, para no prazo de QUINZE DIAS se constituírem

como contra-interessados no processo acima indicado, nos termos do n.º 1, do art.º 82.º do Código de Processo nos Tribunais

Administrativos.

Uma vez expirado o prazo para se constituírem como contra-interessados, consideram-se CITADOS para contestar, no prazo
de 30 DIAS, a acção acima referenciada pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição

na secretaria, com a advertência de que a falta de contestação ou a falta nela de impugnação especificada não importa a
confissão dos factos articulados pelo autor, mas o tribunal aprecia livremente essa conduta, para efeitos probatórios;

Na contestação, devem deduzir, de forma articulada, toda a matéria relativa à defesa e juntar os documentos destinados a

demonstrar os factos cuja prova se propõe fazer;

Caso não lhes seja facultado, em tempo útil, a consulta ao rpocesso administrativo, disso dará conhecimento ao juiz do

processo, permitindo-se que a contestação seja apresentada no prazo de 15 dias contado desde o momento em que o contra-

-interessado venha a ser notificado de que o processo administrativo foi junto aos autos;

De que é obrigatória a constituição de advogado, nos termos do art.º 11.º, n.º 1 do CPTA;

O prazo acima indicado é contínuo e terminando em dia que os tribunais estejam encerrados transfere-se o seu termo para o

primeiro dia útil seguinte.

Os duplicados da petição inicial, encontram-se à disposição na secretaria deste Tribunal.

Sintra, 02 de Junho de 2011.

A Juiz de Direito,

(a) Ana Celeste Catarrilhas da Silva Evans de Carvalho

O Oficial de Justiça,

(a) Manuel António Almeida Baptista Pina

(Anúncio elaborado por Manuel António Almeida Baptista Pina, Escrivão-Adjunto, em suporte informático, através do SITAF, com aposição

de assinaturas electrónicas avançadas, cfr. Artigo 7.º da Portaria n.º 1417/2003, de 30 de Dezembro.)

Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra

Av. General Mário Firmino Miguel, 2, 2714-556 Sintra

Telef. 21 9100500 Fax: 213506007

E-mail: correio@sintra.taf.mj.pt

Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra
Proc. N.º 120/11.6BESNT Acção administrativa especial de pretensão conexa

com actos administrativos
Data: 02/06/2011

Intervenientes:
Autor: Maconfer-Materiais de Construção Civil, Ld.ª (e Outros);
Réu: Município da Amadora

PUB. JORNAL DE SINTRA, 17-06-2011

Rua Dr. Manuel
Arriaga,
n.º 5 - B

2745-159 Queluz
Telef. 21 435 59 90
 Fax 21 435 59 81
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Campeonato Nacional de Juvenis de Hóquei em Patins

Hockey Club de Sintra na Final Four em Barcelos
Ventura Saraiva

F

Em baixo, Guilherme Silva, Diogo Couto, Frederico Borges, Vasco Miranda e Ricardo

Viegas. Em cima, Pedro Natário (treinador), Diogo Fernandes, Tiago Lourenço, Tiago Pedro,

Pedro Soares, Pedro Leitão, Bernardo Bruno e Pedro Soares

Av. 25 de Abril, Lote 160 C - Massamá • 2745-809 QUELUZ - PORTUGAL
Telef. 21 430 08 60 • Telem. 918669602 - 963605724 - Fax: (351) 214371266

e-mail: geral@queluztur.pt • web site: www.queluztur.pt
alvará 808/96
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CRUZEIRO
NO ATLÂNTICO
Saída e Chegada

a Lisboa
De 13 a 20 de Agosto

FESTA DO POVO
e DAS FLORES

3 e 4 de Setembro
Campo Maior

CRUZEIRO NO RIO DOURO
25 e 26 de Junho

Régua / Gaia

CRUZEIRO NO RIO TEJO
Domingo 17 de Julho

FEIRA MEDIEVAL
30 e 31 de Julho

Santa Maria da Feira

! TUBOS DE GRÉS
! TUBOS DE PVC
! TUBOS DE BETÃO
! TAMPAS DE FERRO

Sociedade Anónima – Capital Social 250.000,00 E
Mat. na Cons. Reg. Com. de Sintra sob o n.º 1291 – FUNDADA EM 1970

SEDE E ARMAZÉNS GERAIS: RUA CIDADE DE HULL, N.º 12

 2735 - 211 CACÉM

TELEF. 214 318 120 •  FAX: 214 318 129 • APARTADO 9 - 2606-801 BELAS

Aplicar os nossos materiais, é acompanhar os progressos do mundo

! SUMIDOUROS DE FERRO
! ACESSÓRIOS DE FERRO PARA ÁGUAS
! CAL HIDRATADA E CIMENTO, ETC
! SEMPRE AOS MAIS BAIXOS PREÇOS

ARMAZENISTARMAZENISTARMAZENISTARMAZENISTARMAZENISTA - GROSSISTA - GROSSISTA - GROSSISTA - GROSSISTA - GROSSISTA - RETA - RETA - RETA - RETA - RETALHISTALHISTALHISTALHISTALHISTA - EXPORTA - EXPORTA - EXPORTA - EXPORTA - EXPORTADORADORADORADORADOR

ivo carivo carivo carivo carivo cardoso, lda.doso, lda.doso, lda.doso, lda.doso, lda.

oi uma luta intensa para
chegar ao apuramento, dado
o valor de todos os emble-
mas em confronto na Zona
Sul: Benfica, Sporting e Paço

Terminou a 2.ª Fase do Campeonato Nacional de Juvenis, com a equipa do Hockey Club de Sintra a garantir a presença entre as melhores classificadas
para a discussão do título nacional, juntando-se assim, ao Hóquei Clube de Braga, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal. A “Final-
Four” está marcada para o pavilhão municipal de Barcelos, entre os dias 2 e 3 de Julho.

de Arcos, todos com tradição nesta
categoria, com os leões a deterem o
título conquistado na época pas-
sada em Alenquer, e onde a turma
do concelho de Oeiras também
marcou presença. Pode-se até dizer
que a turma orientada por Pedro
Natário foi a grande surpresa da
prova, ao superar a concorrência,
tendo perdido apenas um desafio, e
frente ao Sporting, na 1.ª volta da
prova. Curiosamente, a única der-
rota dos leões foi imposta pelos sin-
trenses na derradeira jornada da
competição (ver caixa).

Quem será o campeão
de 2010/2011?
No pavilhão municipal de Barcelos
tudo pode acontecer dado o
equilíbrio dos conjuntos apurados
para a Final-Four da prova. Na Zona

Triatlo do Ambiente em Oeiras

Manique de Cima no 1.º lugar
Realizou-se no dia 10 (feriado), em Oeiras, o “XXIV Triatlo do Ambiente” competição pontuável
para a Taça de Portugal da modalidade, numa organização da Federação de Triatlo de Portugal,
e que foi ganha por Gil Maia (Clube dos Galitos) e Maria Areosa (Garmim-Olímpico de Oeiras).
Na “Prova de Lazer” a vitória por equipas na categoria de Juvenis foi conquistada pelo Grupo
Recreativo e Desportivo de Manique de Cima, com os atletas João Ferreira Pereira (4.º), Luís
Carlos Lopes (5.º) e Miguel Tomé (10.º). No 2.º lugar classificou-se, o Garmin-Olímpico de
Oeiras, e no 3.º o Alhandra Sp. Clube.

Ténis – Ranking Internacional de sub-14

Sabugueiro ascende ao 56.º lugar
O jogador do Centro de Cultura e Desporto Sintrense, António Sabugueiro, acaba de
fazer história no ténis português, ao vencer o KÓPAVOGUR OPEN, disputado na
Islândia.
Com esta vitória ascende ao 56.º posto do Ranking Internacional de sub-14, e ao 40.º
para a corrida dos Masters Tennis Europe.
Com este resultado, António Sabugueiro figura na restrita galeria dos melhores
jogadores portugueses de sempre, com percurso internacional.

js - ventura saraiva

Norte, o Hóquei Clube de Braga
surpreendeu pela sua capacidade
realizadora, ombreando com a
equipa dos dragões, finalista ven-

cida na época passada, com ambos
os emblemas a chegarem ao final
com o mesmo número de pontos
(12) e ambos com duas derrotas. Na

Zona Sul, o clube de Alvalade, orien-
tado por Luís Moreira, entrou de-
cidido a garantir o apuramento e a
defesa do título nacional, o que

conseguiu sem sobressaltos de
maior. Perante este cenário de equi-
líbrio, tudo pode acontecer na região
minhota, e com o Hockey Club de
Sintra a espreitar a oportunidade de
reeditar a festa de 1999/2000 quando
ergueu o troféu de campeão na-
cional.

Vitória 5-4
sobre o Sporting
Na derradeira jornada da 2.ª fase
o H.C. Sintra recebeu no sábado,
dia 11, no pavilhão de Monte
Santos, o Sporting, e venceu por
5-4, quebrando a invencibilidade
dos leões na prova. Ao intervalo
já vencia por 4-1, com golos de
Tiago Pedro (2), Ricardo Viegas
(1), Diogo Couto (1) e Diogo Fer-
nandes (1), enquanto pelos
leões, João Paulo Candeias fez o
“póquer” da partida, arbitrada
por Tiago Monteiro (CRAHP de
Lisboa).
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Areias, aldeia rural com dezenas de
moradores, pertence à freguesia de
S. João das Lampas, concelho de
Sintra. A aldeia é atravessada pela
Estrada Principal que muitas vezes
parece uma auto-estrada... O limite de
velocidade nas povoações é de
50Km/h, muitas vezes excedido,
sendo a colocação de lombas obra
prioritária a concretizar, sob pena de
repetição de tragédias. Há dias um
carro descendo a estrada a mais de
100Km/h, ao fazer a curva ia
“aterrando” no quintal de um vizinho!
Acresce que esta via não tem
passeios (!). Nem toda a gente tem
carro... A Junta de Freguesia de S.
João das Lampas (JFSJL) pretende construí-los. Pelo
menos um passeio numa das suas alas é necessário como
pão para a boca. Está em jogo a vida de pessoas, sobretudo
idosos que, para se deslocarem, têm que andar na estrada.
À atenção da JFSJL: convirá que o passeio se faça entre a
mercearia e o Parque das Merendas, tendo em atenção as
águas pluviais. O Parque das Merendas é um espaço
simpático e limpo que convida ao piquenique, leitura e
repouso, merecendo um ponto de água e sinalização de
referência.
A estrada Amoreira-Areias foi alvo de grandes obras no
passado ano, para instalação de condutas de água, não
se tendo aproveitado para a colocação de (pelo menos)
um passeio. Foi pena... Cruzando com a Estrada Principal,
aquela segue até à estrada da Assafora. Ambos os lados
carecem também de lombas e de prévios sinais de apro-
ximação de estrada com prioridade.
Faz sentido reposicionar a única passadeira para peões,
recolocando-a no enfiamento do Largo da Eira com a
Estrada Principal. O Largo da Eira, a Rua da Fonte e a Rua
do Casal da Aranha têm uma espécie de pavimento, isto é,
nem é asfalto nem “caminho de cabras”. É um alcatroa-
mento de “cuspo” com gravilha a granel por cima... A bem
de não haver mais quedas e tropeções, dando alguma
dignidade à aldeia, repavimente-se.
Não sendo servida por rede de saneamento, as casas têm
fossas e se até final do ano passado os dois primeiros

Areias também é Sintra

Jorge Semprun: a longa
viagem de um combatente
da liberdade

DIGA DE SUA JUSTIÇA

despejos do ano eram grátis, agora os moradores começam a
pagar a partir do primeiro despejo, feito pelos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Sintra.
Porquê? Reclamam perguntando os moradores.
Areias está bem municiada de contentores de resíduos sólidos
e reciclagem, já quanto à limpeza e higiene dos mesmos e
imediações... Vejamos: Os contentores de lixo da Estrada Prin-
cipal bem como os três de reciclagem devem ser lavados com
mais frequência assim como as suas imediações. O mau cheiro
e lixos vários são alvo de visitas indesejáveis – ratos.
Há um fontanário nas Areias, construído há mais de sessenta
anos, a partir da doação de parte de um terreno, por um
filantropo filho da terra, o senhor José Joaquim Duarte. Com
traça antiga, foi erguido pelos moradores com a colaboração
da Câmara Municipal de Sintra. É cuidado pelo povo da aldeia
mas a água está imprópria para consumo. Sendo a mina de
localização próxima: “O seu lençol freático não me parece que
esteja contaminado por quaisquer agentes poluidores” –
palavras de um aldeão sexagenário. Água imprópria para
consumo porquê? Perguntamos todos. Respondam os SMAS.
Esta instituição poderia/deveria intervencionar no sentido
de voltar a conferir à água qualidade para consumo público.
Nos tempos que correm a água está (quase) ao preço “do”
azeite e no futuro próximo “valerá” ouro. Não lhe conferindo
potabilidade é mais do que desperdício. É deitar dinheiro dos
vizinhos fora!

Vítor Colaço Santos – Areias

sta semana Maria Mota, da
Fervença.
1 – O que mais a marcou

nesta semana no Mundo?

O que mais me marcou no

esta semana

Devia-se voltar a publicar
o melhor de José Alfredo
Idalina Grácio

E
Mundo foi a continuação da guerra na
Líbia e outros países e a atrocidade que
traz à humanidade, que tanto fala dos
direitos humanos.
2 – E em Sintra, que acontecimentos?

Foram as eleições e o Sintrense ter
ficado em quarto lugar no Campeonato
Nacional da 3.ª Divisão.
3 – Que melhoramentos gostaria de

ver concretizados em Sintra?

Gostaria de ver mais policiamento nas

O Jornal de Sintra reserva-se o direito de editar, resumir, cortar e só publicar mensagens, cartas e e-mails de leitores

devidamente  identificados.

escolas e que houvesse mais trabalho
nas oficinas da pedra  e para todos aque-
les que sabem e querem trabalhar.
4 – Quer fazer algum pedido através do

Jornal de Sintra?

O Jornal de Sintra deveria voltar a publi-
car e a relembrar o melhor que José Alfre-
do escreveu e que eu lia, religiosamente
todas as semanas. Hoje continuo a ler o
Jornal de Sintra de fio a pavio, leio tea-
tros, aniversários, reclamações. Tudo,
mas mesmo tudo. Gostaria de pedir que
apoiassem o Jornal de Sintra para que
este se mantenha actuante. Sugiro que
o Jornal de Sintra volte a dar espaço aos
poetas populares, que são mesmo muitos
e estão esquecidos.

m 7 de Junho passado morreu uma das mais
marcantes figuras intelectuais da segunda metade
do século XX. Chamava-se Jorge Semprun e sou-
be, como poucos, conciliar pensamento, criação
e acção, na linha do que foi o percurso de vida de

José Jorge Letria

E
outro notável intelectual chamado André Malraux, com o
qual, apesar das diferenças políticas, manteve uma relação
de amizade, assente, designadamente, nas muitas
afinidades que os aproximavam.
Nascido em Dezembro de 1923 no seio de uma família da
alta sociedade espanhola com destacados membros no
topo da vida política, Jorge Semprun acabou, durante os
anos da ocupação nazi de grande parte da Europa, por ser
enviado para o campo de concentração de Buchenwald,
onde viria a aproximar-se do ideal comunista e a ser figura
destacada, com apenas 21 anos, do levantamento armado
ocorrido naquele campo do terror hitleriano. Foi, de resto,
o único campo que as tropas aliadas encontraram já
libertado no momento em que ali chegaram, para surpresa
e admiração de homens como o general Patton.
Ainda longe de se assumir como escritor, o que só
aconteceria no início dos anos sessenta, Jorge Semprun
ascendeu ao Comité Central do Partido Comunista de
Espanha, tendo vivido uma intensa experiência como
quadro clandestino em Madrid. Essa experiência viria a
ser decisiva para a escrita de livros como “A Autobiografia
de Federico Sánchez”, que é, na realidade, a sua própria
autobiografia enquanto dirigente comunista, já em ruptura
com o estalinismo e com a “visão monolítica do mundo”,
a que renunciou de vez.
A sua estreia na ficção deu-se com o romance “A Longa
Viagem”, de 1963, que chegou a Portugal numa edição da
Arcádia e me permitiu a descoberta do escritor, reforçada
com a leitura, uns anos mais tarde, de “A Segunda Morte
de Ramón Mercader”. Depois seguiram-se muito outros
livros, incluindo uma biografia do seu amigo Yves Montand
e essa obra-prima memorialística que é “A Escrita ou a
Vida”, sobre a experiência vivida e sofrida em Buchenwald.
Para além disso, Jorge Semprun foi guionista de filmes,
tendo trabalhado, entre outros, com Alain Resnais.
Após a ruptura definitiva com o PCE, Jorge Semprun
aceitou o convite de Felipe González para integrar um
governo do PSOE como ministro da Cultura, tendo
contribuído para abrir ainda mais a cultura espanhola ao
mundo e para estreitar as relações culturais com  França, a
sua segunda pátria.
Grande humanista, herói da resistência, escritor com-
prometido com os grandes combates do seu tempo, Jorge
Semprun, que tive o gosto de conhecer pessoalmente numa
feira do livro em Madrid e que me impressionou pela sua
afabilidade e pelo conhecimento da realidade política e
cultural portuguesa, tem vários livros traduzidos em
Portugal e merece sempre ser lido e relido, designadamente
pela memória que nos deixa da História do século XX.
Sempre repartido, também por razões familiares, entre
Madrid e Paris, foi na capital francesa que acabou por
morrer, deixando em todos quantos o leram e se identifi-
caram com o seu percurso, com a sua coragem e com o seu
talento uma saudade que só a leitura da sua obra pode
compensar. Entre a escrita e a vida, ele acabou por optar
por ambas, e ambas ficaram a ganhar com essa escolha.

Especialidades
da casa:

PUB.

Encerra à Quinta-feira

Avenida Miguel Bombarda, 3-A
Telef. 219 231 804 – 2710 SINTRA

Snack-Bar, Restaurante

– Arroz de Tamboril
– Açorda de Marisco
– Bacalhau à Apeadeiro
– Escalopes à Archiduck
– Bifes à Café
– Arroz-Doce
– Taça do Chefe



ALMANAQUE FEIRAS REGIONAISFEIRAS REGIONAISFEIRAS REGIONAISFEIRAS REGIONAISFEIRAS REGIONAIS
S. Pedro de Sintra - 2.os e 4.os domingos do mês. S. João das Lampas  - 1.os domingos de cada mês. Almoçageme  - 3.os domingos de cada mês. Montelavar  -
1.os e 3.os sábados de cada mês. Monte Abraão - Todos os sábados.

2:

RTP 1

2:

SÁBADO, 18/6/2011 DOMINGO, 19/6/2011
RTP 1

Espaço Infantil
Brinca Comigo
Alerta Fogo
Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
Festa do Campo
Jornal da Tarde
Top +
Festa do Campo
Telejornal
Quem Tramou Peter Pan
Último a Sair: Especial
– os melhores momentos
Californication
Filme: Arma Mortífera 3
Janela Indiscreta
com Mário Augusto
Top +
Televendas

07.00
07.30
08.03
14.00
15.00
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.40

00.30
02.30
06.30

Euronews
África 7 Dias
Zig Zag
Programa a designar
Desporto 2
Arte & Emoção
A Alma e a Gente
Family Guy
A Noite do Óscar
BI
Hoje
Filme: “Fim-de-semana
Alucinante”
Filme: “Fuga Sem Fim”
Desporto 2
Euronews

07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
10.45
11.00
11.30
12.00
12.45
13.15
14.15
14.50
15.00
19.00
19.30

20.00
21.00

Euronews
África@Global
Músicas de África
Caminhos
70x7
Nós
Euronews
Iniciativa
Consigo
Biosfera
Vida por Vida
Nos Passos de Magalhães
Universidade Aberta
Nativos Digitais
Desporto 2
Ingrediente Secreto
Thalassa: Unsteady Flow
Between Great Britain
& Norway
Britcom
RKO, Uma História
em Hollywood

TVI

SIC
Etnias
SIC Kids
Disney Kids
Tween Box
Lua Vermelha
O Nosso Mundo
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
De Corpo e Alma
De Corpo e Alma
Cinema
Jornal da Noite
Perdidos e Achados
Cuidado com Elas
Laços de Sangue
Cinema
Cinema
Negócio da China
Televendas

Espaço Infantil
Brinca Comigo
Alerta Fogo
Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
Missa 100 Anos GNR
Programa a designar
Jornal da Tarde
Só Visto!
Nikita
Filme a Designar
Quem Tramou Peter Pan
Telejornal
Último a Sair
Gala
Hora da Sorte: Sorteio
do Joker
Programa a designar
Filme: Um Golpe de Sorte
Filme: A Noiva Cadáver
Só Visto!
Televendas
Nós
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06.30
07.03
07.30
08.00

10.00
11.15
13.00
14.15
15.00
15.45
18.15
20.00
21.00

22.00

22.15
23.15
01.30
02.45
03.45
06.05

ANIVERSÁRIOS

06.30
10.00
13.00
14.23
15.14
15.58
18.00
19.23
20.00
21.00
22.00

23.00
00.00
02.00
03.30

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Ribeirão do Tempo
Revelação
Portugal no Coração
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Estado de Graça
Quem Quer Ser Milionário
Alta Pressão
Nico à Noite
Filme: A Invasão
O Mentalista
Televendas

2:
Ziz Zag
Um Poeta por Semana
Sociedade Civil
Diário Câmara Clara
Consigo
National Geographic
O Reino da Cobra-Real
Zig Zag
A Fé dos Homens
Um Poema por Semana
Hoje
Portugueses
sem Fronteiras
Zig Zag
National Geographic
Um Poema por Semana
Hoje
Diário Câmara Clara
Irmãos e Irmãs
Love & Sex Under
Nazi Occupation

SEXTA-FEIRA, 17/6/2011

06.30
07.03
07.30
08.00

11.00
13.00
14.15
16.00
20.00
22.15
22.45

23.30
00.30
02.15

02.45
04.15

SIC
06.00
06.15
07.00
10.00
13.00
14.30
15.30
18.15
20.00
21.45
22.30
23.30
00.30
02.15
03.00

SIC Notícias
Primeira Página
Edição da Manhã
Querida Júlia
Primeiro Jornal
Alma Gémea
Boa Tarde
Ti Ti Ti
Jornal da Noite
Peso Pesado - Diário
Laços de Sangue
Araguaia
Cinema
Negócio da China
Televendas

TVI
06.30
10.15
13.00
14.00
17.00
18.30
19.15
20.00
21.30
21.45
22.30
23.30
00.30
01.30
03.30
04.30

Diário da Manhã
Você na TV!
Jornal da Uma
A Tarde É Sua
Agora é Que Conta
Morangos com Açúcar
Morangos com Açúcar
Jornal das 8
Euromilhões
Anjo Meu
Remédio Santo
Sedução
Depois da Vida
Amizade Acidental
A Ex T2
Os Batanetes

06.00
06.45
08.15
10.00
11.00
12.00
13.00
14.15
14.45
15.30
16.30
17.30
20.00
21.30
21.45
22.30
23.30
01.15
02.45
03.30

07.00
13.45
14.00
15.30
15.45
16.00

17.00
18.00
18.30
18.45
19.20

20.00
21.00
21.45
22.00
22.30
22.45
23.45

Os assinantes são parte
importante nesta e em qualquer
publicação periódica. Desde
sempre, vêm assumindo não só
a expressão de apoiantes como
de fiéis leitores, a quem,
naturalmente, estamos gratos.
Por ocasião de mais um
aniversário natalício e porque
as relações de cooperação têm
base afectiva, o JS apresenta,
aos assinantes abaixo mencio-
nados, sinceros parabéns.

TELEVISÃO  FIM-DE-SEMANATELEF. URGÊNCIAS
Centro de Saúde de Sintra
Hospital Amadora/Sintra
G.N.R. (Sintra)
G.N.R. (Sintra)
SMAS (Avarias)
E.D.P (Avarias-Sintra)
Turismo
Câmara Municipal de Sintra
Centro Regional Seg. Social
Tribunal do Círculo de Sintra
Tribunal do Trabalho de Sintra
Tribunal Jud de Sintra (Sec. Geral)

21 924 77 70
21 434 82 00
21 924 78 50
21 923 04 17
21 911 90 00
800 246 246
21 923 11 57
21 923 85 00
21 923 09 42
21 924 16 22
21 923 36 58
21 923 00 89

SIC
06.00
06.45
08.15
10.00
11.00
12.00
13.00
14.15
14.45
16.30
18.15
20.00
21.15
21.45

Chiquititas
SIC Kids
Disney Kids
Tween Box
O encantador de Cães
BBC Vida Selvagem
Primeiro Jornal
Fama Show
Cinema
Cinema
Cinema
Jornal da Noite
Grande Reportagem
Peso Pesado

TVI

21 914 00 45
21 922 85 00
21 929 07 72
21 493 20 02
21 431 17 15
21 421 72 63
21 929 00 27
21 927 12 21
21 434 69 90

21 9249600/1
21 923 62 00

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

TURNO DOS SERVIÇOS

Bombeiros Voluntários
Agualva-Cacém
Algueirão-M. Martins
Almoçageme
Amadora
Belas
Barcarena
Colares
Montelavar
Queluz
São Pedro de Sintra
Sintra

RTP 1

Importância a transferir: ,

NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

25 números

7,55

50 números

15,10

50 números

Estrangeiro - 20,00

FORMAS DE PAGAMENTO – JORNAL DE SINTRA

DE ACTUAIS E NOVOS ASSINANTES

Multibanco – Seleccionar – Transferências – Transferências bancárias

No Jornal de Sintra

Loja
Multibanco

(do próprio)

Cheque

Sintra
Simões, Estefânia - 219230832
Tereza Garcia, Portela - 219106700
Valentim, S. Pedro - 219230456
Marrazes, Estefânia - 219230058
Da Misericórdia, Vila - 219230391
Crespo, Várzea Sintra - 219231746

Algueirão-Mem Martins – Mercês
Flora, Mem Martins - 219214103
Químia,  Mem Martins - 219210012
Cristina, Mem Martins - 219214820
Vitor Manuel - Alg. 219266280
Ouressa, Mem Martins - 219207594
Marques Rodrigues, Mem Martins - 219229045
Fidalgo, Casal de S. José - 219200876
Rodrigues Rato, Algueirão - 219212038
Claro Russo, Mercês - 219228540
Tapada das Mercês, T. Mercês - 219169907

Rinchoa - Rio de Mouro
Dumas Brousse , Rinchoa - 219160404
De Fitares, Fitares - 219167461
RioMouro, Rio de Mouro - 219169200
Cargaleiro Lourenço, Rinchoa - 219162006.
Serra Minas, R. Mouro -  219165532
Moderna - Alto do Forte - Rio de Mouro -
219154510

Agualva-Cacém
Ascensão Nunes , Grajal - 214324097
Araújo e Sá, Agualva-Cacém - 219140781
Silva Duarte, Cacém - 219148120
Guerra Rico, Agualva-Cacém, 219144002
S. Francisco Xavier, Urb. do Cotão - 214260615
Rodrigues Garcia, Cacém - 219138052
Rico, Agualva-Cacém - 214312833
Campos, Cacém - 219180098
Central, Agualva-Cacém - 219140034
Caldeira, Mira Sintra - 219147542
Garcia, Cacém - 219142181
Mira Sintra - 219138290

Periferia
Da Praia das Maçãs, Praia das Maçãs -  219292021
Do Magoito, Magoito -  219610376

Costa, S. João Lampas - 219618239
Colares, Colares -  219290088
Fontanelas, Fontanelas - 219289986
Da Terrugem, Terrugem -  219619049
Casal de Cambra - 219804193
Clotilde Dias, São Marcos - 214262568
Abrunheira, Abrunheira -  219111206
Nave Ribeiro, Montelavar - 219670802
Da Beloura, Beloura - 219245763
Almargem, Al. do Bispo - 219622835
D’Albarraque, Albarraque - 219154370

Pêro Pinheiro
Confiança, Pêro Pinheiro – 219270045

Belas
Ferreira, Belas -  214310031

Queluz
Correia,  Queluz - 214350905
Simões Lopes, Queluz - 214350123
Gil , Queluz - 214350117
Zeller, Queluz - 214350045
Queluz, 214365849
André, Queluz - 214350043
Azeredo, Pendão - 214350879

Monte Abraão - Massamá - Idanha
Neves, Massamá Norte - 214389010
Portela, Monte Abraão - 214377619
O’Neill Pedrosa, Massamá - 214307407/8
Baião Santos, Monte Abraão - 214375566
Pinto Leal, Massamá - 214378402
Vasconcelos , Queluz Ocidental - 214372649
Quinta das Flores, Massamá - 214302064
Santos Pinto, Monte Abraão - 214374144
Idanha, Idanha -  214328317
Domus Massamá - Massamá - 219259323

Os Serviços Permanentes são desde a
hora de encerramento normal da farmácia até
às 9h do dia seguinte.

Os serviços de Reforço são desde a hora
de encerramento normal da farmácia até às 22
h do mesmo dia.

06.15
06.30
08.45
09.30
10.15
13.00
14.00
15.00
17.00
18.00
20.00
21.30
23.30
23.15
00.30
02.45

04.15

Os Batanetes
Animações
O Bando dos Quatro
Hannah Montana
Inspector Max
Jornal da Uma
Perfil
Filme a Designar
O Evento
Filme a Designar
Jornal das 8
Anjo Meu
Remédio Santo
Redenção
Jackass: O Filme Uncut
O Rei do Campo
de Férias
O Escritório

06.15
06.30
08.45
09.30
10.15
11.15
12.30
13.00
14.00
16.00
18.00
20.00
21.45
23.30
00.15
01.00
02.45

Os Batanetes
Animações
O Bando dos Quatro
Campeões e Detectives
Inspector Max
Missa
Oitavo Dia
Jornal da Uma
Apanha-me Se Puders
Filme a Designar
Filme a Designar
Jornal das 8
Perdidos na Tribo - Famosos
Anjo Meu
Sedução
Casos da Vida
Smackdown Wrestling

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

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

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

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

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

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

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

SERVIÇO PERMANENTE
Sexta-feira, dia 17: Gil (Queluz); Neves
(Massamá Norte); Central (Agualva-Cacém);
Moderna (Alto do Forte - Rio de Mouro); Claro
Russo (Mercês); Simões (Estefânia); Abrunheira
(Abrunheira).
Sábado, dia 18: Zeller (Queluz); Portela
(Monte Abraão); Clotilde Dias (São Marcos);
Dumas Brousse (Rinchoa); Flora (Mem Martins);
Crespo (Várzea de Sintra); Da Terrugem
(Terrugem).
Domingo, dia 19: Queluz (Queluz); O’Neill
Pedroso (Massamá); Garcia (Cacém); Fitares
(Fitares); Vítor Manuel (Algueirão); Tereza Garcia
(Estefânia); De Colares (Colares).
Segunda-feira, dia 20: André (Queluz);
Baião Santos (Monte Abraão); Araújo e Sá
(Agualva-Cacém); Serra das Minas (Rio de Mouro);
Santos Pinto (Monte Abraão); Valentim (S. Pedro);
Casal de Cambra (C. Cambra).
Terça-feira, dia 21: Azeredo (Pendão); Pinto
Leal (Massamá); Guerra Rico (Agualva-Cacém);
Rio Mouro (Rio de Mouro); Marques Rodrigues (Mem
Martins); Marrazes (Estefânia); Fontanelas
(Fontanelas).
Quarta-feira, dia 22: Simões Lopes (Queluz);
Vasconcelos (Queluz Ocidental); Rodrigues Garcia
(Cacém); Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Tapada
das Mercês (Mercês); Da Misericórdia (Vila);
D’Albarraque (Albarraque).
Quinta-feira, dia 23: Gil (Queluz); Quinta
das Flores (Massamá); Campos (Cacém); Moderna

(Alto do Forte - Rio de Mouro); Fidalgo (Mem
Martins); Simões (Estefânia); Do Magoito
(Magoito).

REFORÇOS
Sexta-feira, dia 17: Ferreira (Belas); Correia
(Queluz); Silva Duarte (Cacém); Cargaleiro
Lourenço (Rinchoa); Marques Rodrigues (Mem
Martins); Do Magoito (Magoito); Confiança (Pêro
Pinheiro).
Sábado, dia 18: Rodrigues Garcia (Cacém);
De Fitares (Fitares).
Domingo, dia 19: Mira Sintra (Mira Sintra),
Dumas Brousse (Rinchoa).
Segunda-feira, dia 20: Ferreira (Belas);
Idanha (Idanha); Ascensão Nunes (Grajal); De
Fitares (Fitares); Fidalgo (Mem Martins);
Abrunheira (Abrunheira); Confiança (Pêro
Pinheiro).
Terça-feira, dia 21: Ferreira (Belas); Portela
(Monte Abraão); São Francisco Xavier (Urb. do
Cotão); Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Almargem
(Almargem do Bispo); Costa (São João das
Lampas); Confiança (Pêro Pinheiro).
Quarta-feira, dia 22: Ferreira (Belas); O’Neill
Pedrosa (Massamá); Clotilde Dias (São Marcos);
Dumas Brousse (Rinchoa); Santos Pinto (Monte
Abraão); De Colares (Colares); Confiança (Pêro
Pinheiro).
Quinta-feira, 23: Rico (Agualva-Cacém); De
Fitares (Fitares).
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Sintra – “O Principezinho
na Quinta da Regaleira”,
de Antoine de Sant-Exupéry
Pela Byfurcação Associação
Cultural
Quando: Até 9 Outubro
Onde: Quinta da Regaleira
Informações: 219106650

Cabriz – “Luna Parque”
com encenação de Paulo Taful
Onde: Associação Cultural, Social e
Recreativa de Cabriz
Quando: Dias 18 e 25 de Junho às 21.30h.
Contacto: 919371048

Sintra – “Europa”
Pelo Teatromosca
Quando: 17, 18, 23, 24 e 25 de Junho
Onde: Casa de Teatro de Sintra
Contacto: 21 923 37 19

Bernardo

de Brito e Cunha

Quando: Até 19 Junho, de 3.ª a 6.ª das 10
às 20h, sáb e dom. das 14 às 20h.
Contacto: 21 923 69 26

Mira Sintra – “Momentos
Fotogénicos”
Exposição de fotografia
Onde: Casa da Cultura de Mira Sintra.
Quando: Até 30 Junho, de 3.ª a 6.ª das
10 às 20h, sáb e dom. das 14 às 20h.
Contacto: 21 923 69 26

Mira Sintra – Exposição colectiva de
pintura de Elisa Condessa, Cristina
Bernardo, Josefa Galhano e Mria
Filomena Lucas.
Onde: Sala multiusos da Casa da
Cultura de Mira Sintra.
Quando: Até 19 Junho.
Contacto: 21 923 69 26

Mira Sintra – Exposição de Pintura,
desenho, escultura e cerâmica de
Eduardo Ribeiro
Onde: Sala multiusos da Casa da
Cultura de Mira Sintra.
Quando: De 25 de Junho a 31 de Julho.
Contacto: 21 923 69 26

São Marcos – “Dar vida a um corpo
inanimado é o acto supremo da
criação”
Exposição de marionetas
Onde: Centro Carlos Paredes – Lúdico,
Cultural e Desportivo de São Marcos
Quando: Até 26 de Junho
Informações: 910258226

Cabo da Roca – “O Farol dos Na-
vegantes”
Exposição de fotografia
Onde: Posto de Turismo do Cabo da Roca
Quando: Das 9h às 18.30h.

MÚSICA

Sintra – “Sintra Arte Pública VII”
“Princípios Humanos”
Onde: Volta do Duche, até 26 Junho

Sintra – “Ideogramas”
Exposição de pintura de Luís Athouguia
Quando: Até 28 Junho, de 2.ª-feira, das
14h às 18h; 3.ª a 6.ª-feira, das 10 às 18h.
Onde: Galeria Municipal - Casa Mantero.
Contacto: 21 923 69 26

Sintra – “O Baú dos segredos - sur-
presas, sonhos, brinquedos...”
Exposição temporária
Onde: Museu do Brinquedo

Sintra - Apresentação do Webjornal Selena - Culturas de Sintra, edição de Verão 2011 (2.º número), quarta-feira, dia 22 de Junho, na
Casa de Teatro de Sintra, com tema de fundo “Os passos da escritora Maria Gabriela Llansol em Sintra”. Mais informações 96 235 58
91.

Sintra – “Vamos Construir uma
Cidade” pela Escola de Música do
Conservatório e Projecto “Orquestra
Geração”
Quando: Dia 18 de Junho às 16h
Onde: Auditório Jorge Sampaio, Centro
Cultural Olga Cadaval
Contacto: 219107118

Sintra – “Concerto para Bebés -
Moinhos e Castelos de Areia -
Brinquedos de Praia” Quando: Dia 19
de Junho às 10h e às 11.30h.
Onde: Palco do Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval
Contacto: 219107118

Mira Sintra
Casa da Cultura de Mira Sintra
19 Junho, 18h – Ciclo de Orquestras
Ligeiras: Orquestra Ligeira da Sociedade
Recreativa e Musical de Almoçageme.
25 Junho, 16h – 3.º Aniversário da Casa
da Cultura de Mira Sintra: Banda da
Sociedade Filarmónica de Mira Sintra
26 Junho, 16h – 3.º Aniversário da Casa
da Cultura de Mira Sintra: Atelier de
Música “Já Cá Canta 2011”

Queluz – “Concerto de Verão”
Pelo Conservatório de Música de Sintra
Quando: 23 Junho, às 17.30h
Onde: Palácio Nacional de Queluz
Contacto: 214343860

A

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
“O Panda do Kung Fu 2”, 2D, VP, na
sala 1, às 11.50h, 13.50h, 15.50h,
17.50h, 19.50h, 21.45h.
“Trust - Perigo On-Line”, na sala 1, às
23.45h.
“O Panda do Kung Fu 2”, 3D, VP, na
sala 2, às 11.30h, 13.30h, 15.30h,
17.30h, 19.30h.
“A Ressaca, Parte II”, na sala 2, às
21.30h, 00h.
“Winnie the Pooh”, na sala 3, às
11.55h, 13.45h.
“X-Men: O Início”, na sala 3, às
15.20h, 18h, 21.40h, 00.20h.
“Hop”, VP, na sala 4, às 11.45h.
“A Ressaca, Parte II”, na sala 4, às
13.55h, 15.55h, 17.55h, 19.55h.
“O Panda do Kung Fu 2”, 3D, VP, na
sala 4, às 21.55h, 23.55h.
“Rio” VP 2D, na sala 5-K, às 11.35h,
13.40h.
“Piratas das Caraíbas 4”, 2D, na sala
5-K, às 15.40h, 18.25h, 21.35h, 00.25h.
“Artur e a Guerra dos Dois Mundos”
VP, na sala 6, às 11.25h.
“Trust - Perigo On-Line”, na sala 6, às
13.35h, 15.35h.
“A Árvore da Vida”, na sala 6, às
17.35h, 21.25h, 00.15h.
“Trust - Perigo On-Line”, na sala 7-S,
às 22.05h.
“Get Low - A Lenda de Félix Bush”,
na sala 7-S, às 22.05h, 00.20h.
“A Águia da Nova Legião”, na sala 7-
S, às 22.05h, 00.20h.
“A Águia da Nova Legião”, na sala 8-

Quando: Até 31 de Dez.
Contacto: 21 924 21 71

Sintra – “Insectos ao Pé da Porta”,
exposição de fotografia de J. A. Costa
Onde: Museu de História Natural de
Sintra, Sala de Exposições Temporárias
De terça a sexta, das 10 às 18h; sáb, dom,
e fer., das 12 às 18h. Encerra à segunda-
feira.
Contacto: 21 923 85 63

Sintra – “World Press Cartoon 2011”
Exposição com 501 trabalhos
Onde: Museu de Arte Moderna
Quando: Até 30 de Junho, com entrada
livre, de 3.ª a dom. das 10 às 18h.
Contacto: 21 924 81 70

Sintra – Exposição Colectiva de Pintu-
ra pela Amnistia Internacional
Quando: Até 29 Junho
Onde: Vila Alda. Contacto: 21 923 87 66

Sintra – “Costumes e Tradições de
Outrora”
Exposição - Arquivo Histórico de Sintra
Onde: Palácio Valenças
Quando: Até 25 de Setembro
Contacto: 21 923 69 09

Sintra – Exposição de Fotografia
Ana Paula Silva e André Costa do
Curso Profissional de Técnico de
Fotografia da Escola Profissional de
Recuperação do Património de Sintra
Onde: Café Saudade, Sintra
Quando: Até 30 de Junho
Contacto: 21 242 88 04

Chão de Meninos – Exposição de
pintura de Marta Lawndes
Onde: Galeria LM - Galeria de Arte
Contemporânea, em Chão de Meninos
Quando: Junho
Contacto: 21 924 30 96

Mira Sintra – Exposição Colectiva de
Pintura de Elisa Condessa, Cristina
Bernardo, Josefa Galhano e Maria
Filomena Lucas
Onde: Casa da Cultura de Mira Sintra.

A

46.º FESTIVAL DE SINTRA 2011
De 24 Junho a 10 Julho
Este consagrado evento cultural e
artístico, que apresentará a sua 46.ª
edição, prossegue a tradição deQueluz – Feira do Livro e do Artesanato

DIVERSOS

C-V-S, às 1350h, 16.05h, 18.20, 21.50h,
00.10h.
“A Professora Baldas”, na sala 8-C-V,
às 21.50h, 23.50h.

U SEI QUE há dias em que parece que não
acontece nada e as notícias teimam em não
querer aparecer. Segunda-feira passada foi um
desses dias: ainda não havia governo (nem tão-
-pouco um acordo definitivo dos partidos da

de Sintra
Quando: De 17 a 26 de Junho, de seg. a
qui. das 17h às 23,30h; sex., das 17h, às
24h; sáb. das 15 às 24h. dom. e feriado das
15 às 23.30h.
Onde: Parque Urbano Felício Loureiro

apresentar alguns dos nomes mais
prestigiados do mundo musical no
enquadramento único dos mais
belos Palácios e Quintas de Sintra.

LESLIE HOWARD – PIANO
SÉRIE FRANZ LISZT
Palácio Nacional de Queluz
25 a 29 Junho às 18h00 e 21h30
25 Junho
18:00 - Recital 1 – Quatro Obras-
Primas de Liszt
21:30 - Recital 2 – Liszt, o
Franciscano Poeta
26 Junho
18:00 - Recital 3 – Liszt, o Viajante
21:30 - Recital 4 – Liszt, o Nobre
Virtuoso
27 Junho
21:30 - Recital 5 – Liszt em Casa e
na Ópera
28 Junho
21:30 - Recital 6 – Liszt, Bardo e
Profeta
29 Junho
21:30 - Recital 7 – Liszt, Deus e
Mefistófeles

30 Junho – 21h30
QUARTETO EHRLENBUSCH
Alemanha
Palácio Nacional de Sintra
Michael Barenboim, 1.º violino
Petra Schwieger, 2.º violino
Madeleine Carruzo, viola
Timothy Park, violoncelo
Matan Porat, piano

1 Julho – 21h30
Palácio Nacional de Sintra
Ana Maria Pinto (soprano)
Nuno Vieira de Almeida (piano)

Centro Cultural Olga Cadaval
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
2710-720 Sintra | Portugal
Tel: (00 351) 21 910 71 10
Fax: (00 351) 21 910 71 15
www.festivaldesintra.pt
www.ccolgacadaval.pt

Por amor de Deus, organizem-se!

«Estreou uma nova obra de ficção, de nome “Bastidores”.
Como o título está mesmo a dizer, a série retrata a vida
que se passa para lá e para cá dos cenários de uma novela
de televisão. E não é que não me pareceu má? Quero
dizer: a série pareceu-me bem esgalhada, ao contrário do
que acontece com a ficção portuguesa, cheia de vícios e
coisas impossíveis, que a gente diz logo isso: não são
possíveis. Agora quando sicrana anda metida com fulano
e é casada com beltrano, e é apanhada por uma quarta
pessoa... não sei por que é, mas isso parece-nos natural.
A série, parece-me, vai ter muito disso, de fulanos e
beltranos e sicranos e tudo ao molho e fé em Deus: mas a
vida também passa por isso. Os actores pareceram-me
que iam razoavelmente, sem grandes sobressaltos,
portanto a coisa parece-me encaminhada. Resta saber se
o público de “Crianças SOS” ou de “Porto dos Milagres”
ou ainda de “Olhos de Água” está disposto a fazer esta
opção. Só o tempo o dirá.»

TVI, DE VEZ EM QUANDO, arranja umas séries
engraçadas. Passam tarde, é certo, que a TVI tem
três novelas três para exibir, mas de vez em quando
lá surge uma coisa interessante. Nem falo de
“House”, que já é um clássico e em relação a ela

CONTECE, NO ENTANTO, que os telejornais
não vão para o ar apenas quando há notícias.
Pelo contrário, e fazendo jus ao étimo latino de
jornal, diurnale, «diário», vão para o ar não só
todos os dias como até a horas certas. Que

coligação, a não ser aquela espécie de certeza de que o
CDS-PP estava a fazer finca-pé quanto ao “prometido”
cargo de presidente da Assembleia para Fernando Nobre
e, portanto, parece que o homem lá vai ficar com um
ministério às costas), uma estação qualquer ainda foi à
procura dos mini-veraneantes que regressassem do
Algarve e tivessem provocado um acidentezinho, mas nem
isso. As estradas não tinham movimento e, quanto a
acidentes, nem isto para mostrar – excluindo, naturalmente,
aquele veículo pesado que se despistara e incendiara da
parte da manhã, numa A qualquer coisa. De resto, a
tranquilidade era total.

acontece então num dia como aquele? Cria-se, recicla-se,
eu sei lá. O que é verdade é que muitas das notícias do
“Telejornal” das 20 vinham direitinhas e na íntegra do
programa de Dina Aguiar “Portugal em Directo”. Eu sei
que me vão falar em sinergias de grupo e coisas afins, mas
o seu a seu dono. Eu já disse muitas vezes bem do trabalho
da equipa de “Portugal em Directo”, que é dos poucos
programas cuja equipa percorre o país e encontra casos e

histórias do chamado “país real”, local esse onde os telejornais
não vão – a não ser que por lá aconteça uma grande catástrofe.
A equipa do “Portugal em Directo” percorre, como soe dizer-
se, “Seca e Meca e o vale de Santarém” e merecia, por isso,
ficar com as historinhas que descobre. O “Telejornal” (e o
director de informação da RTP) só tem uma defesa: a de poder
alegar que, à hora a que o “Portugal em Directo” vai para o ar
– às seis da tarde – muita gente perderia aquelas boas
reportagens. Só isso – e nem mais uma vírgula.

apenas se poderá dizer que estreia sempre demasiado tarde
em relação à emissão nos Estados Unidos. Na última terça-
-feira estreou “Bons Rapazes”, uma comédia de acção, onde
um polícia à moda antiga e um detective moderno investigam
crimes menores. Não é grande espingarda, embora o tal polícia
à moda antiga tenha, por vezes, alguma graça. A grande
vantagem desta estreia foi o facto de uma outra série,
“Apanha-me se Puderes”, esta bastante mais interessante,
ter transitado para as duas da tarde de domingo, o que a torna
bem menos penosa de acompanhar. Mas também esta,
caramba!, está com uma décalage penosa: ainda não terminou
por cá a primeira temporada quando nos Estados Unidos já
estreou a terceira… Isto deve querer dizer alguma coisa
quanto ao interesse que a TVI dedica às séries. O que levanta
uma certeza e também uma questão: sendo sabido que a TVI
tem um outro público e um produto muitíssimo específico

que leva esse mesmo público em
grande conta (os programas da
manhã e da tarde, os reality shows,
as telenovelas e os “concursos” a
distribuir dinheiro a rodos), por que
razão que se perceba se há-de meter
a transmitir séries – e a maltratá-las?
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Empreendedores de Sintra programam o futuro

ealizou-se a primeira
edição do Sintra
Empreende, no dia
27 de Maio, no Ho-
tel Tivoli Sintra.

R
O objectivo geral desta fase
da iniciativa é unir um
conjunto de empresários
empreendedores que repre-
sentem os mais diversos se-
ctores de actividade, das dife-
rentes geografias do conce-
lho de Sintra e nas diversas
fases de negócio. A médio
prazo pretende a AESintra
que estes influenciem as
instituições e comunidade
sintrense com o seu conheci-
mento, com as suas experiên-
cias e com o exemplo na
entrega a um projecto.
Este é um grupo aberto, que
vai absorver mais empre-
sários empreendedores, por-
que existem mais centenas de
casos do concelho de Sintra
que merecem estar neste
conjunto. Esta iniciativa irá

Realizou-se a primeira edição do Sintra Empreende, no dia 27 de Maio, no Hotel Tivoli Sintra.

AESintra incentiva ao desenvolvimento da actividade económica e promove o empreendedorismo

acontecer até 2020, dando o
seu contributo para substi-
tuir a percepção de que Sintra
é um Concelho suburbano
com uma zona histórica pela
realidade de um concelho
diverso e activo economica-
mente. 
Podem participar todos os

que desenvolvam uma activi-
dade económica no Concelho
de Sintra. A AESintra procura
empreendedores que tenham
iniciativa, que se distingam
por alguma razão e que este-
jam disponíveis para contri-
buir para um concelho mais
propício ao desenvolvimento

e dinamismo da actividade
económica.  
Os empreendedores podem
distinguir-se nas áreas de
Negócio/produtor inovador;
Forma diferenciada de estar
no mercado; Dimensão alcan-
çada; Visibilidade que detêm;
Relação com a comunidade;

Longevidade; Diversidade de
áreas de negócio.
Para dar concretização a este
ambicioso projecto, todos os
anos a AESintra referencia
entre 50 a 100 empresas, e des-
sas cerca de 15 a 20 devem
ser premiadas anualmente.
Com todos estes, pretende-

se  criar um clube de empre-
endedores de Sintra. É uma
iniciativa a merecer a atenção
e a participação dos repre-
sentantes do tecido empre-
sarial e comercial do con-
celho.
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