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O destacado escritor sintrense Miguel Real (pseudónimo literário de Luís Martins), colaborador do Jornal

de Sintra, inaugurou oficialmente a Livraria Bertrand do Fórum Sintra, no dia 20, um espaço que promete,

sobretudo para quem, na nossa terra, tem o saudável gosto pela leitura.

Miguel Real, conjuntamente com Filomena Oliveira, é o autor da peça “Uma Família Portuguesa”, vencedora

do Grande Prémio do Teatro Português em 2008, promovido pela Sociedade Portuguesa de Autores e

pelo Teatro Aberto. Esta peça esteve em cena na Finlândia, no dia 19 de Maio, integrada na Programação

de Turku, Capital Europeia da Cultura 2011. Cristina Carvalhal foi a encenadora, uma “feiticeira” que

transformou o texto num espectáculo, confidencia ao Jornal de Sintra Miguel Real, que muito gostaria que

um dia “Uma Família Portuguesa” viesse até Sintra.
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nova igreja será
inaugurada num
prazo de 2 a 3 anos,
de acordo com a
afirmação do padre

Algueirão-Mem Martins

Nova igreja da Paróquia de S. José
Tânia Correia*

Realizou-se no dia 18 de Maio, uma conferência de imprensa, no terreno onde serão construídas as
futuras instalações da igreja da Nossa Senhora da Natividade, padroeira da Paróquia de S. José de
Algueirão – Mem Martins – Mercês, com a presença do padre João Braz e Manuel do Cabo, presidente
da Junta de Freguesia.

Manuel do Cabo e padre João Braz no espaço das futuras instalações da igreja
js - tânia correia

Padre João Braz mostra o desenho do projecto

A
João Braz, e tem um custo
previsto total de 3 milhões de
euros.
O projecto, que já foi rei-
niciado por diversas vezes ao
longo de décadas, dá indícios
que, desta vez a construção
projectada se vai mesmo con-
cretizar, estando desde já
marcada a bênção da primeira
pedra da futura igreja para o
dia 19 do próximo mês de
Junho, após celebração da
missa dominical.
A construção da nova igreja
está repartida em duas fases
distintas, a saber: o templo e
centro pastoral. A primeira
fase, correspondente a um
espaço de culto e baptistério,
conta com cerca 410 lugares
sentados e ainda outros
tantos para acolher pessoas
em pé. A segunda fase, que
corresponde ao centro pas-
toral, será destinada à cate-
quese e actividades para jo-
vens. Acresce que o espaço
contempla ainda o acolhi-
mento de actividades diver-
sas de acção social, cultural
e recreativa que visem ser
úteis e proveitosas à locali-
dade de Mem Martins. O
espaço do centro pastoral
não será de uso exclusivo pa-
ra a igreja, mas sim para toda
a gente; segundo afirma o
padre João Braz “é um espaço
aberto, onde entra e sai
qualquer cidadão”.
Os recursos utilizados na
construção da igreja têm co-
mo suporte o valor angariado
ao longo de 40 anos, e tam-
bém o valor a angariar na
realização de futuros eventos.

Aguarda-se a divulgação do
apoio institucional por parte
da Junta de Freguesia de
Algueirão-Mem Martins que
segundo o seu presidente,
Manuel do Cabo – “este pro-
jecto é um sonho alimentado

durante anos”.
Questionado, ainda, com a
necessidade de se construir
uma nova igreja na Tapada
das Mercês, o padre João
Braz diz que há uma neces-
sidade e que há um projecto

localizado perto das Finan-
ças, na Tapada das Mercês,
mas que se encontra mais
atrasado do que este referen-
te à futura igreja de Nossa
Senhora da Natividade.

*Estagiária no JS

A Sociedade Recreativa de Os Bem Entendidos de Albogas,

em conjunto com a Comissão da Capela da mesma locali-

dade, leva a efeito mais uma vez os seus Festejos Anuais –

Festa de St.º António, nos dias 11 e 12 de Junho. No dia 11
– Procissão das Velas e Baile (Conjunto JOTA – JOTA), no
dia 12 – Missa, Procissão com todas as Imagens da Capela,
concerto pela Banda Filarmonica Recreio da Amadora,
actuação dos Ranchos Folclóricos – Os Camponeses de
D. Maria e Dança e Cantares de St.º Estêvão das Galés.

Albogas / Almargem do Bispo
Festejos anuais 11 e 12 de Junho

Adira à tarifa social de energia. Para isso, basta dirigir-se à
empresa que lhe fornece electricidade e pedir para activar
este mecanismo.
Criada em Outubro do ano passado, a tarifa impede que o
aumento da factura energética seja superior a 1% para um
milhão de portugueses, ou seja, 670 mil agregados familiares.
Esta medida aplica-se aos consumidores economicamente mais
vulneráveis:

Tarifa social de energia

Um benefício a ser explorado
– Os beneficiários do complemento solidário para idosos;
– Os beneficiários do rendimento social de inserção;
– Os beneficiários do subsídio social de desemprego;
– Os beneficiários do abono de família no primeiro escalão;
– Os beneficiários da pensão social de invalidez.
Os beneficiários foram já notificados pela Segurança Social
através de carta, a qual devem levar ao fornecedor de energia,
pedindo-lhe a activação da tarifa social.

Venda Seca / Belas
Festas de Nossa Senhora de Fátima
Vão realizar-se nos próximos dias 27, 28 e 29 do corrente

mês as Festas Anuais em Honra de Nossa Senhora de

Fátima, na capela de Venda Seca, da Paróquia e Freguesia

de Belas.

Na sexta-feira à noite, dia 27, dá-se início às festas com a
abertura do arraial em que a música popular portuguesa
será rainha e executada pelos instrumentos e vozes do
Conjunto “Os Alegres”.
Na tarde de sábado haverá um torneio de malha e animação
musical. À noite oferecemos música para dançar com o
Conjunto “Sentido Obrigatório”.
A devoção a Nossa Senhora de Fátima está bem arreigada
na nossa comunidade e o programa religioso também conta
com algumas novidades: haverá a recitação do terço na
capela na sexta e no sábado ao fim da tarde e no domingo
de manhã.
O ponto alto das festas terá lugar na tarde de domingo
com a celebração da Missa seguida de Solene Procissão
pelas ruas de Venda Seca. Seguir-se-á uma tarde musical
com um concerto pela Banda Filarmónica da Cidade de
Agualva-Cacém e com a actuação do Rancho Folclórico
dos Recreios de Venda Seca.

Lameiras
Procissão em honra do Imaculado
Coração de Maria
Realiza-se no próximo dia 5 de Junho, em Lameiras, aldeia
das freguesias de Terrugem e Pêro Pinheiro, a tradicional
festa anual da localidade em Honra do Imaculado Coração
de Maria. Do programa constam, às 15.30, o concerto pela
Banda da Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio
Familiar de Lameiras, seguido, às 16 horas, de missa e
procissão em honra do Imaculado Coração de Maria.

Sintra / Estefânia
VI Encontro de Alternativas

Os jardins da Biblioteca Municipal de Sintra e o Jardim da
Correnteza, em Sintra, vão ser palco do VI Encontro de
Alternativas que se realiza de 27 a 29 de Maio, iniciativa da
Associação Cultural “Voando em Cynthia”, com a
colaboração da Câmara Municipal de Sintra.
São três dias de teatro, dança, animação, oficinas,
artesanato, produtos biológicos, terapias, massagens,
desenvolvimento pessoal, ecologia, palestras, meditações
e muito mais.
Com horário alargado – dia 27 das 16H00 às 22H00 e dias
28 e 29 das 10H00 às 22H00 – este evento tem ENTRADA
LIVRE.



3JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 27 DE MAIO DE 2011

SOCIEDADE

DIRECTORA
Idalina Grácio de Andrade

jornalsintra.direc@mail.telepac.pt

EDITOR
António Faias (CPJ n.º 6119)

REDACÇÃO
Telef. 21 910 68 31

Telem. 92 780 47 17

Telefax: 21 910 68 37/8

jornalsintra.redac@mail.telepac.pt

Cultura
António Pessoa, Filomena Oliveira, Luís Martins

Desporto
António José, Ventura Saraiva

jsintra.desporto@mail.telepac.pt

COLABORADORES EM 2009
Adriana Jones, Ana Almeida e Silva, Céu Ribeiro,

D. Duarte de Bragança, Edite Estrela, Eugénio

Montoito, Fernando Faria, Fernando Morais

Gomes, Fernando Roboredo Seara, Idalina

Grácio, Isabel Cordeiro, João Cachado, João de

Mello Alvim, João Rodil, Jorge Telles de Menezes,

Jorge Trigo, José Cardim Ribeiro, José Saraiva,

José Serra, José Smith Vargas, Luís Miguel

Baptista, Madalena Miguel, Manuel Carioca,

Miguel Ricardo, Nelson Oliveira, Paulo Escoto;

Pedro Paulo, Pinharanda Gomes, Ricardo

Ventura, Rogério Carapinha, Rui Lopo, Sérgio

Luís de Carvalho, Teresa Faria, Vanessa Silvestre

ESTAGIÁRIOS 2011
Inês Martins, Marta Rocha, Tânia Correia

GRAFISMO
José Manuel Figueiredo

PAGINAÇÃO
Paula Silva

jornalsintra@mail.telepac.pt

PUBLICIDADE
Isabel Mendes, Marta Rocha

jornalsintra.comerc@mail.telepac.pt

Telef. 21 910 68 30 – 962 431 471

JORNAL DE SINTRA
TIPOGRAFIA MEDINA SA
Av. Heliodoro Salgado, n.º 6, 2710-572 SINTRA

www.jornaldesintra.com

ADMINISTRAÇÃO
Telefones: 21 910 68 30/34/35/36

Impressão na Empresa Gráfica
Funchalense, SA
Morelena - Pero Pinheiro

Assinaturas
Série de 25 números (7,55 euros)

Série de 50 números (15,10 euros)

Série de 50 números - Estrangeiro (20,00 euros)

Preço avulso (0,60 euros)

Propriedade de
TIPOGRAFIA MEDINA SA
COM O CAPITAL SOCIAL DE 50.000,35 Euros

NIPC - 501087036 - Conselho de Administração:

Idalina Grácio de Andrade, Maria Madalena

Alegre Miguel.

Mesa da Assembleia Geral - Francisco Hermínio

Pires dos Santos, Vanessa Alexandra Lopes

Silvestre e José Manuel Martins Loureiro.

Detentores de mais de 10% do capital da

empresa - Idalina Grácio de Andrade

e Veredas - Cooperativa Cultural de Sintra CRL.

REGISTO N.º 100128

Tiragem média: 12.000 exemplares

Os artigos assinados são da responsabilidade

dos seus autores. As opiniões expressas nos

mesmos não são, necessariamente, a opinião da

direcção e da redacção.

JORNAL DE SINTRA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DA IMPRENSA REGIONAL

Sintra

Deputada visita
Tribunal de Sintra
Helena Pinto, deputada e candidata às eleições pelo BE

de 5 de Junho, esteve no dia 17 de Maio no Tribunal de

Sintra. Além dos resultados alcançados nesta Comarca
com a reforma do sistema judicial, durante a visita foram
abordadas a falta de recursos humanos na justiça, a pre-
cariedade dos jovens estagiários e algumas das propos-
tas do Bloco para o sector.
A delegação bloquista foi recebida pela presidente do
Tribunal, a juíza Ana Azeredo Coelho, que faz um balanço
positivo da reforma do mapa judiciário na comarca, no-
meadamente ao nível da resolução de processos, frisando
que o empenho dos funcionários judiciais foi determinante
para os resultados alcançados.
Pese as melhorias verificadas, a responsável alerta para a
falta de recursos humanos, apontando a não abertura de
vagas para a renovação do quadro de efectivos como
origem do problema.
Helena Pinto deixou clara a preocupação do Bloco não
só com a falta de recursos humanos, como também com o
facto dos serviços estarem a ser, em parte, assegurados
por jovens estagiários ao abrigo do PEPAP – Programa
de Estágios Profissionais na Administração Pública, não
existindo garantias da sua integração no final do tempo
de estágio.
No final da visita, a deputada, que ao longo dos últimos
anos tem sido responsável pela pasta da Justiça no grupo
parlamentar, lembrou que a não integração destes
estagiários é não só uma promoção da precariedade pelo
Estado como também um desperdício, uma vez que o
conhecimento adquirido e o investimento feito na
integração destas pessoas é desaproveitado.
O Bloco aproveitou a oportunidade para apresentar
algumas das suas propostas para a área da Justiça, com
destaque para o combate à corrupção e ao enriquecimento
ilícito, a criação da figura do defensor público ou a
especialização de alguns tribunais para combate ao crime
económico ou à violência doméstica.
O Tribunal de Sintra é a sede da Comarca da Grande
Lisboa Noroeste, criada em 2009, aquando da reorga-
nização do Mapa Judiciário, e abrange os concelhos de
Sintra, Mafra e Amadora.

Fonte: BE

Massamá

Sintra homenageia Deficientes
das Forças Armadas

presidente da Câ-
mara Municipal de
Sintra, Fernando
Seara, e o presi-
dente da Direcção

Livro “Terra Mãe”
de Fernando Faria à venda
na Loja do Jornal de Sintra
O livro “Terra Mãe – Crónicas da Idade Menor”, de
autoria de Fernando Faria e com edição da Chiado Editora
– dado à estampa no dia 18 de Fevereiro deste ano, em
sessão realizada na Biblioteca Municipal de Sintra,
conforme o Jornal de Sintra noticiou na sua edição de 4
de Março –, encontra-se à venda na Loja do Jornal de
Sintra. Com o seu conteúdo constituído por crónicas que
contam histórias vividas pelo autor na sua infância, a
maioria das quais publicadas em várias edições do Jornal
de Sintra, o livro proporciona a quem o lê bons momentos
de recordações da sua própria infância, porque todos
temos “histórias da idade menor”.
Fernando Faria foi magistrado do Ministério Público e
Procurador da República na Comarca da Grande Lisboa
Noroeste de Sintra (Jurisdição Laboral), tendo-se jubilado
recentemente. Na Nota Prévia do seu livro afirma, entre
outras razões para o editar, que “o meu intuito ao escrever
estas despretensiosas narrativas foi, acima de tudo,
divertir-me. No entanto (como negá-lo?), também me
guiou o sonho de, publicando-as, poder proporcionar a
outrem, e em especial àqueles que viveram experiências
semelhantes, alguns momentos de agradável leitura”. …
“Quem me dera que o divertimento que foi para mim
escrever as historiazinhas que se seguem, encontre
paralelo no leitor, ao lê-las”.

Teatro em Fontanelas
Terminam este fim-de-semana as represen-

tações da revista à portuguesa “A Rir é que a

Gente se Entende”, levada à cena pelo Grupo

de Teatro de Fontanelas e Gouveia.

A quem ainda não viu, recomenda-se vivamente
que aproveite esta última oportunidade.

Vai rir a bom rir, com o espectáculo onde a mestria
de Valentim Lourenço continua presente agora
na arte e no bom gosto da sua filha Pilar, à frente
de um grupo onde sobressai a juventude de
braço dado com a veterania.
Reservas: 968791307.

O
Nacional da Associação de
Deficientes das Forças Arma-
das, José Eduardo Arruda,
estiveram presentes na ceri-
mónia de descerramento da
placa toponímica da Rotunda
“Deficientes das Forças
Armadas” em Massamá, que
se realizou no dia 21 de Maio.
O presidente da Junta de
Freguesia de Massamá, Jo-
sé Pedro Matias, também
esteve presente na inau-
guração.
Segundo António Fernan-
des, presidente do Núcleo de
Sintra, “um conjunto de boas
vontades, faz com que os De-
ficientes das Forças Arma-

Dia 19 de Junho de 2011, pelas 15 horas, no
Auditório do Centro Paroquial de Rio de
Mouro, irá realizar-se uma Matiné de Fados
Solidária, a favor do menino Afonso, que sofre
de uma doença rara no mundo.
Esta iniciativa, organizada pelo fadista Tony
Machado, e com apoio da Junta de Freguesia
de Rio de Mouro, Paróquia de Rio de Mouro,

Rio de Mouro

Grande Matiné de Fados Solidária
a favor do Afonsinho

Junta de Freguesia do Cacém, Junta de São
Marcos, Rádio Amália, Rádio Clube de Sintra e
Rabiskoduplo Centros de Cópias, conta com a
presença dos fadistas Tony Machado, Josefina
Santos, Artur dos Santos e Cristina Madeira. E
com a presença de Sidónio Pereira, na guitarra
portuguesa e de Lelo Nogueira, na viola de fado.

A Junta de Freguesia de Monte Abraão irá

realizar, pelo 7.º ano consecutivo, o maior

evento dedicado à promoção da saúde da

freguesia.

A iniciativa terá lugar nos dias 15, 16, 17 e 18 de
Junho e estará acessível a toda a população.
No dia 15 de Junho, o Centro de Convívio da
3.ª Idade, da Igreja de N. Sra. da Fé, servirá de
palco a uma descontraída sessão de relaxamen-
to, que será orientada por uma profissional do
Centro de Saúde de Monte Abraão.
No dia 16 de Junho, a unidade móvel de colheita
de sangue estará na estação de comboios de
Monte Abraão no período da tarde, disponível
para receber sorrisos por uma vida.

Monte Abraão

Saúde Total
Dia 17 de Junho, também no Centro de Convívio
da 3.ª Idade, decorrerá uma sessão de sensibili-
zação sobre o cancro da mama, que será apresen-
tada por um grupo de alunos da Escola Secun-
dária Miguel Torga, com a colaboração da enf.
Lurdes Veigas, que integra a Unidade de Cuida-
dos na Comunidade Abraçar Queluz, do Agru-
pamento de Centros de Saúde de Cacém/ Queluz.
Dia 18 de Junho, sábado, o agradável jardim do
Parque 25 de Abril, na Freguesia de Monte
Abraão, servirá de palco a diversos rastreios,
nos quais se destacam o auditivo, visual, medi-
ção da pressão arterial, triglicerídeos, consulta
de nutrição e medição do índice de massa
corporal, rastreio dentário e osteopatia.

das de Portugal, fiquem no concelho de Sintra
recordados para a posteridade, num lugar

digno”, disse “orgulhoso”, na cerimónia de
inauguração.
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As despesas médicas e o n.º de contribuinte nas facturas

CALENDÁRIO FISCAL
JUNHO

DATA
LIMITE

OBRIGAÇÃO FISCAL

Até dia
13

Até dia
15

Do dia 10
até

ao dia 20

Até dia
30

Até dia
20

O sistema fiscal português tem vindo a introduzir

diversas ferramentas que visam, através de cruzamento

de informação, fornecer elementos pré-preenchidos em

diversas declarações fiscais. Pretendem também

controlar a efectiva declaração de rendimentos, assim

como dos benefícios fiscais que se traduzem por

deduções à colecta de diversas despesas.

O Orçamento do Estado para 2011 veio introduzir uma

alteração ao n.º 4 do artigo 13.º  do Código do IRS,

passando a considerar como dependentes apenas os

que estejam identificados através do número fiscal de

contribuinte na declaração anual de IRS. Aliás,

obrigação essa que já se aplica à declaração de IRS

de 2010 a ser entregue em 2011.

Desta alteração muitas leituras foram sendo feitas, sendo

uma delas a de que todos os documentos de despesa,

referentes a esses dependentes, teriam de ter inscrito o

respectivo número de identificação fiscal (NIF),

encontrando-se aqui incluídas as  despesas de educação

e saúde.

Em minha opinião, nada na lei obriga a que as facturas

justificativas destas despesas tenham de ter aposto o

NIF do titular da despesa. O entendimento que se

generalizou, e que foi divulgado na comunicação social,

resulta duma consideração abusiva da alteração do

Orçamento do Estado referido no primeiro parágrafo.

Não poderemos transpor as obrigatoriedades de

identificação decorrentes do Código do IVA, porque

elas apenas se aplicam a sujeitos passivos daquele

imposto.

Já algumas entidades, nomeadamente a Associação

Nacional de Farmácias, se pronunciaram em sentido

idêntico ao que aqui refiro. Os documentos de despesas

devem conter o nome do beneficiário, mas não

obrigatoriamente o número de contribuinte.

Maria Mestra

11 de Abril de 2011

IVA – Envio da declaração periódica modelo A, relativa ao mês de Abril de 2011. Se
houver imposto a pagar, o mesmo poderá ser efectuado nas tesourarias de finanças
com sistema local de cobrança, nas caixas Multibanco, nos CTT ou através do
«Home Banking» dos bancos aderentes.

SEGURANÇA SOCIAL – As entidades contribuintes (empregadoras) são obrigadas a
entregar à segurança social, a declaração de remunerações referente ao mês anterior.

Nota: Será até o dia 14 para o distrito de Lisboa, já que o dia 13 é feriado.

SEGURANÇA SOCIAL – Pagamento das contribuições para a segurança social
relativas aos vencimentos do mês de Maio.

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto Nacional de Estatística dos Formulários de
Chegada e/ou Expedição, contendo a informação estatística sobre as transacções de
mercadorias efectuadas com outros Estados-membros da União Europeia referente
ao mês de Maio, ou da respectiva declaração de ausência, se não existir comércio
intracomunitário em qualquer dos fluxos (chegada e/ou expedição).

IVA – Envio da Declaração Recapitulativa – Transmissões Intracomunitárias e
Operações Assimiladas + Prestações de Serviços (artigo 6.º do CIVA), referente ao
mês de Maio de 2011, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime normal de
tributação, com periodicidade mensal.

Envio da Declaração Recapitulativa – Transmissões Intracomunitárias e Operações
Assimiladas + Prestações de Serviços (artigo 6.º do CIVA), referente ao mês de Maio
de 2011, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime normal de tributação, com
periodicidade trimestral, quando o total das transmissões intracomunitárias de bens
a incluir na declaração recapitulativa tenha, no trimestre em curso, excedido o
montante de  100.000.

IRS – Entrega das quantias retidas no mês de Maio, por entidades que disponham ou
devam dispor de contabilidade organizada, referentes a rendimentos de propriedade
intelectual ou industrial e prestações de serviços (Categoria B), rendimentos de
capitais e prediais.

IRC – Entrega das importâncias retidas no mês de Maio sobre os rendimentos sujeitos
a IRC.

IMPOSTO DO SELO – Entrega do imposto cobrado no mês de Maio.

IUC – Decorre até final do mês o prazo de liquidação, por transmissão electrónica de
dados, e pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), relativo aos veículos cujo
aniversário da matrícula ocorra no presente mês.
As pessoas singulares poderão solicitar a liquidação deste imposto em qualquer
Serviço de Finanças

Pedido de restituição do IVA – Entrega, por transmissão electrónica de dados, do
pedido de restituição do IVA pelos sujeitos passivos cujo imposto suportado, no ano
civil anterior ou no próprio ano, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso
em suporte de papel), quando o montante a reembolsar for superior a  400 e
respeitante a um período de três meses consecutivos ou, se período inferior, desde
que termine em 31 de Dezembro e valor não seja inferior a  50, tal como se refere
o DL 186/2009 de 12 de Agosto.

Modelo 13 – Entrega da Modelo 13, por transmissão electrónica de dados, pelas
instituições de crédito e sociedades financeiras que intervenham nas operações com
valores mobiliários, warrants autónomos e instrumentos financeiros derivados.

Modelo 19 – Entrega da Modelo 19, por transmissão electrónica de dados, pelas
entidades patronais que atribuam benefícios a favor dos trabalhadores, em resultado
de planos de opções ou outros de efeito equivalente (subscrição, atribuição, etc.)

As SGPS têm o dever de remeter anualmente à Inspecção-Geral de Finanças, até 30
de Junho, o inventário das partes de capital incluídas nos investimentos financeiros
constantes do último balanço aprovado, o ficheiro a preencher está disponível no
site da IGF, em http://www.igf.min-financas.pt/sgps/. (art.9º do Decreto-Lei n.º 495/
88).
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Sintra / Espectáculo na Regaleira

Danças com História no "Baile da Flor"

o próximo domingo, dia 29, pelas 16 horas, vai
realizar-se uma exposição de plantas exóticas
integradas no Baile da Flor.
O espectáculo inclui também a entrega de menções
honrosas, que terá lugar no Patamar dos Guardiões.

N
Este espectáculo, apresentado com um texto belíssimo de
Sérgio Luís de Carvalho, está centrado nas plantas exóticas
que povoam os parques naturais de Sintra e a sua origem,
associada ao imaginário das viagens dos navegadores

portugueses, nos sécs. XV e XVI.
Pretende-se, assim, relevar a importância do Renascimento
português no contributo, a nível mundial, para a descoberta,
troca e divulgação de algumas plantas.
Pretende-se também, através doconcurso lançado – A Viagem
das Plantas, no séc. XVI – envolver a comunidade educativa,
através da participação dos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, no
conhecimento da origem de algumas espécies vegetais e no
respeito pela biodiversidade dos Parques Naturais de Sintra.

Na festa de domingo – O Baile da Flor, haverá ainda uma
exposição de plantas exóticas, uma visita guiada a algumas
espécies, nomeadamente as Cica, Castanheiro da Índia,
Cameleira, Brumélia, Passiflora, Sequóia, Acanto e outras.
Seguir-se-á um espectáculo com o grupo Danças com História,
animado com dois Bobos e que termina com o Baile da Flor,
dançado com rocélias, rododendro, azáleas, sálvia e ainda
com louro, tomilho, lavanda e rosmaninho.
A não faltar.
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o passado dia 5 de
Maio de 2011 de-
correu na Escola
Secundária de Mem
Martins a 1.ª edição

Escola Secundária de Mem Martins

Alunos participam
em concurso de “ProgramAcção”

N
do Concurso de Programação
“ProgramAcção”, organizado
pelo Grupo Disciplinar de
Informática e aberto a todos
os alunos do país, ma-
triculados no Ensino Secun-
dário.
Participaram 10 equipas, num
total de 25 alunos, prove-
nientes da Escola Secundária
José Saramago, de Mafra, da
Escola Secundária Ferreira
Dias, do Cacém, da Escola Se-
cundária de Camões, de Lis-
boa e da Escola Secundária
Emídio Navarro, de Almada,
e da escola anfitriã, Escola
Secundária de Mem Martins.
O 1.º lugar, com o prémio de
um cheque-oferta FNAC no
valor de 100E, foi para a
equipa “Noobs Gone Wild”,
da Escola Secundária Emídio
Navarro, com os alunos Gui-
lherme Rito e Diogo Pereira,

acompanhados pela profes-
sora Florbela Gonçalves.
O 2.º lugar, com o prémio de
um cheque-oferta FNAC no
valor de 50E, foi para a equipa
“Os Falhados”, da Escola Se-
cundária de Camões, com os
alunos Devesh Ramniclal,
Luís Melo e Anande Parma-
nande, acompanhados pelo
professor Filipe Gonçalves.
A todos os participantes foi
entregue um Diploma de
Participação e uma pequena
lembrança do Instituto Poli-
técnico da Guarda – Escola

Superior de Tecnologias e
Gestão, ao qual a Escola Se-
cundária de Mem Martins
agradece a disponibilidade e
participação na criação das
questões/problemas propos-
tos para o concurso.
O concurso foi ainda transmi-
tido online e em tempo real
através do site http://
www.ustream.tv/channel/
programaccao.
Sendo o objectivo primordial
deste concurso o incentivo
dos alunos para a aplicação
dos conhecimentos na área

proximando-se o início da época balnear, o
ensejo para recordar como começou a moda dos
banhos e veraneio nas nossas praias. Pode di-
zer-se que a estrada para a Praia das Maçãs
despoletou o seu crescimento como estância

OPINIÃO

As idas a Banhos:
quando tudo começou

balnear. Em Agosto de 1884 Luís Almeida Albuquerque,
Joaquim de Vasconcelos Gusmão e António Chaves
Mazziotti, junto com os engenheiros Joaquim Sousa Go-
mes e Ressano Garcia iniciaram o projecto da construção
da estrada de ligação de Colares à Praia das Maçãs. A
mesma teria 3400m e custaria 6 contos e 800 (hoje, pouco
mais de 30 euros...). Como a quantia era “elevada” foi
feita uma subscrição pelos principais capitalistas da zona,
tendo-se angariado 1/3 da verba. O resto foi dinheiro da
Câmara, que levou 2 anos a aprovar o projecto (oferecido
pelos referidos 2 engenheiros). Foi concluída 1 ano depois.
Em 1889 surgem as 2 primeiras edificações: a do taberneiro
Manuel Dias Prego e do padre catalão Mathias del Campo.
Os hotéis de charme viriam depois.
Em Colares, o antigo Eden Hotel oferecia alojamento aos
primeiros veraneantes. Hoje votado ao abandono, foi
erguido a partir de 1887 pelo industrial José Inácio Costa.
Uma vez construído, arrendou-o um tal Manuel Iglésias,
que se encarregou de o transformar num importante centro
de turismo, tendo mais tarde sido vendido ao pintor Veloso
Salgado, que em Colares se fixou e o transformou numa
residência de férias. Por lá passaram Alfredo Keil, Fidelino
Figueiredo, Amélia Rey Colaço e Robles Monteiro, e até,
na década de 50, a equipa do Sport Lisboa e Benfica,
treinada por Otto Glória. Ficaram famosos os saraus de
piano, alguns de Viana da Mota, morador em Colares nessa
época, que fizeram do local um recanto aprazível e único.
José Inácio da Costa construiu igualmente as Vilas Alda e
Ema, para suas filhas (onde hoje se localizam os correios
e a farmácia), tendo contribuído com 240$000 réis para a
estrada da praia.
Muito deve Colares igualmente à sua sociedade local,
pois nem só por lazer se ia a banhos no início do século
passado. Em 1925 a Sintra-Atlântico criou eléctricos que
levavam crianças pobres à Praia das Maçãs, onde, com
os professores, e depois de inspeccionadas por médicos
Desidério Cambournac ou Brandão de Vasconcelos,
faziam “tratamentos marítimos”. Para tais curas, a Câmara
de Sintra disponibilizava, junto com a extinta Associação
de Caridade de Sintra, “três toldos de três metros por
dois de lado”, num total de 1.273$00, sendo tais passeios
um “remédio” ministrado a “seres raquíticos, linfáticos,
adenísticos, tão precisados de ar marítimo, banhos de
mar e de sol”. Os tratamentos prolongaram-se até ao fim
dos anos 50, e na sua génese estiveram dois médicos a
quem a saúde pública em Sintra muito deve: Pereira Ferraz
e Carlos França, que em 1924 preconizou um corpo
sanitário para Colares, integrado nos Bombeiros, e pro-
videnciou mesmo a construção dum “chassis”, em 1928
baptizado de “Caridade” e que foi a primeira ambulância
dos Bombeiros de Almoçageme.
Em 1927 igualmente surgiu a Associação de Assistência
e Beneficência da Freguesia de Colares, presidida por
Maria do Carmo Mazziotti, que distribuía bolos, agasalhos
e medicamentos às crianças da freguesia. Até aos anos
60 estas e outras instituições da sociedade civil muito
contribuíram para a assistência social em Sintra e Colares
e as idas de crianças pobres à praia (designadas por
banhos marítimos...) entre outras coisas, para apurar a
“raça”. José de Oliveira Boléo escreveu em 1938: o

“saloio”(esta nossa raça particular) mede em regra

1,64m, tem cor da iris escura, cabelo castanho escuro,

liso ou ondulado, crâneo dolicocéfalo, nariz leptorrínico,

de ponta fixa, acusando influência semita. Eis uma raça,
que terapêuticos banhos nas praias de Sintra fortaleceriam
a bem da Nação…

A
Fernando Morais Gomes

No dia 18 de Maio, os senhores agentes Leão e Jesus da PSP

da esquadra de Rio de Mouro vieram à escola EB1/JI Serra

das Minas n.º 2 desenvolver com algumas turmas a actividade

“Polícia por um dia”.

Os alunos do 2.º ano de escolaridade da turma E foram alguns
dos meninos que tiveram a oportunidade de se fardar para vir

E.B.1/J.I. Serra das Minas n.º 2 - Turma 2.º E

Polícia por um dia

da Programação de Compu-
tadores, este foi conseguido
pois estabeleceu-se um
ambiente de aprendizagem
mútua e divertida entre todos
os participantes. Foi uma ini-
ciativa que correu bastante
bem, podendo-se considerar
como muito positiva tanto
para os alunos como para os
professores. Os alunos gos-
taram, divertiram-se, convi-
veram e aplicaram os seus
conhecimentos de programa-
ção, utilizando as linguagens
C++, C#, Visual Basic e
Pascal.
A Escola Secundária de Mem
Martins ofereceu ainda o al-
moço às equipas partici-
pantes e um pequeno lanche
de encerramento aquando da
entrega dos prémios.
É importante louvar os alunos
pelo seu envolvimento nesta
iniciativa, esperando ainda
mais adesão na próxima
edição do concurso “Progra-
maAcção” a realizar em 2012.

até à rua mandar parar o trânsito.
 Os rostos destas crianças, vestidas a rigor, expressava a
alegria sentida ao mandar parar os senhores condutores, pedir
os documentos, verificar se tudo estava em ordem e fornecer
panfletos informativos da PSP.

Paula Nogueira Loureiro (Professora)

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Fernando
Roboredo Seara, esteve presente na Cerimónia de Abertura
do SintraViva 2011, realizada no dia 25 de Maio de 2011, pelas
11H00, no Regimento de Artilharia Anti-Aérea, n.º 1 de Queluz.
A Câmara de Sintra mais, uma vez promove o SintraViva 2011
– Fórum de Projectos Educativos, Associativos, Sociais e
Desportivos do Concelho de Sintra, que decorrerá de 25 de
Maio a 5 de Junho, no Regimento de Artilharia Anti-Aérea
n.º 1 de Queluz.
Como é hábito, o SintrAnima pretende, ainda, assinalar o
encerramento do ano lectivo em ambiente de festa. Diversas
animações, espectáculos e projectos terão lugar nos diferentes

SintraViva 2011
espaços onde a comunidade educativa dá mostras da sua
imensa criatividade.
Com uma programação diária muito diversa, o SintraViva
estará organizado com uma área de exposição institucional
relativa aos diferentes serviços e instituições participantes e
com uma área de animação temática, assegurada pelos
parceiros e por diversas estruturas do município, com
destaque para a participação de 79 formandos dos cursos
profissionais de animação, turismo e artes visuais de várias
escolas do concelho
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Strauss Khan:
os vários ângulos
de um escândalo
à escala global

PUB.

“Ainda bem que há pobrezinhos para a gente lhes poder
fazer bem...”
Parece que era a frase preferida do antigo Movimento
Nacional Feminino, no tempo da ditadura.
Agora vamos pelo mesmo caminho.
A propósito dos tarifários que os SMAS estão a aplicar
aos cidadãos sintrenses, basta a frasezinha lamecha de
que “serão protegidos os mais desfavorecidos...” para tudo
ficar resolvido e de boa consciência! No fundo serve para
calar a revolta e nos fazer sentir culpados.
Os pobrezinhos serão protegidos? Já podiam ter dito!!
Então está tudo bem!!
Eu detesto a política hipócrita que permite as maiores
barbaridades assentando no conceito do pobrezinho.

Carlos Daniel

as palavras mal ditas

Águas turvas
Há pobrezinhos que necessitam de ajuda e de solidariedade,
há pobrezinhos que chegaram a esse ponto empurrados pelo
Estado, e precisam de todo o apoio, mas também há
pobrezinhos oportunistas, malandros e desaforados.
Como em qualquer outro grupo social. E os nossos gover-
nantes não mostram a mínima competência para distinguir
uns dos outros.
Um dia destes daremos por nós a fazer contas e a concluir
que um trabalhador esforçado que traz para casa 700 euros
vive pior do que um pobrezinho com 350 mas protegido pelas
habilidadezinhas daqueles que o usam como bandeira para
justificar o injustificável.
Chega de demagogia!
Na próxima crónica vou mostrar o detalhe da minha factura de
água.
Se não fosse trágico até daria para rir!

José Jorge Letria

caso Strauss Khan está a ser trágico para o
próprio, pois representa o irreversível ponto final
numa carreira política brilhante que poderia
culminar na Presidência da República Francesa.
Mas não é menos dramático por aquilo queO

revelou em relação à perda de influência da Europa neste
mundo global.
Voltando ao ex-director-geral do FMI, seja qual for a decisão
do poder judicial norte-americano, é praticamente nula a
margem de manobra e de recuperação deste economista e
político de talento que nunca deixou de gerar controvérsia
e inveja, fosse pelo seu comportamento em matéria de
sexualidade, fosse pelo seu reconhecido apego ao luxo, de
resto materialmente suportado pelos seus elevados
proventos pessoais e pela grande fortuna da mulher, uma
conhecida jornalista franco-americana.
Agora pouco importa saber se Strauss Khan foi vítima de
uma bem urdida conspiração montada pela direita francesa
ou pelos serviços secretos norte-americanos, já que, se
era esse o objectivo a cumprir, está neste momento plena-
mente alcançado. Mas, em todo este processo, enorme
escândalo de dimensão global, há pormenores que não
devem deixar de ser registados. Apenas um a título de
exemplo: Strauss Khan nasceu numa família judaica e o
episódio sexual no hotel de Nova York envolveu uma mulher
guineense de credo muçulmano; acontece que o advogado
da alegada vítima é também de família judaica, de apelido
Shapiro, o que significa que quem tratou do assunto quis
evitar que surgisse em todo este processo uma eventual
componente anti-semita. Portanto, nada foi deixado ao
acaso, independentemente de se vir a provar a culpa ou a
inocência do político francês.
Outra abordagem deste caso prende-se com a crescente
fragilidade da Europa no contexto internacional, já que a
demissão de Strauss Khan reabriu o debate sobre a
passagem da direcção-geral do FMI para um representante
da Ásia-Pacífico ou dos BRIC (Brasil, Índia e China), com
as suas poderosas economias emergentes. A queda
dramática de DSK, sigla pela qual é conhecido, contribuiu
para evidenciar a vulnerabilidade da Europa face a esses
novos poderes e também ao desconforto que os próprios
Estados Unidos em crise sentem face a uma Europa que,
também em crise, ameaça a sua liderança mundial e o peso
do dólar.
Caiu Strauss Khan e a Europa mostrou até que ponto está
fragilizada e vulnerável. Garantem os especialistas que DSK
conseguiu, com o seu talento e poder de negociação e
decisão, manter equilíbrios que agora se esboroaram. Os
homens caem e as instituições costumam sobreviver-lhes.
Neste caso veremos se é isso que vai acontecer. Talvez
por esse motivo continue a haver, em França e noutros
países, quem defenda a teoria da conspiração. O tempo
dirá quem teve razão. Ninguém põe em causa o facto de a
questão do comportamento sexual ser, de longa data, o
calcanhar de Aquiles de um homem poderoso e ambicioso,
mas resta saber se alguém terá sabido aproveitar essa
fraqueza para ir muito para além da destruição do político e
da sua reputação.
Por enquanto, tudo está a ser vivido demasiado a quente.
Há que esperar para ver qual a sentença que espera DSK e
qual o veredicto que irá cair sobre o destino europeu em
matéria de autoridade monetária e consequentemente
política. Nas coisas da vida, diz um velho ditado popular
que um mal nunca vem só.

esta semana

Bibliotecas não têm alguns livros escolares do Secundário
Inês Martins

sta semana Maria

Martins, estudan-
te da Escola Se-
cundária de Mem
Martins, residente

tecimento?

O que mais me marcou em
Sintra esta semana foi o facto
de uma das bibliotecas não
terem alguns livros escolares
do secundário, não permitin-
do àquelas pessoas que se

encontram com problemas
financeiros prepararem-se
para os exames ou outras ra-
zões referentes.
E a falta de eficiência que a
biblioteca teve, em relação ao
tempo que é concluído o car-
tão que dá acesso às suas uti-
lidades, e a ausência de tintei-
ros para a impressão de tra-
balhos.
3 – Que melhoramentos gos-

taria de ver concretizados em

Sintra?

Gostaria que houvesse me-
nos lixo nas ruas, não por fal-
ta de contentores, mas devi-
do à falta de colaboração dos
cidadãos em tornar as ruas
mais limpas e asseadas.
A poluição sonora também é
um facto a mencionar, pois as

pessoas não se apercebem do
barulho que está à sua volta
e que também produzem.
Como por exemplo o barulho
dos carros e das motas em
movimento.
4 – Quer fazer algum pedido

através de Jornal de Sintra?

Gostaria que houvesse um
local público e seguro para
que as crianças pudessem
brincar livremente e que tam-
bém possam aprender coisas
novas todos os dias.
E também gostava que hou-
vesse mais voluntários para
a recolha do lixo e que hou-
vessem propostas de empre-
go para os adolescentes (a
partir dos 16 anos) que que-
rem começar a trabalhar nos
tempos livres.

E
em Rinchoa, foi entrevis-
tada, respondendo a ques-
tões habituais.
1 – O que mais a marcou

nesta semana no Mundo?

O que mais me marcou no
mundo nesta semana foi a
erupção do vulcão islan-
dês, que decorreu no sába-
do provocando vários da-
nos que numa cidade da Is-
lândia levou ao cancela-
mento de cerca de 500
voos.
2 – E em Sintra que acon-
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CRUZEIRO
NO RIO DOURO

25 e 26 de Junho
Régua / Gaia

Marco Almeida reiterou propósito da autarquia em instalar

o relvado sintético no Parque de Jogos em Casal de Cambra

js - ventura saraiva

Sete dezenas de associados com forte componente feminina marcou presença no

aniversário juntando-se ao cântico do hino do F.C. “O Despertar” antes do bolo

om mais de uma
centena de prati-
cantes nas áreas do
futebol (Escolas e
Infantis), taekwon-

Futebol Clube “O Despertar” de Casal de Cambra assinala 33.º aniversário

Relvado sintético será uma realidade em 2012
Ventura Saraiva

O Futebol Clube “O Despertar” de Casal de Cambra, fundado no dia 13 de Maio de 1978, assinalou no domingo, dia 23, na sua Sede Social – Sala
Eugénio Antunes Fernandes – o 33.º aniversário, reunindo durante um almoço-convívio sete dezenas de associados, aos quais se juntaram os dirigentes
do clube aniversariante, representantes do Poder Local, e o pároco da freguesia, Luís Alves. Com um vasto programa que se iniciou no início do mês,
o ponto alto está marcado para o dia 29, com o Sarau das Actividades, sendo, na ocasião, distinguidos os “Melhores do Ano” referente à época de
2010/2011.

C
do, atletismo, ginástica rítmi-
ca e de manutenção, a cole-
ctividade da nova Vila de
Casal de Cambra quer recu-
perar o bairrismo de outrora e
alargar a actividade despor-
tiva a outras valências. Para
isso, conta com o moderno
pavilhão municipal de Casal
de Cambra, e no futuro com a
colocação do relvado sintéti-
co no campo de jogos do
Parque Urbano 25 de Abril,
uma promessa da autarquia,
reiterada no domingo, dia 23,
pelo vice-presidente e verea-
dor da Juventude, Desporto
e Educação, Marco Almeida,
na sua intervenção. «Já neste
mandato tive a oportunidade
de participar na inauguração
do pavilhão municipal de
Casal de Cambra, uma obra
importante e que está feita no
lugar onde merece: nesta
freguesia. Já este ano, na
inauguração do Espaço Jo-
vem, eu assumi o compro-
misso – em nome da Câmara
– que neste mandato, e princi-
palmente no ano de 2012, o
relvado sintético para “O
Despertar” seria uma realida-
de. Hoje, quero reiterar pe-
rante os sócios e amigos deste

A freguesia de Casal de Cambra será – ao que tudo indica – a única do concelho de
Sintra, a comemorar o “Dia Mundial dos Vizinhos”, iniciativa marcada para o próximo
sábado, dia 28, no Parque Urbano de Casal de Cambra, entre as 12 e as 19h00. A novidade
deste ano é a realização de uma Feira do Artesanato, sendo mais um motivo de atracção
ao longo do dia. “Traga o farnel e venha divertir-se!” é o convite da Junta de Freguesia,
promotora do evento, que espera juntar muitas pessoas, partilhando e reforçando os
laços de amizade e boa vizinhança.

Dia 28 de Maio em Casal de Cambra

“A Festa dos Vizinhos”

clube que nós vamos concre-
tizar o relvado sintético para
a promoção da prática des-
portiva, especialmente do
futebol de formação, durante
o ano de 2012. Uma necessi-
dade importante e de auto-es-
tima para todos aqueles que
aqui residem, habitam e tra-
balham» sublinhou o autarca
perante os aplausos da sala.

«Temos que voltar a

ser unidos»
Na mesa de honra, e para além

do vice-presidente da autar-
quia, marcaram presença a
presidente da Junta de Fre-
guesia de Casal de Cambra,
Fernanda Santos, o vogal do
desporto, Humberto Torri-
nha, o padre da paróquia de
Santa Marta de Casal de
Cambra, e ainda o presidente
do clube aniversariante, José
Reis, que aproveitou para
enviar alguns recados: «É
muito fácil colocar palavras
nos ouvidos alheios, pala-
vras que nunca foram ditas.
Mas como muito boa gente
mantém essa atitude e falta de

ética, o melhor mesmo é ficar
calado» sugeriu. Já Fernanda
Santos aproveitou para enal-
tecer o percurso do clube,
recordando outros tempos, e
por isso apelou à mobilização
de todos. «Sendo o Futebol
Clube “O Despertar” o único
que sobrevive, dos três que
já existiram, e com sede pró-
pria, isso deve-se à força des-
ta população, à força deste
povo que soube escolher, que
soube fazer e que anseia pela
conclusão de outras infra-
estruturas, ou outras que nos
fazem muita falta, como é o
caso do cemitério. Espero que
no futuro o espírito bairrista
regresse a Casal de Cambra,
temos que voltar a ser uni-
dos, temos que voltar a ter

prazer em lutar por coisas em
comum. Temos que ter or-
gulho em preservar os va-
lores humanos, e tirar partido
disso» alertou a presidente
da Junta de Freguesia de
Casal de Cambra.
Para encerrar o almoço come-
morativo, cantou-se os
“parabéns a você”, uma festa
dividida com uma das asso-
ciadas do clube (a Cristina
Mira), aniversariante no do-
mingo, dia 23. Motivos ainda
mais fortes para brindar à
memória do passado, ao
presente, e ao futuro que
todos querem melhor…
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CULTURA

PUB.

streado no dia 30 do
passado mês de
Abril e levado à ce-
na todos os sába-
dos, às 21.30h, o mu-

“Luna Parque”, em Cabriz

Companhia de Teatro de Cabriz
apresenta excelente musical
António Faias

O musical “Luna Parque”, levado à cena pela Companhia de Teatro de
Cabriz e encenado por Paulo Taful, constitui um excelente espectáculo
teatral, na linha de outros apresentados pela mesma companhia e pelo
mesmo encenador, e que foram considerados brilhantes êxitos. O público
reconhece o valor do “Luna Parque” e dos seus intérpretes e premeia-os
com vibrantes aplausos.

E
sical “Luna Parque”, ence-
nado por Paulo Taful, com
música de Hugo Janota, e
representado por dezenas de
artistas, constitui um exce-
lente espectáculo musical,
que tem atraído em todas as
sessões, ao salão da Associa-
ção Cultural, Social e Recrea-
tiva de Cabriz, numeroso pú-
blico, que lhe proporciona
calorosas ovações.
Constituído por cerca de três
dezenas de figurantes, alguns
dos quais formosas rapari-
gas, que além de muito bons
desempenhos dos seus res-

Um dos quadros do espectáculo js - antónio faias

pectivos papéis possuem
também excelentes vozes, o
Luna Parque, apoiado tam-
bém por bonitos cenários e
original e rico guarda-roupa,
apresenta divertidas rábulas,
muitas músicas e canções,
que trazem à ribalta recorda-
ções de poetas e espectácu-
los portugueses teatrais, fíl-
micos e de revistas que fize-
ram história em Portugal no
século passado e serão para
sempre recordados, com Lis-
boa e suas tradições e o Par-
que Mayer também sempre
presentes e homenageados.
Mais de duas horas de um es-
pectáculo muito bem conce-
bido, servido por óptimos
artistas, e que termina em
apoteose, com todo o público

de pé a aplaudir entusiasti-
camente.

“Um cheirinho a

Parque Mayer”
Paulo Taful adiantou ao JS
que os números apresen-
tados “são como que um re-
memorar de espectáculos
antigos e de figuras que fize-
ram história no teatro e
cinema nacionais do século
passado. É um musical, não
uma revista, embora tenha um
cheirinho a Parque Mayer e
às suas tradicionais revistas,
os quais pretendemos aqui
lembrar e homenagear”. E
acrescentou: “O elenco é to-
do constituído por elementos

da Companhia de Teatro de
Cabriz, embora alguns façam
parte também da minha com-
panhia teatral – Bastidores do

Êxito –, e as suas interpreta-
ções são muito valiosas, o
guarda-roupa é muito rico,
executado por excelentes

costureiras, tudo a contribuir
para o êxito que o espectáculo
tem tido desde a sua estreia”.

Muitos aplausos na apoteose

Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura Recreio e Desporto

87.º aniversário em Estarreja
No dia 28 e 29 de Maio de 2011, celebra-se em Estarreja o 87.º aniversário da Confederação
Portuguesa das Colectividades de Cultura Recreio e Desporto e o Dia Nacional das
Colectividades, sob o lema “Estarreja 2011 Capital do Associativismo”. Do evento fazem
parte diversas actividades culturais e recreativas destacando a “Tertúlias Associativas – Sou
do Fado”, com Rodrigo e seus músicos.
Para mais informações contactar  pelo e-mail gip.cpccrd@gmail.com ou cpccrd@confe
deracaodascolectividades.com ou telefones 218882619 / 218822731.
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SOCIEDADE

EMPREGO
EXECUTAM-SE – Trabalhos de Pedreiro, Ladrilhador e Pintura.
Paulo Santos. Telem. 966915954 - Orçamentos Grátis.

DIVERSOS
FESTAS
O que é que um peixe lindo diz para um peixe lindo? Se quiserem
saber, é só chamarem a Safaneta para a próxima festa, mais perto,
mais longe ou a meio caminho. Safaneta anima a tua festa.
Contacto: 964808054.

Anúncios
JORNAL DE SINTRA, 27 DE Maio DE 2011

PROPRIEDADES EMPREGO AUTOMÓVEIS DIVERSOS SOCIAL OBRIGATÓRIAS NECROLOGIA

ANÚNCIO

Ana Celeste Catarrilhas da Silva Evans de Carvalho, Juíza de Direito, do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, Unidade Orgânica 1:

FAZ SABER, que nos autos de Providência Cautelar, registados sob o
número 84/11.6BESNT, que se encontram pendentes no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Sintra, 1.ª Unidade Orgânica, em que é requerente
“A Massa Insolvente de Maconfer – Materiais de Construção Civil, Lda.,
representada pelo administrador de insolvência Adelino de Oliveira Ferreira
Novo” e 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”, sendo estes:

CITADOS, para intervir, querendo, nos autos acima indicados, cuja
intervenção poderá ser requerida até à conclusão dos autos ao juiz ou relator
para decisão, nos termos do art.º 117.º, n.ºs 3 e 6 do Código de Processo nos
Tribunais Administrativos, cujo objecto do pedido consiste na suspensão de
eficácia 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.

Os duplicados do requerimento inicial encontram-se à disposição na secretaria
deste Tribunal.

Sintra, 20 de Abril de 2011.

A Juíza 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, cir. Artigo
7.º da Portaria n.º 1417/2003, de 30 de Dezembro.)

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA
Ao abrigo do art. 37º dos Estatutos desta Associação, convoca-se
uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar no dia 06 de Junho
de 2011, pelas 20.30 horas, no quartel-sede, sito na Avenida da
Aviação Portuguesa, em Sintra, com a seguinte.

Ordem de trabalhos

1. Apresentação e votação de Sócios Honorários, propostos pela
Direcção.
Não havendo número legal de associados à hora marcada, a Assem-
bleia iniciar-se-á meia hora depois e funcionará com qualquer
número de sócios presentes.

Sintra, 20 de Maio de 2011.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Miguel da Silva Martins/Eng.º

PUB. JORNAL DE SINTRA, 27-05-2011PUB. JORNAL DE SINTRA, 27-05-2011

PUB. JORNAL DE SINTRA, 27-05-2011

Comarca da Grande Lisboa – Noroeste
Sintra – Juízo Grande Inst. Cível – 1.ª Secção – Juiz 1

Av. Gen. Mário Firmino Miguel, 2 – Palácio Justiça – 2714-536 Sintra
Telef. 219104860 – Fax: 211545157 – Mail: sintra.sgj@tribunais.org.pt

Associação HumanitáriaAssociação HumanitáriaAssociação HumanitáriaAssociação HumanitáriaAssociação Humanitária
dos Bombeiros Vdos Bombeiros Vdos Bombeiros Vdos Bombeiros Vdos Bombeiros Voluntários de Sintraoluntários de Sintraoluntários de Sintraoluntários de Sintraoluntários de Sintra

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

Contribuinte nº 501 131 981

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a acção de interdição//Inabilitação
em que é requerido
Licínio José Ribeiro Lopes, filho de José Simão e de Maria Irene Pedrosa
Ribeiro, estado civil solteiro, nascido em 09-12-1965, freguesia de Urqueira
(Ourém), nacional de Portugal, domicílio Instituto S. João de Deus, Casa de
Saúde do Telhal, Estrada do Telhal S/N, 2725-588 Mem Martins, para efeito
de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

A Juíza de Direito,
Dra. Maria Inês Carvalho Moura

O Oficial de Justiça
Teresa Almeida

ANÚNCIO

Processo:
11252/11.0T2SNT

Interdição/Inabilitação

Requerente: José Simão e outro(s)…
Requerido: Licínio José Ribeiro Lopes

N/ Referência: 12227555
Data: 17-05-2011

Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra
Av. General Mário Firmino Miguel, 2, 2714-556 Sintra

Telef. 219100500 – Fax: 213506007 – E-mail: correio@sintra.taf.mj.pt

Proc. N.º 84/11.6BESNT Outros processos cautelares
[DEL.825/05]

Data: 20/04/2011

Intervenientes:
Autor: Maconfer – Materiais de Construção Civil, Lda. (e Outros);
Réu: Município da Amadora;

PUB. JORNAL DE SINTRA, 27-05-2011

PROBEM – ASSOCIAÇÃO
DE IDOSOS DE AGUALVA

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

PCUP - DR III SÉRIE N.º 1 DE 02/01/02

SEDE: LARGO DA REPÚBLICA, N.º 9 - AGUALVA - 2735-169 AGUALVA CACÉM

TELEF. 219140105 - FAX: 21 914 30 89 - E-mail: probem@netcabo.pt

Convocatória
para Assembleia Geral Extraordinária

Usando da faculdade que me confere o n.º 3 do Art.º 31.º dos Estatutos, convoco
uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 7 de Junho de 2011. Esta
Assembleia terá lugar nas instalações da Associação, funcionará entre as 14.00 e as
17.00 horas e terá como
Ponto único – Votação e eleição dos novos Corpos Sociais da Probem-AIA
Se às 14.00 horas não se encontrar presente o número de Associados estatutariamente
exigido, a Assembleia funcionará uma hora depois com qualquer número.
O prazo para aceitação das listas candidatas situar-se-á nos dias úteis do período
compreendido entre 16 e 31 do mês de Maio de 2011, das 14.00 às 16.30 horas.
Uma vez apurados e ratificados os resultados da votação, será de imediato dada
posse aos elementos da lista vencedora.
Agualva, 10 de Maio de 2011.

A Presidente da Assembleia,

Maria Eduarda Cruzes da Costa Paço Coelho Alves

“SOS – Salvemos o Hockey Club de Sintra”

Campanha em marcha
Queluz / Caminhada passeio
Caminhada com visita
aos jardins do Palácio
Vai realizar-se no dia 4, sábado, pelas
15 horas, com concentração  junto ao
Quartel de Queluz, em frente do Palácio,
uma caminhada/passeio circular
pedestre, com dificuldade fácil, numa
extensão de 5 kilómetros, uma inicia-
tiva da CMS.
As inscrições são gratuitas e devem
ser efectuadas até 2 de Junho pelo
email djud@cm-sintra.pt, telefone
219267080, fax 219267099. Mais
informações www.sintraviva.org

Sintra / Estefânia
Concurso do Vestido
de Chita 2011
no Salão Paroquial
Organizado pela Comissão de Festas
de N.ª Sr.ª do Cabo Espichel, realiza-se
no próximo domingo, dia 29, no Salão
Paroquial da Igreja de São Miguel, em
Sintra (Estefânia), o Concurso do Vesti-
do de Chita 2011. O evento, que inclui
serviço de chá, tem início pelas 15.30
h. Para mais informações: www.nsca
bo-sintra.net, ou e-mail helenaso
fia.diniz@gmail.com ou pelo Telem.
938694560 ou Fax 219246260

Um grupo de associados lançou a campanha
“SOS – Salvemos o Hockey Club de Sintra”,
congregando vontades internas e externas no
sentido de angariar receitas, reduzindo assim a
grande dívida do clube com uma instituição
bancária, situação que tem vindo a
“estrangular” em cada dia que passa o normal
funcionamento do Hockey Club de Sintra.
Da reunião “SOS” levada a efeito no passado

dia 18, no pavilhão de Monte Santos, saiu uma
comissão “Ad-Hoc” de 7 elementos, que tem
por missão dinamizar um conjunto de
iniciativas e que – para começar – abriu uma
conta solidária, sendo por isso os primeiros
subscritores.
O NIB para todos os interessados é o seguinte:
0035 0786 0006 9025 4005 5 da Caixa Geral de
Depósitos.

Queluz
Palestra
“Segurança Infantil”
Hoje, sexta-feira, dia 27 de Maio, pelas 17h30m,
nas instalações da Creche Jardim Infanfil O
Caracol, sitas na Rua de Moçambique, n.º 1,
realiza-se mais uma palestra com o tema
“Segurança Infantil”. Esta iniciativa é orga-
nizada pela Junta de Freguesia de Queluz em
colaboração com o Serviço Municipal de
Informação ao Consumidor e a Creche O Caracol.
Esta palestra vem na continuação do ciclo de
palestras sobre a Defesa do Consumidor ini-
ciado no ano de 2010 e que continuará a realizar-
se durante o ano de 2011, estando já marcada
para dia 2 de Junho uma palestra com a dr.ª
Luísa Afonso, da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, para uma abordagem da luta contra o
cancro nos seus diversos aspectos. Esta sessão
irá realizar-se pelas 14h30m na sede da Universi-
dade Ensino Sénior de Queluz, sita na Rua D.
Pedro IV, 28B.

Tapada das Marcês
Iniciativa “Tapada Limpa”
A Comissão Instaladora da Associação de
Moradores da Tapada das Mercês mostra uma
vez mais o seu dinamismo ao promover a ini-
ciativa “Tapada Limpa”, a realizar no domingo,
dia 29, entre as 9 e as 13 horas, para a qual
convida toda a população.  A concentração está
marcada para junto do Centro Paroquial, nas
imediações da CP, na Praceta Francisco Ramos
Costa.

José Leitão, Nuno Sousa e Carlos Lopes os rostos da campanha “SOS”
js - ventura saraiva
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DESPORTO

FUTEBOL

Peniche-Sacavenense, 0-2
1.º Dezembro-Caldas, 1-1
Sintrense-Alcochetense, 1-0

Classificação

Resultados
9.ª Jornada

Caldas
1.º Dezembro
Sintrense
Sacavenense
Alcochetense
Peniche

9

9

9

9

9

9

6

4

3

3

2

1

2

5

1

2

3

3

1

0

5

4

4

5

12-4

15-9

6-11

12-9

11-14

6-15

40

40

30

30

28

22

EQUIPAS J V E D G P

Série E
3.ª Divisão - 2.ª Fase - Subida

Caldas-Peniche
Alcochetense-1.º Dezembro
Sacavenense-Sintrense

Próxima Jornada
(29-5-2011)

At. Malveira-Oeiras, 1-0
Tojal-Crato, 0-3
Odivelas-Bombarralense, 0-0

Classificação

Resultados
9.ª Jornada

Bombarralense
Crato
Oeiras
At. Malveira
Odivelas
Tojal

9

9

9

9

9

9

5

3

3

4

3

1

3

3

3

1

3

3

1

3

3

4

3

5

14-7

10-9

12-11

9-11

9-9

9-16

33

27

26

21

20

17

EQUIPAS J V E D G P

Série E
3.ª Divisão - 2.ª Fase - Descida

Crato-At. Malveira
Bombarralense-Tojal
Oeiras-Odivelas

Próxima Jornada
(29-5-2011)

uando falta apenas
uma jornada para o
termo do campeo-
nato, ainda está
por conhecer qual
dos dois clubes

Futebol Juvenil
Torneio Internacional
do Sport União Sintrense
Organizado pelo Sport União Sintrense e integrado nas
Comemorações do Centenário do clube, realiza-se nos dias
4 e 5 do próximo mês de Junho o I Torneio Quadrangular
Internacional Luís Loureiro, destinado a escalões juvenis,
que conta com a participação das equipas do Sintrense,
Belenenses, Sport Lisboa e Benfica e Rayo Vallecano
(Espanha).
No dia 4 (sábado) realizam-se os jogos Benfica-Belenenses
(15 h) e Sintrense-R. Vallecano (17 h). No dia 5 (domingo)
realizam-se, a partir das 9.30 h, os jogos entre os vencidos
das partidas do dia anterior, para apuramento dos 3.º e 4.º
classificados, realizando-se às 11 h a final, entre os
vencedores dos dois primeiros jogos, a fim de se apurar o
campeão e subcampeão do torneio.

Campeonato Nacional da 3.ª Divisão – Série E (2.ª fase – Subida)

Caldas empata em S. Pedro (1-1)
Sintrense vence Alcochetense em Sintra (1-0)
António Faias

Plantel e técnicos do 1.º de Dezembro que levaram o clube à 2.ª Divisão js - antónio faias

Q
que ascenderam à 2.ª Divisão
– 1.º de Dezembro e Caldas –
se sagrará campeão da série,
já que ambos somam o mesmo
número de pontos e empata-
ram entre si na passada jor-
nada, estando o Caldas em
primeiro lugar, pelo que a
decisão só será conhecida no
próximo domingo.
Pelo seu lado o Sintrense, jo-
gando no seu recinto, venceu o Alcochetense por 1-0.

1.º de Dezembro, 1-Caldas, 1
Depois de ambos os clubes terem assegurado já a subida à 2.ª
Divisão do Campeonato Nacional, a sua atenção e objectivos
concentram-se agora em alcançar o primeiro lugar da série, o
que proporcionará ao que conseguir esse posto o título de
campeão de série, facto que tornou este encontro de muito
interesse para ambas as equipas, e com o Caldas a fazer-se
acompanhar de muitos adeptos.
O jogo começou praticamente com um inesperado golo do
Caldas, aos 7 m, já que era o 1.º de Dezembro que mais ata-
cava, mas no minuto seguinte, na marcação de um livre, a
equipa da casa empata, tendo o árbitro anulado o tento por
considerar o seu autor fora de jogo.
Com o 1.º de Dezembro sempre mais pressionante, ganhando
alguns cantos, e com os visitantes a responderem em contra-
ataques e a guardarem muito bem a sua área, aos 34 m Anas-
tácio iguala o marcador (1-1). Com os dezembristas a realizarem
uma boa exibição e num domínio constante sobre o adversário,
aos 43 m Ricardinho, na sequência de um pontapé de canto,
envia o esférico à barra da baliza de Campos, com este já fora
do lance, atingindo-se o intervalo com os clubes empatados.
No segundo tempo manteve-se o mesmo cariz de jogo da
primeira parte, com o Caldas a tentar segurar o empate, não
deixando porém de contra-atacar, enquanto os donos da casa
pressionavam com insistência a área contrária, e num desses
ataques Ricardinho, aos 57 m, dispara potente remate, fazendo
a bola embater no poste da baliza adversária; e com a sorte a
negar-se ao 1.º de Dezembro, aos 80 m Angel, na marcação de
um livre de fora da área, levou o esférico a embater na barra da
baliza dos visitantes, gorando-se mais uma flagrante
oportunidade para os anfitriões se colocarem em vencedores.

Com o aproximar do termo do encontro e mesmo no período
de compensação mais se acentua a pressão dos donos da
casa, que no entanto não conseguiram atingir a merecida
vitória, que poderia ter sido por dilatada margem se as bolas
que embateram nos postes têm entrado na baliza.
Campo Conde de Sucena, em S. Pedro de Sintra.
ÁRBITRO – André Narciso, com os auxiliares António
Traguedo e Alexandre Rodrigues, da A. F. Setúbal.
1.º DE DEZEMBRO – Miguel Aleixo; Ricardo Pereira (Tino
aos 65 m), Ricardinho (Luisinho aos 79 m), Anastácio, Gil,
Luís Veloso, Rui Miguel, Ricardo Gomes (Fabrício aos 73 m),
Angel, Mamadu e Ronny. Suplentes não utilizados – João
Ascenso, Gonçalo, Filipe e Joel.
Treinador – Bastos Lopes.
CALDAS – Campos; Tiago Santos, Rui Santos, Rui Almeida,
André Jesus, Miguel Pinho (Ricardo Santos aos 87 m), Miguel
Andrade (Pidocha aos 66 m), Sabino, João Rodrigues (Marcel
Rosas aos 85 m), João Pinto, Miguel Guerra e André Simões.
Suplentes não utilizados – Marco Silva, Bruno, Luís Almeida
e Duscher.
Treinador – Gila.

1.º de Dezembro quer manutenção na 2.ª Divisão
JS ouviu a opinião de Rui Cunha, vice-presidente da direcção
do 1.º de Dezembro, acerca do futuro do clube, que na próxima
época militará na 2.ª Divisão, o qual nos adiantou que “neste
momento o objectivo é conseguirmos ser campeões de série,
o que só se decidirá na próxima jornada, uma vez que hoje
[sábado] se registou aqui um empate entre os dois candidatos
a esse título”. À nossa pergunta sobre se o clube já começou
a preparar a próxima época, Rui Cunha afirmou que “já
convidámos o treinador para continuar, e estamos a aguardar
a sua resposta, pelo que só depois se iniciarão os contactos
com os jogadores”. Referindo-se a projectos para a 2.ª Divisão,
o vice-presidente do 1.º de Dezembro salientou que “sabemos
que é um campeonato profissional, muito difícil, e a nossa
equipa não é profissional, mas foi bom termos subido de
divisão, porque este feito passa a integrar a história do clube,
e agora tudo faremos para nos conservarmos lá. Mas se não
o conseguirmos, paciência, isso acontece também a outros
clubes, mas tudo faremos para nos mantermos, embora
saibamos que é muito difícil, até pela crise que o país atravessa
e que também se reflecte no futebol, mas no futuro se verá”.

Sintrense, 1-Alcochetense, 0
Com esta jornada o Sintrense despediu-se do seu público,
mas também o publico, com pouca afluência no estádio, parece
ter feito a despedida antecipadamente. Os sintrenses iniciaram
bem a partida, pois logo no primeiro lance do jogo, aos 30

segundos, enviou uma bola
à barra, por intermédio de
Manel Liz, jogador com mais
evidência na linha de ataque
do clube ao longo da época.
Os jogadores da casa conti-
nuaram a dominar o encontro,
produzindo um jogo agradá-
vel, com cariz atacante, e à
passagem do 12.º minuto Tia-
go Antunes, e depois nova-
mente Manel Liz, ao 30.º mi-
nuto, enviaram a bola ao
poste da baliza defendida por
Miguel Brás, continuando o
jogo agradável até se atingir
o intervalo, com o marcador a
registar 0-0.
No recomeço o jogo foi dife-

rente, desenrolando-se muito a meio-campo, sem que as duas
equipas criassem jogadas de perigo. Aos 73 minutos entrou
Emanuel para o lugar de Martinho, o qual veio dar mais raça
ao meio-campo, mas os homens do ataque não o acompanham.
Quando tudo fazia pensar que o jogo iria terminar com um
nulo, já no período de descontos uma jogada entre Manel Liz
e Emanuel, este coloca a bola no fundo das redes de Miguel
Brás, transmitindo justiça ao que se passou durante todo o
encontro e coroando a vitória justa dos homens da casa. De
salientar a estreia de Bruno Baltasar como treinador
principal, que assim se estreou com uma vitória.
Complexo desportivo do Sport União Sintrense.
ÁRBITRO – Luís Dionísio, da A. F. Leiria.
SINTRENSE – Rodolfo; Jorge Almeida (Guilherme aos 63 m),
Gonçalo Lelé, Viegas, Rui Loures, Tiago Lemos, Martinho
(Emanuel aos 73 m), Tiago Antunes (Rafael aos 83 m), Edgar,
Milton e Manel Liz.
Suplentes não utilizados – Fábio, Barroso, Tiago Figueiredo
e Jorge Gomes.
Treinador – Bruno Baltasar.
Golo – Emanuel (90+2 m).
ALCOCHETENSE – Miguel Brás; Diogo Piqueira (André Dias
aos 90 m), Miguel Silva, Paulo Elindo, Valter Paulista, Ricardo
Pereira (Rui Gomes aos 63 m), Paulo Catarino, Carlos Carvalho,
Jorge Pereira, Nuno Gaspar e Paulo Mota (William Teodoro
aos 46 m).
Suplentes não utilizados – Gonçalo Matos, Diogo Ribeiro,
Jadson Moura e Gerso Santos
Treinador – Élio Santos.

Vítor Lopes
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Rua Dr. Manuel Arriaga, n.º 5 - B
2745-159 Queluz

Telef. 21 435 59 90 • Fax 21 435 59 81

OFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADA

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

Especialidades
da casa:

Q u i n t i n o  e  M o r a i s

A    F U N E R Á R I A

ATENDIMENTO PERMANENTE:   21 961 85 94

SEDE: Rua da Oliveira, 1 – Aldeia Galega

2705-416 S. João das Lampas - SINTRA

Telef. 21 961 85 94 - Fax 21 961 85 80 - Telem 96 40 59 106 / 96 58 04 826

FILIAL 1: Rua Moínho de Fanares, 10 - 2725-394 Mem Martins - SINTRA

Telef. 21 921 43 40 - Fax: 21 926 01 34

FILIAL 2: Rua Visconde d’Asseca, n.º 25 - MUCIFAL

Telef. 21 928 23 95/6 - Fax: 21 928 23 97

PUB.

corrida disputada

na manhã (bem

quente) do passado

dia 23 (domingo),

foi amenizada na

Basquetebol – Final da 1.ª Divisão Nacional
feminina

Escola Maria A. Menéres
pode chegar ao título
Nos dois primeiros jogos do “play-off” da final da 1.ª Divisão
Feminina de Basquetebol realizados no fim-de-semana (dias
22 e 23) no pavilhão municipal do Montijo, as equipas do
MontijoBandaBasket e do GD Maria Alberta Menéres
venceram cada uma das partidas, empatando 1-1 a
eliminatória. No 1.º jogo (sábado), as montijenses saíram

vitoriosas por uma diferença de 4 pontos (53-49), ganhando

essa vantagem no derradeiro período, uma vez que a turma

do Algueirão esteve sempre na frente do marcador.

No 2.º jogo (domingo), a equipa da Escola Maria Alberta

Menéres começou por ganhar vantagem no período inicial,

aproveitando muito bem os erros da equipa do Montijo.

Todavia, a turma da Margem Sul acabaria por passar para a

frente do marcador nos derradeiros minutos, aumentando a

emoção e o nervosismo das intervenientes e do público. Quem

melhor resistiu a toda essa pressão foram as sintrenses, que

conseguiram passar para a frente e terminar com a vantagem

de 2 pontos (44-46).

Com a eliminatória empatada (1-1), fica tudo em aberto para

os próximos jogos, abrindo-se excelentes perspectivas para a

formação da freguesia de Algueirão-Mem Martins com vista

ao título nacional, dias 28 e 29 no Pavilhão Municipal de

Casal de Cambra.

Hóquei em Patins – Europeu de Veteranos

Em Vale de Lobos de 1 a 4 de Junho
Realiza-se no pavilhão de Vale de Lobos, entre os dias 1 e 4 de

Junho, a EVERICUP, mais conhecido por “Europeu de

Veteranos “competição que junta alguns dos nomes mais

cotados da modalidade e que brilharam nos seus clubes, um

pouco por toda a Europa. O programa abre com o desafio

entre “Os Lobinhos” x Dreamteam (+50) pelas 16h00,

seguindo-se, o GEIEG x Rolta (17h00), e o Castiglione x Cibeles

(18h00).

Ao todo, serão realizados 39 jogos, incluindo as finais

marcadas para a tarde do dia 4 de Junho.

Hóquei em Patins – Nacional Feminino

“Os Lobinhos” passa ao 1.º lugar
Na 12.ª jornada da Fase Final do Campeonato Nacional

Feminino de Hóquei em Patins (apuramento do campeão) “Os

Lobinhos” derrotou no sábado, dia 22, a Académica por 9-2 e

assumiu o primeiro lugar da prova (à condição) tendo

beneficiado da igualdade do CD Boliqueime com o HC

Carvalhos a dois golos. No entanto, as algarvias têm menos

um jogo disputado, já que o desafio com o Gulpilhares,

agendado para o dia 23 (domingo), foi adiado para o próximo

dia 29. Com estes resultados, o Lobinhos soma 26 pontos,

mais dois do que o Boliqueime, agora na segunda posição.

Meia-Maratona dos Palácios liga este ano Sintra a Queluz com mais de setecentos a cortar a meta

Manuel Carrudo (Casa do Benfica)
a excepção nos vencedores
Ventura Saraiva

Com cerca de sete centenas de participantes chegados à meta instalada (este ano) frente ao Palácio
de Queluz, depois de terem sido percorridos mais de 21 km desde o Palácio da Vila, em Sintra, os
“amarelos” da Conforlimpa dominaram a corrida individual e preencheram os lugares do pódio:
Manuel Damião (1.º), Hermano Ferreira (2.º) e Alberto Chaíça (3.º).
Quanto aos representantes sintrenses, a excepção seria Manuel Carrudo (Casa do Benfica em
Algueirão-Mem Martins), vencedor do escalão de M60.

A
dureza do traçado pelo facto

da edição deste ano ser feita

no sentido inverso, ou seja

de Sintra para Queluz. Toda-

via, a organização foi previ-

dente ao reforçar os abaste-

cimentos líquidos, colocando

elementos do Clube Motard’s

do Ocidente a servir de agua-

deiros com as suas motos.

Refira-se que na classificação

colectiva (equipas) seria o

Grupo Recreativo da Rebo-

leira a dominar – e a vencer –

colocando os 4 atletas pon-

tuáveis até ao 13.º lugar: Bru-

no Fraga (4.º), João Marques

(7.º), Eugénio Neto (11.º) e

Nuno Romão (13.º).

No sector feminino, Rafaela

Almeida (Benfica) foi a ven-

cedora, seguida de Madalena

Carriço (Individual) e Marga-

rida Dionísio (Linda-a-Pastora

S.C.). Na edição deste ano foi

introduzida uma nova verten-

te na competição, a Run e

Bike, com a equipa de Pedro

Bravo a chegar primeiro a

Queluz, e na mini-maratona

foi Vanessa Agulha (Ginásio

Clube de Queluz) a primeira a

cortar a meta.

Futsal – 2.ª Divisão da AFL

Serpa Pinto
joga final
Joga-se no sábado, dia 28, a última

jornada do Campeonato Distrital da

2.ª Divisão de Futsal da AFL, com a

equipa Amigos da Praceta Serpa Pin-

to obrigada a vencer na recepção ao

Núcleo Sportinguista de Alcabi-

deche. Com a vitória na ronda an-

terior (2-5) com o Vila Saloia, a turma

de Agualva manteve a vantagem de

2 pontos sobre o Operário, mas tem

desvantagem no desempate, estando

por isso obrigada a vencer para

chegar ao título de campeão 2010/

2011.

O Sporting Clube de Lourel derrotou no sábado, dia 21, o Clube Atlético
de Pero Pinheiro, por 2-1, no derbie concelhio que dominou a jornada 32.
Uma derrota que retira o clube da capital do mármore da liderança da

prova por troca com o Futebol Benfica que empatou (2-2) no reduto do

Lourinhanense. Ao intervalo as equipas estavam empatadas (1-1) com

golos de Mix e Meira, mas na segunda parte um golo de Tobé acabaria por

fazer a diferença até final.

Nos restantes jogos, saliente-se ainda a vitória de “Os Montelavarenses” (2-0)

sobre o Encarnacense, com Nuno Pereira a bisar, e do Atlético do Cacém (1-2), no

campo do Alta de Lisboa, com golos de Ricardo Silva e Cissé.

O campeonato sofre nova paragem, agora devido aos processos disciplinares em

curso, e referentes aos jogos: Linda-a-Velha-Futebol Benfica, e Pero Pinheiro-

Alta de Lisboa, só sendo reiniciado quando os processos de averiguação estejam

concluídos, segundo a nota divulgada pela AFL.

Manuel Carrudo, o único atleta sintrense a subir ao lugar mais alto do pódio
js - ventura saraiva

Futebol – Divisão de Honra da AFL

Lourel bate Pêro Pinheiro
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FERNANDO MELO, LDA.FERNANDO MELO, LDA.FERNANDO MELO, LDA.FERNANDO MELO, LDA.FERNANDO MELO, LDA.

EXTINTORES DE INCÊNDIO E RECARGAS
MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO E DE SEGURANÇA

VIATURAS DE COMBATE A INCÊNDIO,
AMBULÂNCIAS E AUTO-ESCADAS

ALUGUER DE GRUAS E AUTO-ESCADAS

EXTINTORES

Alam. D. Afonso Henriques, 37 – MONTELAVAR
Fax: 219 279 935 • !!!!! 219 271 279 - 219 279 826 - 219 279 281

Apartado 47 • 2716 PERO PINHEIRO CODEX
Email: fernandomelo@portugalmail.pt

CORTES DE ÁRVORES
ESGOTAMENTOS DE ÁGUAS

" 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.
PUB.

Tuna Operária de Sintra

Festival Gímnico de 2011 mostra arte
de mais de duas centenas de ginastas

o passado sábado à noite o

Pavilhão Polidesportivo

dos Bombeiros Voluntários

de Almoçageme foi palco do

Festival Gímnico 2011 da

António Faias

O Festival Gímnico 2011 da Tuna Operária de Sintra, realizado no passado sábado no Pavilhão Polidesportivo dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme,
constituiu uma brilhante noite de ginástica, que contou com a participação de mais de duas centenas de atletas, representando diversos clubes, que
ali apresentaram bonitas coreografias e difíceis exercícios, com a numerosa assistência, que enchia todo o pavilhão, a prodigalizar-lhes vibrantes
aplausos.

N
Tuna Operária de Sintra, que congre-

gou mais de duas centenas de ginas-

tas, de vários clubes, os quais ali apre-

sentaram muitos e difíceis exercícios

gímnicos, fruto da aplicação e muito

trabalho dos atletas e dos seus técni-

cos realizado ao longo de vários anos.

Participaram no evento – que contou

com a presença do vice-presidente da

Câmara Municipal de Sintra, Marco

Almeida, e de Paula Arruda, da Divisão

da Juventude e Desporto da Câmara –

as classes da Tuna Operária de Sintra

(TOS) – que apresentou cerca de uma

centena de ginastas, muitos dos quais

de tenra idade –, da Associação 5.ª

Essência, Clube Desportivo da Escola

Secundária Miguel Torga (Linces),

Colégio de S. José do Ramalhão, Clube Atlético de Queluz,

Associação de Moradores de Ribamar e Bombeiros

Voluntários de Silves.

Com muita música a acompanhar os exercícios exibidos pelos

ginastas que representavam as várias colectividades, alguns

com grande grau de dificuldade e outros acompanhados de

originais coreografias, pelo palco passaram então, com o

colorido dos seus equipamentos, as classes de iniciação,

acrobática, de saltos de trampolim e minitrampolim, de esque-

ma de grupo e outros, num sarau que se prolongou por hora

e meia, sempre em grande ritmo e sob

os fortes aplausos da assistência.

Tuna atravessa um óptimo

momento

Carlos Moreira, presidente da direcção

da Tuna Operária de Sintra, considerou

para o JS que o Festival Gímnico de

2011 da Tuna “foi o que registou a maior

assistência de sempre e o maior número

de ginastas seus a exibirem-se nos

vários exercícios, cerca de uma centena,

que somada aos que representaram os

outros clubes participantes totalizaram

mais de duas centenas no festival”.

“O espectáculo prolongou-se por cerca

de hora e meia, sempre com muito ritmo,

e posso afirmar que a Tuna presente-

mente encontra-se num dos seus me-

lhores momentos, e o facto de estarmos

a treinar, desde Outubro do ano passa-

do, num espaço mais amplo – o pavilhão da Escola D.

Fernando II –, possibilita-nos realizar um melhor trabalho e

recebermos mais alunos, o que é muito importante para a

Tuna, que celebra no próximo ano o seu centenário”, acentuou

Carlos Moreira.

Bonito exercício de uma das classes da Tuna js - antónio faias



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.
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Espaço Infantil
Brinca Comigo
Alerta Fogo
Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
Portugal Sem Fronteiras
Jornal da Tarde
Top +
Infiltrados
Prove Portugal
Beira Litoral
Direito de Antena:
Campanha Eleitoral para
a Assembleia da República
Futebol: Liga dos Campeões
Final - Barcelona vs Manches-
ter United
Telejornal
Quem Tramou Peter Pan
Herman 2011
Sem Rasto
Filme a Designar

07.00
07.30
08.04
14.00
15.00
19.00
19.30
20.00

20.00
20.30
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
Direito de Antena:
Campanha Eleitoral
para a Assembleia
da República
A Alma e a Gente
Family Guy
A Noite do Oscar
BI
Hoje
Filme: “Bonnie e Clyde”
Filme: “A Noite
Faz-se para Amar”
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
13.45
14.15
14.50
15.00
18.45
19.30

20.00
21.00

Euronews
África@Global
Músicas de África
Caminhos
70x7
Nós
Euronews
Iniciativa
Consigo
Biosfera
Vida por Vida
De Sol a Sol
A Verde e a Cores
Universidade Aberta
Nativos Digitais
Desporto 2
Memórias de Mim Mesmo
Direito de Antena:
Campanha Eleitoral para
a Assembleia da República
Britcom
Lt Medicated Kids

TVI

SIC
Etnias
SIC Kids
Disney Kids
Mar Azul
Mar Azul
Lua Vermelha
O Nosso Mundo
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
Cinema – Cinema
Cinema – Cinema
Jornal da Noite
Cuidado Com Elas
Totoloto
Laços de Sangue
Cinema
Cinema
Televendas

Espaço Infantil
Brinca Comigo
Alerta Fogo
Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
Atletismo: Corrida da
Mulher - 5 Km EDP
Eucaristia Dominical
Circo Massimo
Jornal da Tarde
Só Visto!
Nikita
Filme a Designar
Direito de Antena:
Campanha Eleitoral para
a Assembleia da República
30 Minutos – Especial
Telejornal
Último a Sair – Gala
Mistérios de Lisboa
Filme a Designar
Filme: “A Morte
do Sr. Lazarescu”
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06.30
07.03
07.30
08.00

10.00

11.00
12.00
13.00
14.15
15.30
16.00
19.00

19.30
20.00
21.00
22.45
23.45
01.45

ANIVERSÁRIOS

06.30
10.00
13.00
14.15
15.05
15.50
18.00
19.00

19.15
20.00
21.00
22.00

01.00

02.45
03.45

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Ribeirão do Tempo
Revelação
Portugal no Coração
Portugal em Directo
Direito de Antena:
Campanha eleitoral para
a Assembleia da República
O Preço Certo
Telejornal
Estado de Graça
Corrida de Touros:
52.º Concurso
de Ganadarias - Évora
Filme: Os Rapazes
de Dezembro
Sobrenatural
Televendas

2:
Ziz Zag
Um Poeta por Semana
Sociedade Civil
Diário Câmara Clara
Ingrediente Secreto
National Geographic
Encontros Perigosos
Zig Zag
A Fé dos Homens
Um Poema por Semana
Todos Contra o Chris
Hoje
Portugueses
sem Fronteiras
Direito de Antena:
Campanha Eleitoral para
a Assembleia da República
ZIG Zag
National Geographic
Encontros Perigosos
Um Poema por Semana

SEXTA-FEIRA, 27/5/2011

06.30
07.04
07.30
08.00

11.00
13.00
14.15
16.00
16.45

19.00

19.30

21.30
22.00
23.45
00.30
02.00

SIC
06.00
06.15
06.30
07.00
10.00
13.00
14.15
15.30
18.00
19.00
19.15
20.00
21.45
22.30
23.30
00.30
01.30
02.30
03.00
03.30

Jornal de Síntese
Primeira Página
Jornal de Síntese
Edição da Manhã
Querida Júlia
Primeiro Jornal
Alma Gémea
Boa Tarde
TiTiTi
Tempo de Antena
TiTiTi
Jornal da Noite
Peso Pesado - Diário
Laços de Sangue
Araguaia
Mentes Criminosas
CSI Nova Iorque
Só Rir!
Só Rir!
Televendas

TVI
06.30
10.15
13.00
14.00
17.00
18.30
19.00

19.15
20.00
21.15
21.30
22.15
23.30
00.00
01.00
03.00
03.30
04.30

Diário da Manhã
Você na TVI
Jornal da Uma
A Tarde é Sua
Agora é Que Conta
Morangos com Açúcar
Campanha Eleitoral
- Legislativas 2011
Morangos com Açúcar
Jornal das 8
Euromilhões
Anjo Meu
Remédio Santo
Sedução
Depois da Vida
Invasão de Outro Mundo
O Escritório
Eureka
Os Batanetes

06.00
06.30
08.15
09.45
10.30
11.15
12.00
13.00
14.15
14.45
15.30
17.30
20.00
21.45
22.15
22.30
23.30
00.45
03.00

07.00
13.45
14.00
15.30
15.40
16.00

17.00
18.00
18.30
18.45
19.00
19.20

20.00

20.15
21.00

21.45

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
08.00
09.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45

15.30

16.30
19.00

19.35
20.00
21.40
23.30
01.30
04.00

Chiquititas
SIC Kids
Disney Kids
Mar Azul
O Encantador de Cães
BBC Vida Selvagem
Primeiro Jornal
Fama Show
Investigação Criminal
Los Angeles
Investigação Criminal
Los Angeles
Cinema
Tempo de Antena:
Eleições Legislativas 2011
Não há Crise!
Jornal da Noite
Peso Pesado
Cinema
Cinema
Televendas

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.

06.30
08.45
09.30
10.15
11.45
13.00
14.00
15.00
16.00
19.00

19.30
20.00
21.30
23.00
00.15
02.00
03.45
04.45

Animações
O Bando dos Quatro
Hannah Montana
Inspector Max
África Selvagem
Jornal da Uma
Perfil
O Evento
Filme a Designar
Campanha Eleitoral
- Legislativas 2011
Programa a Designar
Jornal das 8
Anjo Meu
Sedução
Semi Pro
Demónio de Pedra
Jóia de África
Os Batanetes

06.30
08.45
09.30
11.15
12.30
13.00
14.00
15.00
17.00
19.00

19.30
20.00
21.45

23.15
23.58
00.45
02.30

Animações
O Bando dos Quatro
Inspector Max
Missa
Oitavo Dia
Jornal da Uma
Hawai: Força Especial
Filme a Designar
Filme a Designar
Campanha Eleitoral
- Legislativas 2011
Programa a designar
Jornal das 8
Perdidos na Tribo
- Famosos
Anjo Meu
Sedução
Casos da Vida
Smackdown Wrestling

Sexta-feira, 27 de Maio – Maria de
Lurdes Araújo, de Queluz,Inês Filipa
Rodrigues Batista, de Galamares, Elvira
da Assunção Miranda, de Sintra, Emília
Vieira Ribeiro Raio, da Várzea de Sintra,
Maria José de Jesus Almeida, de Cabriz,
Sílvia Maria Morão Couchinho Baptista,
Maria de Lurdes Rocha Lopes d’Almeida
Mota, de Colares; João Simplício
Moucheira, de Pero Pinheiro, dr.
Fernando Falcão Machado, António
Caetano Silvestre, de Sta. Suzana, José
Acácio Figueiredo da Silva, de Vichy, Paulo
Jorge Franco da Silva, da Pernigem,
Armando da Conceição Marques, Carlos
Duarte Pedro, da Pernigem; David
Machado, de Montelavar.

Sábado,  28 – Ana Sofia Ferraz Pereira
Sousa Couto, de Lourel, Ana Rita
Ferreira Gaspar, Cecília Cristóvão
Cortegaça,  Edite Sá Carneiro, Cizélia
Cortegaça Viana Ruas, de Montelavar,
Maria João Filipe Justino, de S. João das
Lampas, Natércia Afonso Gomes
Ramalho do Nascimento; Fernando
Soares, António Domingos Rocha, do
Ral, António José Figueiredo Filipe, de
Sintra, Mário Custódio dos Santos, de
Mem Martins.

Domingo, 29 – Sílvia Marina Jacinto
Pexilga, de Alvarinhos, Maria João Blanco
Cunha, Angelina Sousa Brito, de Lisboa,
Maria Eugénia de Carvalho Ladeiro
Taurino, de Sintra, Fortunata Joaquima
Lúcio Pires  Ligeiro, de Morelena;
Fernando Simões de Carvalho, José
Mota Gonçalves, de Pero Pinheiro,
Arsénio António Domingos Cortegaça,
da Cabrela, Guilherme Carlos Martins
Henriques, de Sintra.

Segunda-feira,  30 – Joaquina Luzia
Leitão Jorge, de Fação, Júlia Rainha
Gomes, Cristina Simões, de Cortegaça,
Hirondina Ricarda Catalão Silvestre, de
Morelena, Maria Isabel Caeiro Baptista;
Francisco Nunes, de Rio de Mouro,
Estevão Simões Marcelino, de Negrais,
Luís Albino Carvalho Ferreira, da Várzea
de Sintra , Joaquim Grilo de Azevedo,
Rui Alexandre Sebastião Paulo, Pedro
Manuel Gil Saragoça, Vasco Alexandre
da Graça Duarte, de Cabrela.

Terça-feira, 31 – Isabel Maria Sequeira
Conceição Alberto, do Mucifal, Maria
do Rosário Jordão Valdez de Lemos,
Maria Júlia de Barros, do Mucifal, Maria
Amélia Mata Jorge, Maria Luísa Belo da
Costa Cascais, de Mafra, Manuel
Cristóvão Duarte, de Campo Raso,
José Manuel de Jesus Viegas, Caetano
da Costa Ribeiro, Rodrigo António Costa
Martins e Abel José Gomes Almeida, de
Vila Verde.

Quarta-feira, 1 de Junho – Georgete
Fernandes Pires, do Cacém, Deolinda
Maria Chilreira da Soledade, de Pero
Pinheiro, Beatriz Dias Silveira Coelho,
de Sintra; Torcato Nery Taful, da Ter-
rugem, Domingos Manuel Duarte da
Silva, de Campo Raso, Francisco da
Piedade Baptista, José Augusto Ribeiro,
de Agualva-Cacém, major Mário Fern-
ando Fernandes Pereira, de Sacavém,
Henrique Batalha Tavares, de Almargem
do Bispo.

Quinta-feira, 2 – Gracelinda Susete
Cipriana Jerónimo, de Pero Pinheiro,
Zulmira de Assunção Cardador, de
Pero Pinheiro,  Graciete Gonçalves
Pardal, de Pero Pinheiro, Palmira Rolo
Miranda Carreira, de Santa Susana; Luís
Ricardo Barata Amâncio, António Fran-
cisco Casinhas,João Rodrigues, Fran-
cisco Pedro de Assunção, do Mucifal,
João Eduardo Alemon Mafra, de Mem
Martins, Jorge Humberto Monteiro
Germano, de Albogas, José Manuel
Perpétuo Pais, do Algueirão.

SERVIÇO PERMANENTE
Sexta-feira, dia 27: Azeredo (Pendão);
Quinta das Flores (Massamá); Rodrigues Garcia
(Cacém); Serra das Minas (Rio de Mouro); Santos
Pinto (Monte Abraão); Valentim (S. Pedro); Da
Terrugem (Terrugem).
Sábado, dia 28: Correia (Queluz); Idanha
(Idanha); Campos (Cacém); Rio Mouro (Rio Mouro);
Marques Rodrigues (Mem Martins); Marrazes
(Estefânia); De Colares (Colares).
Domingo, dia 29: Simões Lopes (Queluz);
Domus Massamá (Massamá); Caldeira (Mira
Sintra); Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Tapada
das Mercês (Mercês); Da Misericórdia (Vila); Casal
de Cambra (C. Cambra).
Segunda-feira, dia 30: Gil (Queluz); Neves
(Massamá Norte); Mira Sintra (Mira Sintra);
Moderna (Alto do Forte - Rio de Mouro); Fidalgo
(Mem Martins); Simões (Estefânia); Fontanelas
(Fontanelas).
Terça-feira, dia 31: Zeller (Queluz); Portela
(Monte Abraão); Ascensão Nunes (Grajal); Dumas
Brousse (Rinchoa); Cristina (Mem Martins); Crespo
(Várzea de Sintra); D’Albarraque (Albarraque).
Quarta-feira, dia 1: André (Queluz); O’Neill
Pedrosa (Massamá); Silva Duarte (Cacém); Fitares
(Fitares); Almargem (Almargem Bispo); Tereza
Garcia (Portela); Do Magoito (Magoito).
Quinta-feira, dia 2: Azeredo (Pendão); Baião
Santos (Monte Abraão); São Francisco Xavier (Urb.
do Cotão); Serra das Minas (Rio de Mouro); Químia

(Mem Martins); Valentim (S. Pedro); Da Beloura
(Beloura).

REFORÇOS
Sexta-feira, dia 27: Ferreira (Belas); Baião
Santos (Monte Abraão); Clotilde Dias (S. Marcos);
Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Cristina (Mem
Martins); Nave Ribeiro (Montelavar); Confiança
(Pêro Pinheiro).
Sábado, dia 28: Rico (Agualva-Cacém);
Dumas Brousse (Rinchoa).
Domingo, dia 29: Central (Agualva-Cacém),
Dumas Brousse (Rinchoa).
Segunda-feira, dia 30: Ferreira (Belas);
Pinto Leal (Massamá); Garcia (Cacém); Cargaleiro
Lourenço (Rinchoa); Almargem (A. do Bispo);
Costa (S. João das Lampas); Confiança (Pêro
Pinheiro).
Terça-feira, dia 31: Ferreira (Belas); Idanha
(Idanha); Araújo e Sá (Agualva-Cacém); Cargaleiro
Lourenço (Rinchoa); Vítor Manuel (Algueirão); De
Colares (Colares); Confiança (Pêro Pinheiro).
Quarta-feira, dia 1: Ferreira (Belas); Gil
(Queluz); Guerra Rico (Agualva-Cacém); Dumas
Brousse (Rinchoa); Santos Pinto (Monte Abraão);
Da Terrugem (Terrugem); Confiança (Pêro
Pinheiro).
Quinta-feira, 2: Ferreira (Belas); Domus
Massamá (Massamá); Campos  (Cacém); De Fitares
(Fitares); Marques Rodrigues (Mem Martins); Casal
de Cambra (C. Cambra); Confiança (Pêro Pinheiro).
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Sintra – “Nevoeiro”, a partir de texto
de Eugene O’Neill, com encenação de
Carlos J. Pessoa
Co-Produção Chão de Oliva /Com-
panhia Teatro de Sintra e Teatro da
Garagem
Quando: Até 29 Maio, de quinta a
domingo, às 21.30h.
Onde: Casa de Teatro de Sintra
Reservas: 21 923 37 19

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

Sintra – “Vip Manicure – A Crise”
Quando: Dia 27 Maio, às 22h
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval
Telef. 21 910 71 18

Fontanelas – “A Rir é que a gente se
entende”
Teatro de Revista pelo grupo de Teatro
de Fontanelas e Gouveia
Onde: União Recreativa e Desportiva
de Fontanelas e Gouveia
Quando: Dia 29 às 16h30; 21 e 28 às
21h45.
ContactO. 21 928 07 91

Bernardo

de Brito e Cunha

de Sintra
Contacto: 21 923 61 90

Sintra – “No Mundo de Frank...”
Exposição de Pintura de Filipe Amaral
e Mafalda D’Eça
Quando: Até 15 Junho
Onde: Galeria Municipal de Sintra
(Edifício do Turismo)
Contacto: 21 923 69 32

Sintra – “Os Amigos Artistas”
Onde: Galeria da Colecção Municipal
de Arte – Museu Ferreira de Castro
Quando: Até Junho, de 3.ª a 6.ª das 10
às 18, sáb., dom. e feriados das 12 às
18h.
Contacto: 21 923 88 28

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
Pintura pela Amnistia
Internacional
Quando: Até 29 Junho
Onde: Vila Alda
Contacto: 21 923 87 66

Chão de Meninos – “Idades do
Corpo”
Exposição de pintura de José Luís
Tinoco
Onde: LM - Galeria de Arte Con-
temporânea, em Chão de Meninos,
Sintra

MÚSICA

CINEMA CITY BELOURA

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 Man-
tero. Contacto: 21 923 69 26

Sintra – “O Baú dos segredos - sur-
presas, sonhos, brinquedos...”
Exposição temporária
Onde: Museu do Brinquedo
Quando: Até 31 de Dez.
Contacto: 21 924 21 71

Sintra – “Castelos à Solta”
Exposição de 40 maquetes de castelos
executados por alunos da Escola EB
2,3 D. Fernando II
Quando: Até 3 de Junho
Onde: Sala Isabel Alçada - Espaço
infanto-juvenil da Biblioteca Municipal

M

C

Sintra – Coral Allegro promove, no sábado, dia 28, um concerto comemorativo dos 25 anos, na Biblioteca Municipal pelas 16 horas. Com entrada livre

Quando: Maio
Contacto: 21 924 30 96

Chão de Meninos – Exposição de
pintura de Marta Lawndes
Onde: Galeria LM - Galeria de Arte
Contemporânea, em Chão de
Meninos
Quando: A partir de 4 de 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.
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 – 5.ª Mostra do
Brinquedo de Montar “Legus”
Mira Sintra 2011
Onde: Sala polivalente – Casa da
Cultura de Mira Sintra
Quando: De 29 de Maio a 4 de
Junho, sáb. e dom. das 14h, às 20h;
restantes dias das 10h. às 20h..
Encerra à segunda.
Contacto: 21 923 69 26

Sintra – “Lia Altavilla e Fernando
Domingos” Recital de Canto e Piano
Quando: Dia 29 às 18h
Onde: Sala “No Palco”, do Centro
Culutral Olga Cadaval
Contacto: 21 910 71 10

Sintra – “Tucanas”, apresentam novo
espectáculo
Quando: 4 de Junho; às 21.30h
Onde: Auditório Acácio Barreiros,
Centro Cultural Olga Cadaval
Contacto: 219107118

Sintra – “Dá-me um Abraço” -
Miguel Gameiro
Quando: Dia 9 de Junho, às 22 h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio, do
Centro Cultural Olga Cadaval

P

Cabriz – “Luna Parque”
com encenação de Paulo Taful
Onde: Associação Cultural, Social e
Recreativa de Cabriz
Quando: Dias 4, 11, 18 e 25 de Junho
às 21.30h.
Contacto: 919371048

Shopping: 219247643
“Alpha e Omega”, VP, 3D, na sala
1, às 11.45h.
“Piratas das Caraíbas 4”, 3D, na
sala 1, às 15h, 17.45h, 21.50h,
00.30h.
“Piratas das Caraíbas 4”, 3D, na
sala 2, às 11.30h, 15.30h, 18.15h,
21.30h, 00.15h.
“Winnie the Pooh”, na sala 3, às
11.35h.
“Destino Infernal”, 3D, na sala 3,
às14.05h, 16.25h, 18.40h, 21.35h,
23.50h.
“Gnomeu e Julieta”, VP, na sala 4,
às 11.20h.
“As Aventuras de Sammy”, VP, na
sala 4, às 14h, 16h.
“Velocidade Furiosa 5”, na sala 4,
às 13.30h, 16.10h, 18.50h, 21.45h,
00.25h.
“Rio”, VP, 2D, na sala 5-K, às
11.25h, 15.55h.
“Água aos Elefantes”, na sala 5-K,
às 13.35h, 15.55h, 18.20h, 21.25h.
“Sem Identidade”, na sala 5-K, às
23.45h.
“Hop”, VP, na sala 6, às 11.40h.
“Winnie the Pooh”, na sala 6, às
15.50h, 17.10h, 18.30h.
“Artur e a Guerra dos Dois
Mundos” VP, na sala 6, às 13.40h.
“Arthur”, na sala 6, às 19.50h, 22h,
00.05h.
“Thor”, 2D, na sala 7-S, às 13.50h,
16.05h, 18.35h, 21.55h, 00.20h.
“Winx”, VP, na sala 8-C-V, às
11.50h.
“A Minha Versão do Amor”, na
sala 8-C-V, às 15.10h, 17.55h,
21.40h, 00.10h.

PUB.

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.

«Todos nós temos acesso ao “Big Brother” e a “Bar da
TV” – mas, caramba!, não esqueçamos que, à mesmíssima
hora, outros canais – muitos, para quem tiver TV Cabo –
também estão no ar. Temos a possibilidade de optar: se
escolhemos o “Bar”, será certamente porque gostamos.
Se optamos pelo “Big Brother” é porque há ali alguma
coisa que nos atrai. E, mesmo que não gostemos de
nenhum deles e, por hipótese, de nenhum dos programas
dos outros, então temos sempre a hipótese de desligar a
televisão. E optarmos por um livro. Agora que me venham
dizer que eu, eu que tenho os impostos em dia, que voto
para tudo o que tenho de votar, que pago as minhas contas
quando o tenho de fazer, não posso ver isto ou aquilo, alto
aí que isso não. A censura foi abolida no dia 25 de Abril de
1974. Depois dessa data, eu quero decidir se vejo telelixo
ou se prefiro o canal História, ou o Discovery, ou uma
ópera da RTP 2. Mas que decida eu e não a Alta Autoridade
para a Comunicação Social por mim.»

ENHO PARA MIM que há coisas que convém
não exagerar – ou até mesmo extrapolar. Depois
de Passos Coelho se ter assumido como um “afri-
canista de Massamá”, coisa que eu ainda estou
para perceber o que quer dizer realmente, muitos

AS A GRANDE QUESTÃO, para mim, nesta ques-
tão das eleições e respectiva campanha, nem
sempre bonita e elevada, de resto, é que Passos
Coelho fala muito e não sabemos bem de onde
lhe vem o conhecimento prático. Como é sabido,

ARA MIM, o problema é que a esquerda não é ca-
paz de se entender – e depois temos de aturar os
Paulinhos das feiras e os Passos Coelhos desta vi-
da. Lamento que seja assim, por uma razão inexpli-
cável que a direita não se coíbe de aproveitar. E já

ÃO HÁ MELHOR exemplo disso do que a ques-
tiúncula sobre as nomeações feitas pelo governo
de gestão de José Sócrates: seis, ao que sei, e
com motivos de funcionamento do país, governa-
dores civis, etc. Mas, como afirmou José Jun-

ONFESSO QUE ACHO mais graça a Paulo Futre que,
desde a história do melhor jogador chinês, se tornou
num caso de popularidade mediática como há muito
tempo não se via. Para começar, a justificação da
história parece brilhante, especialmente por cheirar

Ao menos tínhamos alguma diversão…

outros se assumiram como “africanistas de Massamá”. A
bem dizer, não há muita gente que não se tenha assumido
como africanista de Massamá ou de outro lugar qualquer:
e julgo que até o Presidente da Câmara de Sintra exacerbou
a coisa ao máximo, dizendo que “todos somos africanistas
de Massamá”. Julgo que não é conveniente meter assim
uma data de gente no mesmo saco: eu, que moro em Mas-
samá e não sei o que PC queria dizer com a expressão,
gostava de ser deixado de fora dessas coisas.

PC nunca foi ministro. Nunca foi, tão-pouco, secretário de
estado. Ele nunca foi, aliás, nem sequer deputado alguma
vez na vida. Foi dirigente da JSD, é verdade: mas isso pouca
competência traz, no que diz respeito à questão. No entanto,
é vê-lo hoje a falar como se sempre tivesse estado lado a
lado com a governação, como se sempre tivesse sido, ao
menos, líder da respectiva bancada no parlamento. O que
nunca foi.

N

eleitoral de Viseu, que manifestou a sua “enorme indignação
com uma espécie de número de circo montado pelo doutor
Pedro Passos Coelho a propósito das seis supostas nomea-
ções feitas pelo actual Governo”. José Junqueiro afirmou que
“entre 30 de Novembro de 2004 e 21 de Janeiro de 2005, quando
o Governo de Santana Lopes, do PSD, estava em gestão,
foram feitas 2.446 nomeações”. Não sei se os números estarão
certos, mas sou levado a crer que sim – todos sabemos como
são os políticos. A verdade é que quando Pedro Passos surge
com este coelho tirado da cartola, com um número que até é
ridículo, só vem mostrar a sua ignorância do passado, a sua
impreparação política. Mas segue contente. Valha-nos isso,
que uma depressão era pior. De resto, já vos falei aqui da
opinião de Fernando Tordo, que dizia que “Mas então agora
vai-se directamente para primeiro-ministro? Sem se ter
experiência? Sem se ter começado por ser secretário de
estado? Entra-se logo pelo topo?”.

vemos Paulo Portas a pavonear-se como um pavão (há para
aqui uma redundância, não há?), à espera da pasta que lhe
possa calhar. Não por mérito dele, mas por demérito da
esquerda portuguesa, que parece nem saber que o parceiro
do lado existe. Ora tenham dó!

os programas de televisão, para
contar sempre as mesmas coisas?
Claro que não. Algum partido o
devia ter contratado para inventar
histórias e situações para esta
campanha eleitoral. Ao menos
divertíamo-nos, caramba!

queiro, cabeça de lista do Partido Socialista pelo círculo a falsa. Mas é por isso que ele não deixa de aparecer em todos
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quela que é a mais

antiga e maior rede

de livrarias em Por-

tugal decidiu fixar-

se no concelho de

Bertrand do Fórum Sintra

Miguel Real confere “sintrismo” a nova livraria
Luís Miguel Baptista

O destacado escritor sintrense Miguel Real (pseudónimo literário de Luís Martins), colaborador do Jornal de Sintra, inaugurou oficialmente a Livraria
Bertrand do Fórum Sintra, no dia 20, um espaço que promete, sobretudo para quem, na nossa terra, tem o saudável gosto pela leitura.

A

Peça de Miguel Real e Filomena Oliveira
“Uma Família Portuguesa” representada na Finlândia
Marco indelével do valor da obra de Miguel Real constitui, também, a peça “Uma Família

Portuguesa”, da qual é co-autor juntamente com Filomena Oliveira.

Teve, pois, a dupla de autores o privilégio de ver a referida peça incluída na programação

cultural da cidade finlandesa de Turku, Capital Europeia da Cultura 2011, cuja representação

ocorreu a 19 deste mês, no Turku City Theatre.

“Uma Família Portuguesa”, que em 2008 venceu o Grande Prémio do Teatro Português,

promovido pela Sociedade Portuguesa de Autores e pelo Teatro Aberto, está entretanto

nomeada ao nível dos Globos de Ouro da SIC e da revista Caras, na categoria de Teatro

para o prémio de Melhor Peça/Espectáculo, iniciativa a ter lugar já no próximo domingo,

dia 29.

Abordado pelo JS sobre ambas as distinções, Miguel Real referiu, com a humildade que

lhe é peculiar, que o êxito da peça deve-se essencialmente ao trabalho de encenação de

Cristina Carvalhal. “Foi ela - uma grande encenadora - a feiticeira que transformou o texto

num espectáculo”. Trata-se, segundo o escritor, de “uma peça feliz” na sua carreira, e a

respeito da mesma confidencia: “Gostava que, um dia, viesse a Sintra”.

Sintra e, não satisfeita com o

facto, teve a original ideia de

convidar um homem das le-

tras local para apadrinhar a

sua nova superfície.

Marta Serra, da Bertrand, fez

as honras da casa na passada

sexta-feira, dia 20, data da

inauguração, e traçou, em li-

nhas gerais, o perfil do espaço

agora disponível ao público.

Com uma área de 210 m2, reú-

ne mais de 12 mil referências,

15 mil exemplares disponíveis

e uma equipa de seis livreiros

especializados.

Antes de se dirigir ao escritor

e convidado, cujo curriculum

colocou em evidência, a res-

ponsável referiu que aquele

ponto de venda, à semelhan-

ça do que acontece com os

demais dispersos pelo país

sob a égide da Bertrand, foi

concebido a pensar no públi-

co-alvo e promete ser um es-

paço de encontro e de cultura,

apostado na criação e desen-

volvimento de acções de di-

namização constantes.

Quanto a Miguel Real, que

conta com o seu nome inscri-

to em lugar de destaque numa

das paredes da entrada da

livraria, manifestou-se honra-

do com a deferência e deteve-

se no significado da frase tam-

O padrinho da nova livraria, após o corte da fita inaugural

Miguel Real no uso da palavra, ladeado por Marta Serra, da Bertrand

O escritor no momento do autógrafo para o Jornal de Sintra

bém ali exibida e da qual é

autor: “O livro é o mais per-

feito retrato do Homem”.

Depois foi a vez de oficializar

a inauguração, tendo o pa-

drinho procedido ao corte da

fita simbólica. Seguiu-se uma

sessão de autógrafos.

Amigos e leitores do escritor

fizeram questão de estar pre-

sentes e de testemunhar o

momento, complementado

mais tarde com uma palestra

subordinada ao tema “Ro-

mance Português Hoje”,

apreciado contributo do fic-

cionista e ensaísta sobre o

contexto actual da ficção por-

tuguesa, que incluiu a leitura

de poemas por jovens alunos

da Escola Secundária de

Mem Martins.

“Enraizamento
na comunidade
sintrense”
Em declarações à reportagem

do JS, Miguel Real, satisfeito

com o momento, confessou

sentir “um maior enraizamen-

to na comunidade sintrense”,

particularidade que do ponto

de vista psicológico revela

também ter assumido maior

dimensão depois da distinção

que recebeu da Câmara Mu-

nicipal de Sintra, a Medalha

de Mérito, Grau Ouro. “Foi

uma espécie de gota de água

que fez com que o meu ‘sin-

trismo’ se tornasse cada vez

mais emotivo e expressivo”,

enfatizou, acrescentando:

“Apadrinhar esta livraria

significa a minha radicação

numa terra onde eu não nasci

mas que, desde muito novo,

me tem apaixonado imenso”.

“Já fazia falta”, disse-nos, por

sua vez, Marta Serra, acerca

da abertura da livraria em Sin-

tra, justificando as suas pa-

lavras com o facto de se tra-

tar de um concelho marcado

pela procura e onde a Ber-

trand ainda não se havia

estabelecido.

Segundo a mesma interlocu-

tora, “as vendas estão a ul-

trapassar as expectativas”, o

que, para além de constituir

um bom indicador em termos

de investimento, reforça a

motivação da Bertrand na

dinamização da nova loja,

nomeadamente através de

palestras trimestrais, dirigi-

das aos jovens das escolas

de Sintra, com vista a po-

tenciar o espírito tertuliano

desde sempre cultivado por

aquela cadeia livreira.

Marta Serra afirmou ainda ao

JS, em matéria de destaques

e especificidades relaciona-

das com o meio local, que é

intenção fazer da Bertrand do

Fórum Sintra “um espelho

daquilo que o público gosta”.
js - lmb


