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Sintra em tempo de festivais

Nos meses de Junho e Julho Sintra é animada por diversos festivais que vão desde a cultura erudita à cultura popular
e à gastronomia. Estão nestas situações o 46.º Festival de Sintra que permanece até 10 de Julho, os festivais de
folclore de alguns dos 11 grupos do concelho, dos quais os mais recentes foram os de CCRD de Belas e as Mondadeiras
do Algueirão, assim como o Festival Gastronómico dos saborosos leitões dos Negrais que decorre de 8 a 17 de
Julho na freguesia de Almargem do Bispo. Sintra tem nestas manifestações genuínas um cartão de qualidade que se
enquadra dentro das linhas de desenvolvimento de um turismo com fortes raízes concelhias.
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Projectos que estão a ser apoiados pela fundação
Cooperativa Escolar de S. José:
Constituída por 3 escolas situadas nos bairros mais populosos
e pobres de Bissau: Bandim, Cuntum e Gericó.
Frequentam estas escolas 2500 crianças, do pré-escolar até
ao 9.º ano.
Trabalham na Cooperativa 110 funcionários dos quais 80 são
professores.
A 1.ª escola foi criada em 1992 e a Cooperativa em 1996.
Todos os corpos sociais funcionam em pleno, com uma
exemplar organização administrativa e pedagógica coordenada
pelo prof. guineense Raul Silva.
O apoio da Fundação João XXIII surge logo no início com
oferta de dinheiro, materiais de construção, equipamentos
escolares, material didáctico, viaturas, mão-de-obra e
participação na formação de professores. Numa fase
económica muito difícil para a Cooperativa um grupo de
pessoas da Fundação assegurou, durante meses, os salários
dos professores.
Próximos projectos a serem apoiados: a criação dos 10.º, 11.º
e 12.º anos com cursos técnicos, instalação de uma biblioteca,
aquisição de carrinhas para transportes escolares…
Clínica Bom Samaritano:
Pertença da Missão da Igreja Evangélica, esta Clínica, a única
maternidade na região de Ondame (a 70km ao sul de Bissau),
onde nasce em média uma criança por dia, serve uma população
de 12000 habitantes.
Por falta de financiamento (as fundadoras e benfeitoras, 2
missionárias evangélicas inglesas, deixaram de apoiar por
serem de idade muito avançada), a Clínica encontrava-se na
iminência de fechar. Os 11 funcionários (1 enfermeira-chefe, 3
auxiliares e pessoal de limpeza) estão sem receber qualquer
vencimento desde 2004 e os medicamentos são muito
escassos.

Ondame / Guiné de língua portuguesa / Ribamar da Lourinhã / Sintra

Vinte anos de solidariedade com o povo da Guiné

A fundação João XXIII tem vindo, nos últimos anos, a apoiar
a Clínica com dinheiro, medicamentos, materiais de construção
e pintura, renovação de mobiliário, etc. A Fundação vai
continuar o apoio de renovação das instalações e
fornecimento de medicamentos.
Num acordo com o responsável da Igreja Evangélica da Guiné,
a Fundação assumiu, no passado mês de Dezembro, o
pagamento, temporário, dos vencimentos dos funcionários
(um total de 1000E).
Centro Social XXIII (Ondame):
A fundação tem vindo, desde 1994, a construir este Centro,
com o objectivo de dar apoio de alojamento aos grupos das
Férias Solidárias e em simultâneo prestar um serviço à
população da região de Ondame desenvolvendo projectos
de alfabetização, apoio social e de formação a mulheres e a
pescadores.
Em articulação com o Bispo de Bissau estamos a envidar
esforços para instalar no Centro uma pequena comunidade
de religiosas e aí desenvolverem a sua actividade social junto
da população.
A Fundação vai continuar a melhorar as condições de
habitabilidade do Centro.
Cooperativa Agrícola de Cachungo (antiga Teixeira Pinto):
Um grupo de jovens guineenses, técnicos agrícolas, formados
em Cuba, iniciou em 2000 uma Cooperativa agrícola numa
quinta estatal que se encontrava abandonada e em ruínas.
Sem subsídios, sem alfaias agrícolas e apenas com 10 kg de
ervilhas, 25 kg de arroz e 30.000 CFA (cerca de 10.000 escudos)
4 jovens arrancam com o que hoje é uma Cooperativa exemplar,
com 12 sócios que executam todo o tipo de trabalho e 124
mulheres da região, a quem prestam formação e apoio em
horticultura, tratamento de terras, semeadura e descasque de
arroz, produção de aves, etc. A Cooperativa estende a sua
acção de ensino e apoio nas culturas e comercialização a 21
tabancas (aldeias).
A Fundação tem apoiado a Cooperativa e continuará a fazê-
lo, fornecendo equipamento de rega, sementes, medica-

Férias solidárias
Em 1990 um grupo de pessoas do Oeste, da Fundação
João XXIII/Casa do Oeste, partiu, pela primeira vez, para
a Guiné, fazer umas Férias Solidárias, pagando todas as
suas despesas. Durante 15 dias ajudaram no que foi
possível e conviveram com as populações pobres de
Bissau. A primeira tarefa foi ajudar a recuperar casas de
um bairro da Caritas (trabalho de pedreiro, pintor, limpeza,
etc).
Desde esta data todos os anos um ou mais grupos partem
por duas semanas para esta missão de solidariedade. Mais
de uma centena de pessoas tiveram já a oportunidade de
viver esta inesquecível experiência.
A anteceder a partida têm sido feitas campanhas de
angariação de fundos e de materiais e equipamentos
diversos que seguem em contentor por mar para que a
sua chegada se dê durante a estadia do grupo e assim se
possa acompanhar a distribuição pelos projectos que se
estão a apoiar.

António André Calado
doou uma carrinha
à Guiné, em Junho

Jacinto Duarte Filipe (St.º Isidoro - Terrugem),
no projecto desde a primeira hora

mentos, peças para as alfaias, materiais de construção, etc.

Como se pode colaborar?
Contribuindo com donativos em dinheiro, por transferência
bancária ou depósito na conta da Fundação destinada,
exclusivamente, a apoiar estes projectos de Solidariedade –
Millenium-BCP NIB: 0033 0000 45308228096 – 05.
Participando nas Campanhas de recolha de materiais,
equipamentos, medicamentos, dinheiro, etc. que regularmente
fazemos.
Divulgando esta informação e sensibilizando os amigos para
estes projectos.
Participar nas férias solidárias?
Claro que pode! Para isso contacte a Casa do Oeste, onde se
dará toda a informação necessária.

Sintrenses que estiveram na Guiné
a trabalhar e a construir o projecto
Jacinto Duarte Filipe (Sto. Izidoro / Terrugem), António e
Evangelina (Areias), Marta e Patrícia (Assafora) e Maria do
Rosário (Alvarinhos).

CONVITE – Convívio dos solidários com a Guiné
10 Julho 2011 – DOMINGO

Encosta dos Junqueiros – St.º Isidoro
Venha partilhar connosco alguns momentos de felicidade, porque
esta pertence aos que tornam os outros felizes
Como convidada especial temos a presença de Miss Lily, uma
inglesa fundadora da Clínica do Bom Samaritano, em Ondame –
Guiné-Bissau.

PROGRAMA
11.00 - Início pequena caminhada
13.00 - Almoço-piquenique (sardinhas, febras, salada, arroz, fruta
etc.)
16.00 – Apresentação dos projectos em curso e do novo grupo
que vai à Guiné em 17 de Agosto de 2011
17.30 – Missa celebrada pelo Padre Batalha
Contamos consigo! Não falte! – Mais informações: 917859680

Clínica Bom Samaritano – sala de espera Formação na Biblioteca de Ondame
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Maria Cavaco Silva, primeira dama, na visita ao CECD, com Carina Conduto, directora-geral,
Laura Ferreira, coordenadora do centro de medicina física e reabilitação, Margarida Mealha,
assessora de Maria Cavaco Silva, professor Luís Santos, director do centro de actividades
ocupacionais, e Cármen Duarte, presidente da instituição

aria Cavaco Silva defendeu em Mira
Sintra, onde esteve no dia 28 de Junho
de visita ao Centro de Educação para o
Cidadão Deficiente (CECD), que
«apesar da crise, as instituições de

Mira Sintra / CECD

Instituições de Solidariedade Social
devem manter apoios

solidariedade social não devem sofrer cortes
financeiros», uma visita marcada pelo encontro com
Laura Passos Coelho, a mulher do primeiro-ministro,
que trabalha naquela instituição, como coor-
denadora do centro de medicina física e reabilitação
há onze anos.
«Todos nós tememos, mas também tenho a noção
de que será nestas instituições que os cortes não
se devem fazer sentir, porque são precisamente as
camadas mais vulneráveis da população – que
todos nós temos obrigação de cuidar – que são
tratadas, que são vistas, que são assistidas nestas
instituições”, afirmou.
Maria Cavaco Silva lembrou ainda que o CECD de
Mira Sintra vai receber a 12 de Julho um prémio de
excelência atribuído por uma marca europeia pelo
trabalho prestado à comunidade, numa cerimónia
que vai decorrer no Palácio de Queluz, e na qual
estará presente.
A presidente do conselho de administração do
CECD de Mira Sintra, Cármen Duarte, disse que,
devido à falta de apoios, os utentes “correm o risco
de serem esquecidos e de deixarem de ter o apoio”
prestado pela instituição ao longo dos 35 anos de
existência.
“Estamos a fazer esforço muito grande para nos
adaptarmos aos cortes, às reduções dos apoios,
mas a verdade é que temos muito medo que esta
área seja esquecida e que não possamos cumprir
com qualidade o trabalho que temos vindo a fazer.
Estamos muito preocupados porque o sector social,

M

Vão ser dois dias de festa para assinalar o 1.º
aniversário da Caritas Dei – Associação de
Solidariedade Social, de Montelavar, numa
organização conjunta com a paróquia da freguesia,
o padre Avelino Alves e o Clube de Futebol “Os
Montelavarenses”. As iniciativas começam no dia
8 (6.ª-feira), pelas 21h00, com o “Rally Paper Caritas
Dei”, prosseguindo no dia seguinte (sábado) pelas

Caritas Dei de Montelavar
Festa nos dias 8 e 9

14h00, com a “Chama da Solidariedade Caritas Dei”,
um passeio motard, com saída da Igreja de Pêro
Pinheiro, seguindo-se a Missa (16h00), na Igreja
Paroquial de Montelavar.
Pelas 17h30, dar-se-á início ao arraial, no campo de
jogos do Vimal, com insufláveis, animação infantil,
barraquinhas com petiscos, e um”mega-karaoke.
Pelas 19h30 serão entregues os prémios do “Rally

Paper”, e às 22h00, para final de festa (entre outras
surpresas), a música dos anos 80.
“Ajude-nos a Ajudar”, é o lema da instituição de
Montelavar, que procura encontrar respostas aos
muitos pedidos de apoio, nomeadamente entre os
sectores mais desfavorecidos daquela laboriosa
zona do concelho de Sintra.

Sala de trabalho

numa época como a que estamos a viver, muitas
vezes é esquecido”, sublinhou a responsável.
Quanto ao facto de ter na instituição como
colaboradora Laura Passos Coelho, Cármen Duarte
adiantou: “Estamos certas que a nossa colabora-
dora irá ter a preocupação de transmitir ao seu
meio envolvente as preocupações, que não serão
só as das crianças, dos jovens, dos adultos, das

famílias e das pessoas com deficiência, mas que
vão ser uma preocupação a nível nacional”.
O Centro de Educação para o Cidadão Defi-
ciente de Mira Sintra é uma Cooperativa de So-
lidariedade Social que apoia cerca de 1.500 pessoas
com deficiência intelectual, multideficiência e
outras.

Fonte: Lusa

Alunos em acção
fotos: site da Presidência
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A cultura da fama
e da pressa numa
sociedade sem valores

ois casos recentes com grande expressão me-
diática requerem reflexão, embora aparentemente
pouco ou nada tenham de comum. Um tem a ver
com a crise psicológica que levou Vanessa
Fernandes a afastar-se da actividade desportiva

José Jorge Letria

D
de alta competição e o outro com o acidente e morte de
Angélico Vieira, que a série “Morangos com Açúcar”
transformou num ídolo juvenil. Um morreu tragicamente e
a outra, felizmente, continua viva e a lutar pelo regresso às
competições internacionais.
O que ambos têm em comum é, desde logo, a juventude, a
pressão mediática, a fama e a dificuldade de se lidar com
esses fenómenos sem se sair desse confronto com graves
prejuízos pessoais.
Angélico Vieira, que optara por uma carreira como músico
e cantor, conduzia um potente descapotável na auto-
estrada, no regresso a Lisboa, numa madrugada fatídica, e
não resistiu às lesões causadas pelo despiste da viatura
que lhe fora cedida, por razões promocionais, por um con-
cessionário automóvel. A sua vida era uma corrida inces-
sante atrás dos compromissos que a fama lhe impunha,
tentando manter-se na crista da onda e estar presente no
maior número de locais possível, para garantir a visibilidade
mediática. O “prognóstico muito reservado” anunciado
pelos médicos fazia prever o pior, e o pior acabou mesmo
por acontecer. O jovem Angélico Vieira morreu antes de
completar 30 anos de idade, tal como James Dean, muitos
anos antes, ao volante do seu potente descapotável. Ado-
lescentes e jovens de todo o país choraram a sua morte e
não faltaram os aplausos na hora do funeral e da cremação.
Quanto a Vanessa Fernandes, não resistiu psicologicamen-
te à pressão do triunfo, do ouro e da prata dos pódios, de
um regime draconiano de preparação e sobretudo à priva-
ção de uma vida própria, com afectos, alegrias e desaires
iguais ao dos outros jovens da sua idade. Não se despistou,
mas abandonou as competições, lutando agora duramente
por um regresso ao patamar da fama e da consagração
mundial que tão justamente alcançou.
O que estes dois casos têm também em comum é a forma
como a cultura dominante dos “media” que reclamam o
triunfo constante dos protagonistas cujas carreiras seguem
altera os ritmos normais de vidas que deveriam ser tran-
quilas e normais, deixando-as reféns da fama, da noto-
riedade, do êxito e da competição permanente. É assim que
essa cultura mediática vai garantindo, com a lógica feroz
de um circo romano, tiragens e audiências, usando e depois
lançando na valeta aqueles que lhes asseguram as man-
chetes.
Nesta sociedade global vive-se aquilo que Lipovetsky
designou por “império do efémero”, mas também a lógica
implacável do mercado da fama, que leva jovens a trocarem
os horizontes de vidas normais, seja qual for o significado
do adjectivo, pela miragem da fama, da fortuna e da auto-
superação constante. Essa é também a cultura da frivo-
lidade, da pressa, da urgência de quase tudo e da falta de
tempo para se reflectir e começar de novo sempre que for
preciso.
Este circo romano da nossa contemporaneidade não precisa
de gladiadores, de feras e de corpos e vidas para sacrificar,
porque, na realidade, já os têm e usa-os sem escrúpulos
nem regras. Às vezes com muito sangue à mistura, como
aconteceu desta vez. É esta crise de civilização que abre as
portas a outras crises, como, por exemplo, a económica,
financeira e social com que nos debatemos. E essa crise é
também a da própria democracia. Esta soma de crises, que,
no fundo, são sempre de valores, já têm os seus mártires e
faz-nos pensar na urgência de se parar para entrar num
novo ciclo e num tempo de reencontro do ser humano com
a sua espiritualidade, o que não passa, seguramente, pela
subordinação acrítica às novas tecnologias transformadas
em fim e não em meio. Enquanto isto não for percebido,
muito mais gente se perderá tragicamente nas estradas da
vida.

JORNAL DE SINTRA - CAMPANHA DE ASSINATURAS
Receba às sextas-feiras o Jornal de Sintra pelos Correios

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CAFÉS, RESTAURANTES, CLUBES E DEMAIS ASSOCIAÇÕES

Formas de pagamento, na Loja, Cheque ou Transferência Multibanco
NIB - 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

MAIS INFORMAÇÕES: 21 910 68 30 (LOJA DO JORNAL DE SINTRA)

que é ser Portu-
guês? Que identi-
dade temos? Para
onde vamos? Es-
tas foram algumas

Sintra

Saudosismo e Orgulho Português
em Tertúlia na Portela de Sintra

Renato Epifânio, da revista Nova Águia, o escritor Miguel Real
e Fernando Morais Gomes, da Associação Alagamares

Diana Rodrigues*

O
das questões trazidas para a
tertúlia sobre o Pensamento
Português, com o escritor Mi-
guel Real. A iniciativa partiu
da Associação Alagamares,
que trouxe também para a
conversa Renato Epifânio,
um dos directores da revista
cultural Nova Águia. O even-
to decorreu no passado dia 1
de Julho, no café-bar Salla de
Estar, na Portela de Sintra.
Numa altura em que se vive
uma crise económica e social,
em que a emigração existe
como panorama de um país
com uma população cada vez
mais descrente na sua evolu-
ção, procuraram-se respostas
nas correntes de pensamento e filosofias de vários autores
portugueses. Ser descontente com o país não é de agora.
Miguel Real lembrou o facto de que “toda a grande cultura
portuguesa é ainda feita no estrangeiro”, perguntando se
“será por acaso que os grandes pensadores, escritores e
pintores, tenham vivido noutro país?”.
O saudosismo foi abordado como um dos factores que traz
os filhos da terra ao local onde nasceram. A descrença e até
alguma revolta dos jovens de hoje, poderá dever-se à falta de
raízes, que não os faz ter saudade de um país que não vêem

como sendo o deles. Na opinião do escritor, “estamos a assistir
a uma morte certa da saudade e da sua transformação num
produto de mercado que é o folclore”.
Uma tertúlia que visava uma descoberta da nova obra do
escritor, O Pensamento Português Contemporâneo 1890-
2010, pelas palavras de Renato Epifânio, e que levou ao
questionamento de várias temáticas e à participação de todos
os presentes.

*Aluna de Ciências da Comunicação
Universidade Nova

foto: diana rodrigues

O primeiro movimento associativo de que há memória, em S.
João das Lampas, segundo o jornal O Concelho de Sintra, n.º
45, em 5-11-1911, jornal existente na época, está relacionado
com a organização de uma sociedade filarmónica, conforme
notícia anexa.
Por esse motivo a actual direcção da Sociedade Recreativa
Desportiva  Familiar, seguidora da sociedade da 1.ª República
está comemorando o centenário da efeméride. Como  momento
alto das comemorações destaca-se a actuação pelas 22 horas
do dia 9 da banda S.R. de Almoçageme (banda que esteve
presente na inauguração da actual sede), assim como o desfile
da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Sintra, pelas 17
horas. Do programa consta também, às 19 horas, da
confraternização de sócios com a realização de uma
sardinhada. Entrada livre com inscrição por questão de
logística.

S. João das Lampas/ Centenário de associativismo
Fanfarras animam
a povoação

CULTURA
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António Faias

No 121.º aniversário dos Bombeiros Voluntários de Sintra

Corporação distinguida com a “Fénix de Honra”
a segunda mais alta condecoração da Liga

No passado dia 26 de
Junho a Associação
dos Bombeiros Vo-
luntários de Sintra
comemorou 121

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Sintra comemorou no dia 26 de Junho o seu 121.º aniversário, com uma cerimónia que envolveu a habitual
sessão solene das celebrações da efeméride, na qual, entre outras homenagens, promoções e galardoamento de bombeiros, a associação foi distinguida
com a segunda mais alta condecoração da Liga dos Bombeiros Portugueses, a “Fénix de Honra”.

anos de existência, com mui-
tas actividades, que além de
terem tido início no dia 24,
tiveram o seu momento alto
no dia 26, quando, depois de
o corpo activo e viaturas da
corporação terem desfilado
por várias artérias da sede do
concelho, ter lugar, no recinto
fronteiro ao quartel, a bênção
de duas novas viaturas, a car-
go do diácono Armando
Marques, cerimónia em que
participaram o vice-presiden-
te da Câmara de Sintra, Marco
Almeida, o presidente da
Junta de Freguesia de Santa
Maria e S. Miguel, Eduardo
Casinhas, e outros autarcas
concelhios, dirigentes da as-
sociação e muitos representantes de outras corporações e de
organismos superiores de bombeiros.
Seguidamente, no salão de festas do quartel, que registou
uma grande assistência, o presidente da direcção, José Bento
Marques, usando da palavra, afirmou que “hoje, em mais um
aniversário da associação, importa agradecer a todos quantos
no presente fazem funcionar esta máquina cada vez mais
pesada e complexa, permitindo que em cada dia se possa
ajudar aqueles que mais precisam do socorro, e este agrade-
cimento vai para os nossos voluntários, os nossos colabo-
radores, os dedicados amigos desta instituição que de qual-
quer forma nos fazem chegar o seu apoio”. “Para todos quan-
tos nestes 121 anos ganharam o direito ao nosso eterno respei-
to e gratidão, aqui fica a expressão pública do nosso
agradecimento”, frisou José Bento Marques.
O presidente da direcção dos B.V.S. felicitou depois os bom-
beiros que em seguida iam ser promovidos ou condecorados,
entre os quais os quadros de comando que ultimamente toma-
ram posse – o comandante Francisco Rosa, o 2.º-comandante
Nuno Encarnação, e os adjuntos de comando Ricardo Silvestre
e João Antunes.
Foram a seguir distinguidos com os diplomas de sócios hono-
rários João Caravaca, o comendador João Francisco Justino,
Marco Almeida, Ricardo Domingos Serafim e Rui Rama da
Silva, representante da Liga dos Bombeiros Portugueses.

“Factor humano é o maior dos capitais”
Na sua intervenção o comandante Francisco Rosa, depois de
se referir à inauguração das novas viaturas e às tomadas de
posse do 2.º-comandante e dos adjuntos de comando,
salientou que apesar dos dias difíceis que o país atravessa,
“continuamos a apostar fortemente no maior dos capitais,
que é o factor humano, que, pese embora algumas difi-
culdades, continua a ser o maior trunfo deste sector”,
terminando agradecendo à direcção todo o apoio que dá ao
comando, bem como ao corpo de bombeiros “o empenho,
dedicação e esforço que tem demonstrado, factores que nos
levam decididamente a confiar no futuro desta instituição”.

Muitas promoções e galardoamentos de diversos bombeiros
tiveram lugar pelos anos de efectividade na corporação, um
dos quais pelos seus 30 anos de efectivos serviços, bem
como a outorga de crachás de ouro a outros quatro, pelos
seus 35 anos de dedicação à corporação, sendo a associação
distinguida com a “Fénix de Honra” da Liga dos Bombeiros
Portugueses, a segunda mais alta condecoração deste
organismo, e atribuída somente a associações com mais de
100 anos de existência, tendo Marco Almeida sido convidado
para impor esta insígnia no estandarte do B. V. S., acto premiado
com forte ovação.

“Instituição de referência do concelho”
A encerrar a série de discursos Marco Almeida afirmou que
“esta celebração dos 121 anos dos Bombeiros Voluntários de
Sintra é o comemorar da vida de uma instituição de referência

do concelho que muito tem dado a Sintra e do empenho,
dedicação e envolvimento de muitos, do brio, profissionalis-
mo, voluntariado e dedicação de todos aqueles que servem e
que serviram esta corporação, aos quais a Câmara de Sintra
agradece penhoradamente”. Marco Almeida agradeceu
depois à direcção dos Bombeiros Voluntários de Sintra o facto
de o ter distinguido com a atribuição do galardão de Sócio
Honorário da associação, prometendo que as funções que
exerce na Câmara Municipal de Sintra estarão sempre ao
serviço da comunidade”.

Associação está equilibrada
em termos financeiros
No final das cerimónias o presidente da direcção dos B.V.S.
adiantou ao Jornal de Sintra que as viaturas inauguradas são
uma ambulância de socorro, que importou à associação em
cerca de 56 mil euros, totalmente equipada, e um veículo de
apoio à direcção e ao comando para deslocações em serviço,
a qual foi oferecida à corporação pela firma Riser Persur, uma
empresa de Lisboa.
Referindo-se à atribuição da “Fénix de Honra” à corporação,
José Bento Marques adiantou-nos que “é uma distinção atri-
buída pela Liga dos Bombeiros Portugueses às associações
de bombeiros com mais de 100 anos de existência e pelos
relevantes serviços prestados por estas à causa dos bombei-
ros, sendo a segunda mais alta condecoração da Liga”, acres-
centando que “os crachás de ouro são também galardões da
Liga atribuídos a bombeiros com mais de 35 anos ao serviço
da corporação, e o que foi atribuído ao comandante Francisco
Rosa foi-o pelo facto de, apesar de estar há relativamente
poucos anos na nossa associação, ter 42 anos de bombeiro
operacional, a maioria dos quais passados noutras corpora-
ções, mas também pelo seu excelente passado como bom-
beiro, e pelo homem bom que é, justo, acisado e bem-formado”.
Questionado quanto à situação económica da associação, o
presidente da direcção afirmou que a mesma “debate-se com
as dificuldades inerentes às das outras corporações, mas em
termos financeiros está equilibrada, mercê de uma política de
gestão muito controlada, o corpo de bombeiros está muito
coeso e unido, e o actual quadro de comando tem grande

mérito e muito futuro, com
uma mescla de juventude e
experiência na pessoa do
comandante, estando portan-
to tudo muito bem”.
Citando porém uma carência
sentida na associação, José
Bento Marques afirma que a
mesma traduz-se no facto de
“necessitarmos de reestrutu-
rar duas viaturas UNIMOG
usadas, que foram oferecidas
à corporação pela Força Aé-
rea, as quais têm de ser trans-
formadas para poderem ser
utilizadas pelos bombeiros
nos combates a incêndios,
mas até ao momento ainda
não nos foi possível disponi-
bilizar a verba necessária para
o efeito”.

Cerimónia da bênção das novas viaturas

Rama da Silva, representante da L.B.P., e Marco Almeida  impõem
“Fénix de Honra” no estandarte da corporação

js - antónio faias
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da casa:

Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral conquista título de campeã nacional por equipas

Estrelas cintilantes no Solo Dance

Bruna Batista (Infantil) e Sílvia Almeida (Juvenis) arrecadaram a medalha de ouro, no Campeonato Nacional de Solo Dance, prova organizada pela
Federação de Patinagem de Portugal, no pavilhão de Custóias, no concelho de Matosinhos. Competição que decorreu durante os dias 23 a 26 de Junho.
A Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral arrebatou o título nacional da especialidade sendo a mais pontuada entre as 23 equipas classificadas.
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sorteio realizado,
no passado dia 23
de Junho, em Lyon
(França) ditou que
a equipa portugue-

Estoril Foot 2011 com equipas de Sintra
Rodrigo (Cacém)
melhor marcador
Realizou-se entre os dias 20 e 25 de Junho, mais uma
edição do “Estoril Foot” prova destinada às equipas de
formação, e que contou com a presença de vários clubes
do concelho de Sintra que embora não conseguissem
chegar aos lugares cimeiros da competição, figuram entre
os vários prémios atribuídos quer individualmente, quer
por equipas.
Neste contexto, Rodrigo Martins, do Cacém, com 10 golos,
recebeu o prémio de “Melhor Marcador” no escalão de
“Minis”, e a “Taça Fair- Play” foi atribuída à União 1.º de
Dezembro. Em Benjamins, o Sintrense classificou-se no
3.º lugar, ao vencer 1-0, o União da Madeira. Já o Arsenal
72, ganhou a “Taça Fair-Play”.
Refira-se que o torneio de cariz internacional teve
organização do Grupo Desportivo Estoril Praia, com o apoio
da Câmara Municipal de Cascais, e contou com a presença
de 1.200 jovens praticantes de futebol de 84 equipas. O
Benfica foi o grande vencedor, ao conquistar todos os
títulos em disputa: Minis, Benjamins e Infantis.

24 Horas de Basquetebol 3x3
Dias 8 e 9 no Algueirão
O Grupo Desportivo Escola Maria Alberta Menéres, e o
Agrupamento da mesma escola, continuando a sua missão
de dinamização e incremento da prática desportiva no
concelho de Sintra vocacionada para o basquetebol, vai
promover entre os dias 8 e 9 (sexta e sábado) no pavilhão
da escola na Tapada das Mercês, as “24 Horas de
Basquetebol 3x3”. O torneio começa às 20h00 de 6.ª-feira,
terminando à mesma hora do dia seguinte (sábado), e
destina-se a praticantes actuais, antigos ou adeptos da
modalidade da região de Lisboa, ou de zonas limítrofes. A
idade mínima é de 12 anos e o limite é de 60. Vão estar em
acção quatro categorias: Juvenis (12/15 anos), Juniores
(16/20), Seniores (21/37), e Veteranos (38/60 anos). As
equipas poderão ser masculinas, femininas, ou mistas.

Com a nova época de futebol em preparação, os clubes
concelhios tratam de se renovar, ou reestruturar. É o caso da
União Mucifalense que vai ter novo treinador na equipa de
seniores, 2011/2012, saindo José Carlos Gomes, para entrar
Filipe Pedro, ex-treinador dos juniores do Sintrense.

“Os Montelavarenses” vão a votos
Ricardo Santos
recandidata-se
O Clube de Futebol “Os Montelavarenses” vai eleger
novos Órgãos Sociais. A reunião magna de associados
está marcada para o dia 11 deste mês (2.ª-feira) com início
pelas 20h30 (1.ª chamada) funcionando uma hora depois
com o número de sócios presentes.
Ao que o Jornal de Sintra apurou, e até ao fecho desta
edição apenas uma lista está em cima da mesa, liderada
pelo actual presidente José Ricardo Santos que volta a
recandidatar-se, sendo por isso uma direcção de
continuidade, com pequenas alterações na sua
composição. Nélson Vieira (Mesa da Assembleia-geral), e
Carlos Costa (Conselho Fiscal), lideram os respectivos
órgãos na lista candidata ao novo mandato de 2 anos
(2011/2013).

Sociedade União 1.º de Dezembro no Grupo 2 da UEFA Women’s Champions League

Recorde de equipas na edição de 2011
Ventura Saraiva

Campeão nacional há dez épocas consecutivas, a Sociedade União 1.º Dezembro apostou forte na
candidatura à organização desta importante prova que trará ao nosso concelho algumas das
melhores equipas  Europeias, vendo assim reconhecida pela UEFA a qualidade do dossiê apresentado,
facto que acontece pela segunda vez no historial do clube de S. Pedro de Sintra.

sa integre o Grupo 2, com a
companhia do MTK Hun-
gária FC (Hungria), ASA Tel-
Aviv FC (Israel), SK Liepajas
Metalurgs (Letónia). A fase
de qualificação, realiza-se
entre os dias 11 e 16 de Agos-
to, e a edição deste ano conta
com um número recorde de 54
equipas inscritas, com o cam-
peão Olympique Lyonnais a
entrar em competição somen-
te nos dezasseis-avos-de
final. De resto, os oito vence-
dores de cada grupo e os dois
melhores segundos classifi-
cados só vão entrar nessa
fase da prova, agendada para
23 de Agosto, com a fase a
eliminar a começar a ser dis-
putada no mês de Setem-
bro.
Recorde-se que a Women’s
Champions League foi orga-
nizada em 2005/2006, pela
Sociedade União 1.º de De-
zembro com sucesso, embora
este ano algumas normas im-
postas pela UEFA quanto às
dimensões e infra-estruturas
dos campos a utilizar, obrigue
que os jogos sejam divididos
entre o campo do Sintrense e
o Estádio Pina Manique, em
Lisboa, afastando por isso, o

O

Mariana Cabral, uma das unidades da equipa de S. Pedro de Sintra para atacar
a qualificação para a segunda ronda da UEFA Women’s Champions League

js - ventura saraiva

Conde Sucena, em S. Pedro
de Sintra.

Dolores Silva ruma
para o Duisburgo
(Alemanha)
É mais uma baixa de peso na
equipa orientada por Nuno
Cristóvão, e não é nada que
os dirigentes da Sociedade
União 1.º de Dezembro não

estejam habituados. Ou seja,
a saída de algumas das mais
influentes jogadoras da
equipa de seniores feminina.
Agora é a vez da internacio-
nal Dolores Silva que ruma até
à Alemanha para representar
o Duisburgo, campeão euro-
peu em 2008/2009, e cujos tra-
balhos de pré-época já come-
çaram no dia 4 deste mês.
Recorde-se que Dolores Silva
foi lançada aos 14 anos de

idade, na equipa principal
pela treinadora Helena Costa,
depois de ter representado o
Real Sport Clube (Queluz/
Massamá) no escalão (misto)
de Infantis). Aos 19 anos, Do-
lores Silva contabiliza (curio-
samente) 19 jogos disputados
pela Selecção “A”, somando
ainda 21 na de Sub-19, tor-
nando-se assim em mais uma
emigrante do futebol luso no
estrangeiro…

Futebol – União Mucifalense
José Carlos de saída

O Jornal de Sintra sabe que as direcções de ambos os clubes
chegaram a um entendimento favorável aos dois emblemas, e
que passa por rodar no clube do Mucifal (1.ª Divisão da AFL)
ex-juniores e outros jogadores pertencentes ao plantel do
Sport União Sintrense.
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Inês Raimundo, capitã da equipa do G.D.R. “Os Lobinhos” campeã nacional em entrevista
Foram jornadas de autêntica loucura protagonizadas pela equipa feminina do Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lobinhos”
e que resultaram na conquista dos ambicionados troféus de campeão nacional e Taça de Portugal.
Inês Raimundo, capitã da equipa, patinadora desde os 12 anos de idade, traça um retrato da equipa de sucesso que
alcançou o tipo da modalidade em Portugal

Progresso Clube assinala 69.º Aniversário, e promove sarau comemorativo no Algueirão

Uma casa a respirar saúde por todos os lados

Sócios homenageados

om o número de as-
sociados a subir, ru-
mo ao milhar e meio,
o Progresso Clube,
orgulha-se de contar

Ventura Saraiva

Colectividade com forte tradição nas modalidades de ginásio, nomeadamente na área das Artes Marciais, com vários títulos de campeão nacional e
internacional, o Progresso Clube assinalou no dia 25 de Junho, o 69.º aniversário, ocasião para agraciar os associados que completaram 25 anos de
filiação, numa festa que juntou centenas de praticantes no sarau comemorativo da efeméride…

Com 25 anos de filiação, foram agraciados com o respectivo
emblema, sete associados do Progresso Clube, embora
apenas os três primeiros da lista marcassem presença na
cerimónia.
Maria José Igreja Chaves; José Luís Macedo; Joaquim
Manuel P. Marvão; Maria Rosalina Silva Mendes; Fer-
nando Cardoso Toscano; Rui Manuel Filipe; Carlos
Eduardo Lopes.

nas várias modalidades pra-
ticadas nos seus ginásios,
com mais de quatrocentos
praticantes que diariamente
desde as primeiras horas da
manhã, até os ponteiros do
relógio apontarem para as dez
da noite, dão vida, energia e
movimento a todos os espa-
ços disponíveis, muitos
adaptados para algumas acti-
vidades praticadas no clube
da freguesia de Algueirão-
Mem Martins.
De resto, o sarau comemora-
tivo levado a efeito pelos seus
dirigentes, e se dúvidas hou-
vesse, foi a prova da dimen-
são associativa e desportiva
da colectividade.
Modalidades com forte tradi-
ção, como,o Muay Thai, inve-
jável no seu palmarés e gran-
de escola de campeões, des-
de a mais recente, Thai Chi
Chuan, cuja instrutora, Natá-
lia Graça, integra a selecção

guesia, Arsenal 72 (represen-
tado por Paula Vieira), Mem
Martins Sport Clube (Palmira
Sousa), e Recreios Desporti-
vos do Algueirão (Artur José
Soares), numa saudável con-
vivência associativa. Com os
horários “nobres” na sede so-
cial, completamente preenchi-
dos, resta aos dirigentes do
Progresso procurar alternati-

vas. Uma delas, passa pelo re-
gresso à natação, mas para
isso, há que contar com a
abertura da empresa munici-
pal EDUCA às pretensões da
colectividade, como adiantou
ao Jornal de Sintra o presi-
dente, João Paulo Teixeira.
«Temos agendada uma reu-
nião com a autarquia e a
EDUCA, para nos ser cedida
uma pista nas piscinas de
Ouressa, o que seria muito im-
portante para nós. Até por-
que o regresso à natação,
abre-nos portas a mais prati-
cantes, e até a outras modali-
dades, como o triatlo, que já
fez parte das nossas equipas
de competição. Esperamos
ainda que a autarquia esten-
da ao Progresso o apoio na
inscrição dos atletas fede-
rados, uma vez que nunca be-
neficiámos desse protocolo.
Estamos confiantes que isso
venha a acontecer, o que será
mais um incentivo para me-
lhorar a quantidade e qualida-
de dos nossos praticantes»,
confessa, esperançado, o
dirigente da colectividade do
Algueirão.

nacional, mereceram fortes
aplausos da assistência que
marcou presença no evento.

Mais de duas dezenas
de modalidades no
Progresso Clube
Fundado por Alvará em 24 de
Junho de 1942, foi-lhe conce-

dido o estatuto de Utilidade
Pública em 18 de Abril de 1985.
Sedeado na freguesia de Al-
gueirão Mem Martins, o Pro-
gresso Clube conta actual-
mente, com mais de 20 moda-
lidades desportivas e cultu-
rais. O regresso do Kick Bo-
xing vem aumentar a oferta de
actividades, juntando-se às

várias classes de Ballet e
Ginástica, Judo, Bu-Jutsu,
Danças de Salão, Hip-Hop,
Karaté, Pilates, Krav Maga
(defesa pessoal). A recente
remodelação do Dojo, veio
torná-lo num dos mais com-
pletos do país, um investi-
mento significativo, suporta-
do em mais de setenta por
cento pelo clube, uma vez que
os apoios obtidos se ficaram
pelos 3.500 euros, e oriundos
da Junta de Freguesia de
Algueirão-Mem Martins.

«Regresso à natação
abre-nos portas a
mais praticantes»
No sarau de aniversário, os
dirigentes do Progresso Clu-
be contaram com a presença
do vice-presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Marco
Almeida, do presidente da
Assembleia de Freguesia de
Algueirão-Mem Martins,
Maurício Rodrigues, e dos
vogais Bruno Lopes e Dou-
glas Lima. De salientar ainda
a presença dos clubes da fre-Thai Chi Chuan (arte marcial chinesa) é a mais recente aposta da colectividade

Muay Thai tem vindo a constituir a bandeira do Progresso Clube nas Artes Marciais js - ventura saraiva
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R elativamente aos resulta-
dos, e apesar do bom de-
sempenho individual de
alguns judocas da Escola
Dr. Rui Grácio, como  An-

Escola de Judo Dr. Rui Grácio de Montelavar promove torneio infantil

Momento especial para os mais novos
Ventura Saraiva

Realizou-se no dia 25 de Junho, na Escola EB 2,3 Dr. Rui Grácio de Montelavar, a 4.ª Edição do Torneio Infantil de Judo, promovido pela secção de judo
daquele estabelecimento de ensino e que contou com a presença de uma centena e meia de praticantes de várias idades. Este torneio, acabou por ser
um momento especial para os mais novos que combateram pela primeira vez.

tónio Sacavém, Carolina Sacavém,
André Marques e Cláudia Mota que
venceram as respectivas categorias
de peso, assim como Guilherme
Silva que ficou em segundo lugar, a
equipa do clube organizador aca-
bou por se classificar em quinto
lugar.
Colectivamente, saiu vencedor o
Colégio de St.º André, da Venda do
Pinheiro, em 2.º lugar a Turma dos
Judoquinhas (Sintra), e no 3.º pos-
to o Grupo Recreativo Gonçalvi-
nhense (Mafra).
O sucesso deste evento, que con-
tou nesta edição com perto de cen-
tena e meia de jovens judocas dos 5
aos 12 anos de idade, represen-
tando nove clubes, oriundos dos
concelhos de Sintra, Lisboa, Mafra
e Almada, em muito se deve ao es-
forço, dedicação, empenho e per-
sistência do treinador Paulo No-
gueira, que iniciou o projecto de
desenvolvimento do Judo na Escola
B 2,3 Dr. Rui Grácio, em Montelavar
em Setembro de 2000.
Por este facto, a Junta de Freguesia
de Montelavar, através da presi-
denta, Lina Andrês resolveu agra-
ciar o professor e treinador, com uma
placa de agradecimento pelo seu

Grupo organizador do Torneio Infantil de Judo da Escola EB2, 3 Dr. Rui Grácio

Diogo Ramos (Real Sport Clube) sagra-se campeão nacional de Tiro com Arco ao Ar Livre

Vantagem confirmada na derradeira prova
Decorreu no campo pelado de Caldas da Rainha, no passado dia 3 de
Julho, a 4.ª e última prova “Duplo 70” a contar para o Campeonato
Nacional de Tiro com Arco ao Ar Livre, e que consagrou Diogo Ramos,
como campeão nacional.

arqueiro do Real Sport Clube, que
levou para a derradeira prova do
campeonato, uma vantagem de 37
pontos sobre o segundo classi-
ficado, terminaria no 1.º lugar com

O
542 pontos, mantendo assim a vantagem
inicial, sagrando-se Campeão Nacional de Tiro
com Arco ao Ar Livre na categoria de Recurvo
Cadete Homens.
Apesar das condições climatéricas adversas,
muitos dos arqueiros disputaram a última
prova do campeonato com o objectivo de
recuperar posições na tabela classificativa,
enquanto outros esperavam pelo final da
prova para se sagrarem oficialmente cam-

mestre Bastos Nunes, a mais alta
graduação portuguesa no Judo, 8º
Dan. Neste treino estiveram presen-
tes alguns atletas sintrenses mais
antigos, e outros mais novos
com currículos desportivos de
realçar, como sejam: Renato Santos,
atleta olímpico em 1988; Pedro
Moleirinho, João Pedro Soares, Pau-
lo Nogueira e Alexandre Reis,
campeões nacionais da modalidade
em anos diferentes, que aprovei-
taram para, de uma forma menos
intensa, recordar a alegria de treinar
com alguns dos seus parceiros.
No final do treino os atletas sintren-
ses presentes quiseram homena-
gear o seu Mestre, entregando-
lhe uma pequena lembrança repre-
sentativa de um dos mais nobres
ensinamentos da modalidade que
lhes foi transmitido pelo próprio e
que lhes tem servido de exem-
plo para as suas vidas pessoais e
que refere a necessidade de uso dos
princípios do Judo para fazer o bem
todos os dias. É que o judo é uma
modalidade desportiva de ine-
gável valor que visa a formação
integral do homem através das
actividades físicas de luta corporal
e ao mesmo tempo do aperfei-
çoamento moral, devendo ser
entendida como uma forma de vida,
e não somente como um desporto
como foi evidente neste dia
dedicado ao Judo.

exemplo de dedicação aos seus alu-
nos e ao judo. Foi gratificante obser-
var não só os jovens praticantes a
combater, mas também a forma como
os atletas mais velhos do clube or-
ganizador ajudavam e colaboravam
na arbitragem, no preenchimento

das folhas de prova, na entrega das
medalhas e diplomas e sobretudo
na atitude pedagógica como o fa-
ziam, por forma a tornar a competição
um momento especial para todos
aqueles que competiam,  muitos
deles pela primeira vez.

Mestre Bastos Nunes
presente em treino técnico

No período da tarde e no mesmo
espaço realizou-se mais um treino
técnico concelhio sob as ordens do

Diogo Ramos (ao centro) conquista mais um título nacional no Tiro com Arco

peões nacionais da sua categoria.

Cinco títulos de campeão
e vários recordes
De salientar que este arqueiro, além do título
agora conquistado, já bateu três, dos cinco
possíveis recordes nacionais FITA na sua
categoria, sendo actualmente detentor de 5
recordes e 2 máximos nacionais individuais,
bem como um recorde nacional por equipas.
Nos 3 anos como praticante de Tiro com Arco,
já conquistou 4 títulos de Campeão Nacional
Individual, 1 por Equipas e 1 de Vice-Campeão
Nacional Individual.
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Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral conquista título nacional em Solo Dance

Bruna Batista e Sílvia Almeida de ouro
Ventura Saraiva

O pavilhão de Custóias, no concelho de Matosinhos, acolheu durante os dias 23 a 26 de Junho, o Campeonato Nacional de Solo Dance, prova organizada
pela Federação de Patinagem de Portugal e que contou com a presença de 23 equipas, entre elas a Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral, que
arrebatou o título nacional da especialidade. Individualmente, Bruna Batista (Infantil) e Sílvia Almeida (Juvenis) arrecadaram a medalha de ouro.

epois de no mês de Mar-
ço ter conquistado o tí-
tulo de vice-campeã
nacional na especialidade
de “Figuras Obrigató-

D
rias”, nos campeonatos que decor-
reram precisamente no pavilhão de
Santa Susana e Pobral, a colecti-
vidade da freguesia de S. João das
Lampas surpreendeu em Custóias,
no concelho de Matosinhos, ao der-
rotar dois dos mais fortes conjuntos
da patinagem artística e na espe-
cialidade de Solo Dance, o Clube de
Patinagem de Baguim, e o anfitrião
da prova, o Rolar de Matosinhos,
que ocuparam por esta ordem os
lugares do pódio final.
Entre as mais de duas dezenas de
equipas que pontuaram, registe-se
a presença no “top-ten” do Clube
Desportivo de Paço de Arcos, com
as ex-atletas de Santa Susana e
Pobral, Diana Ascensão e Carolina
Costa a subirem ao pódio, na
categoria de seniores femininos.

Sílvia Almeida
e Bruna Batista em grande
plano esta época
Para chegar ao título colectivo, as
patinadoras da Sociedade Recrea-
tiva de Santa Susana e Pobral foram pontuando nos vários
escalões de competição, com destaque para o 1.º lugar de
Sílvia Almeida, em Juvenis, autora de magnífica exibição,
revalidando assim o título de campeã nacional conquistado
na época passada. A patinadora sintrense teve a nota de 187.9
pontos, contra 186.4 de Emanuel Salvadinho, do Sport Clube
de Serpa.
Outra prova de grande nível, foi conseguida por Bruna Batista.
Depois de no nacional de “Figuras Obrigatórias” ter subido
ao mais alto lugar do pódio, voltou a conquistar o título
nacional em Infantil, na disciplina de Solo Dance. Bruna Batista
conseguiu a soma de 74.3 pontos. Com Inês Castro, do Clube
de Patinagem de Baguim no 2.º lugar com 73.7.

Bruna Batista Sílvia Almeida

Quanto às restantes patinadoras, saliente-se ainda, o 5.º lugar
de Marta Quina (Infantil), Maria Gomes (Iniciado), e Ana
Quintino (Cadete). Nesta categoria, duas patinadoras
classificaram-se no grupo das dez melhores; Joana Tomé (8.ª),
e Ana Sá (9.ª). Em “Sénior Feminino”, Márcia Macieira, obteve
o 4.º lugar, juntando-se ainda a estes resultados, Joana Morais
(15.ª/Iniciado), David Bernardino (11.º), e Joana Reis (17.º) em
Juvenil, e Jessica Gomes (11.º/Júnior).

«Os atletas estão todos de parabéns»
Embora este não tenha sido «um dos anos de ouro» da
colectividade, na opinião de Carlos Marques, presidente da

direcção, o dirigente não deixa de reconhecer o «excelente
desempenho de todos os atletas, treinadores e professores
na preparação de todos os elementos da equipa, muitos de
gabarito internacional e com provas dadas nas várias
disciplinas da modalidade. Este título, vem confirmar que
temos sempre algo a dizer em todas as competições, apesar
da falta de apoios, embora a Junta de Freguesia de S. João
das Lampas tenha sido desde 2009, a única entidade pública
a ajudar-nos financeiramente. Os atletas estão todos de
parabéns, por mais este título para a Sociedade Recreativa de
Santa Susana e Pobral» sublinhou ao Jornal de Sintra, Carlos
Marques.
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CRUZEIROSCRUZEIROSCRUZEIROSCRUZEIROSCRUZEIROS
NO RIO DOURONO RIO DOURONO RIO DOURONO RIO DOURONO RIO DOURO
Régua / Pocinho

23 e 24 de Julho
Régua / Gaia

20 e 21 de Agosto

FEIRA MEDIEFEIRA MEDIEFEIRA MEDIEFEIRA MEDIEFEIRA MEDIEVVVVVALALALALAL
30 e 31 de Julho

Santa Maria da Feira

FESFESFESFESFESTTTTTA DO POA DO POA DO POA DO POA DO POVVVVVOOOOO
E DE DE DE DE DAS FLAS FLAS FLAS FLAS FLORESORESORESORESORES
3 e 4 de Setembro

Campo Maior

CRUZEIROCRUZEIROCRUZEIROCRUZEIROCRUZEIRO
NO ANO ANO ANO ANO ATLÂNTICOTLÂNTICOTLÂNTICOTLÂNTICOTLÂNTICO

Saída e Chegada a Lisboa
De 13 a 20 de Agosto

Aos clubes, atletas
e simpatizantes do Desporto

Colabore com o JORNAL DE SINTRA
que está sempre com o Desporto

Concelhio
Faça-se assinante

Na Loja, envie cheque ou faça transferência bancária

Importância a transferir: ,

NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

25 números
7,55

50 núm.
15,10

50 números
Estrangeiro - 20,00

Multibanco – Seleccionar – Transferências
– Transferências bancárias

No Jornal
de Sintra (Loja)

Multibanco
(do próprio)

Cheque

Centenário
do Sintrense
Atletismo
no dia 10
Pontuável para o “Troféu
Sintra a Correr”, realiza-se no
dia 10 (domingo), o “1.º Gran-
de Prémio do Centenário”,
competição pedestre integra-
da no programa das Come-
morações do Centenário do
Sport União Sintrense, e
organizada pelo clube presi-
dido por Vítor Coelho.
Aberta a atletas federados e
populares de ambos os se-
xos, a competição tem início
pelas 09h00 (Benjamins),
junto à Escola do 1.º Ciclo
(entrada do campo n.º 2), com
a chamada “prova-rainha” na
distância de 7.600 metros a
sair pelas 10h00, com duas
voltas a um traçado desenha-
do entre a Portela de Sintra,
Avenida Heliodoro Salgado,
Estação da CP, Largo do
Morais, e Avenida do MFA.

eimosamente, a Ju-
ventude Operária de
Monte Abraão (JO-
MA) vai resistindo
às adversidades, e

Juventude Operária de Monte Abraão com duplo pódio nos nacionais de pista

Equipa masculina vice-campeã da 2.ª Divisão
Ventura Saraiva

O Estádio Universitário de Lisboa, foi o palco dos campeonatos nacionais de pista ao ar livre, realizados entre os dias 25 e 26 de Junho. Na 2.ª Divisão
masculina, a JOMA conquistou o título de vice-campeão nacional, enquanto na 1.ª Divisão feminina, a equipa surpreendentemente alcançou o pódio,
classificando-se no 3.º lugar…

T
em cada época surpreende,
não só os adversários, como
até os próprios adeptos.
Quando tudo indica que é
desta vez que não se conse-
gue erguer, renasce das cin-
zas e volta a brilhar. Foi o que
aconteceu no passado fim-
de-semana, no Estádio Uni-
versitário de Lisboa no de-
correr dos nacionais de pista
ao ar livre. Com uma nova trei-
nadora (Céu Nunes), e usan-
do da capacidade formadora
de atletas campeões, a JOMA
superou a debandada quase
geral da época passada, dos
melhores atletas das equipas
principais, masculina e fe-
minina, uns com estatuto
“olímpico”, outros interna-
cionais. Feitas as contas das
duas jornadas, a equipa femi-
nina superou todas as expe-
ctativas, e classificou-se no
3.º lugar, totalizando 100 pon-
tos, ficando apenas a 17 pon-
tos, do Benfica (2.º), enquanto
o Sporting voltou a conquis-
tar o título de campeão nacio-
nal ao somar 161. Atrás da
equipa de Monte Abraão,
ficaram o Sporting Clube de
Braga (95 pontos) e o
Marítimo do Funchal (83),
Gira Sol (66), e um dos baluar-
tes do sector de formação, a

Juventude Vidigalense, que
somou 95 pontos e que se
ficou pelo 7.º lugar.
Individualmente, registe-se a
vitória de Carla Salomé Rocha
nos 3.000 metros, e da sintren-
se (ex-JOMA) Vera Barbosa,
esta época no Sporting que
nos 400 metros barreiras,
confirmou os mínimos para
estar presente nos Europeus
de sub-23.

Equipa masculina
vice-campeã nacional
da II Divisão

No mesmo cenário, competiu
a equipa masculina que caiu
na época passada para o
nacional secundário. Um
conjunto de promissores
atletas deu luta até final à
Associação Académica de
Coimbra, perdendo o título
principal para a turma dos
“estudantes” por apenas 9
pontos, sagrando-se vice-
campeão nacional, numa
dupla festa no Estádio Uni-
versitário de Lisboa, juntan-
do-se à equipa feminina, e
com o presidente da Fede-
ração Portuguesa de Atletis-
mo, Fernando Mota, a fazer a
entrega de ambos os troféus
que já moram na sede do
clube em Monte Abraão, na
cidade de Queluz.
Individualmente, registem-se

Equipa masculina, vice-campeão nacional js - ventura saraiva

Andreia
Santos
(JOMA)
vence
Circuito
de Milhas
Com última prova realizada
em Santo Tirso, terminou
o Circuito Nacional de
Milhas Urbanas da Fede-
ração Portuguesa de Atle-
tismo, e que foi ganho por
Andreia Santos que ven-
ceu também a última corri-
da do programa. A atleta
da JOMA somou 48 pon-
tos, mais dois que Lídia
Sousa, do Sporting.
No sector masculino, o
primeiro classificado, foi
Luís Rações, do Girasol/
Ramos Catarino.

Equipa feminina mantém a JOMA entre as melhores do país

os duplos triunfos de Bruno
Moreira (1.500 e 3.000 m), e
Ricardo Fernandes (110 e 400
m. barreiras), e ainda de Naiel
Santiago (400 m), e Filipe
Rosa, nos 5.000 metros.
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m contagem decres-
cente, o “Troféu Sin-
tra a Correr” tem nes-
te mês de Julho um
conjunto de provas

Grande Prémio de Rio de Mouro – Troféu Sintra a Correr

Nuno Carraça (URCA) soma mais uma vitória
Ventura Saraiva

Integrado no programa das festas da Vila e pontuável para o “Troféu Sintra a Correr”, realizou-se na manhã de domingo, dia 3, o Grande Prémio de
Atletismo de Rio de Mouro, com a vitória na prova-rainha na distância de 8.000 metros, a sorrir a Nuno Carraça, da URCA, que superou a concorrência
mais directa, batendo Alex Scutaro (Leões de Porto Salvo) e José Moreira (Reboleira).

E
que podem decidir ainda
muita coisa em termos de
classificação nos vários esca-
lões masculinos e femininos.
É o caso do principal escalão
(seniores masculinos) com os
lugares da frente em aberto,
embora Nuno Carraça, da
União Recreativa e Cultural
da Abrunheira, com a vitória
em Rio de Mouro tenha ga-
nho vantagem sobre os prin-
cipais adversários, nomeada-
mente Paulo Hermezilha
(U.S.C. Mira Sintra) que se
ficou pelo 9.º lugar em Rio de
Mouro e que baixou ao 2.º lugar no troféu.
De resto, o atleta da equipa da Abrunheira somou a 5.ª vitória
em seis participações, mas para manter a liderança não pode

perder mais pontos, dado que os seus adversários somam
mais provas, sendo apenas de 21 pontos a diferença para o
3.º classificado, José Moreira, do GRD da Reboleira.

Rosário Peniz (“Os Fixes”) na liderança feminina
No sector feminino, as contas estão ainda mais “apertadas”,
com a liderança nesta altura a pertencer a Rosário Peniz (“Os
Fixes” de Queluz de Baixo) a única totalista das provas até
agora realizadas (9), beneficiando por isso dessa regularidade.
Foi 7.ª em Rio de Mouro, e soma mais um ponto (82-81) que a
segunda classificada, Catarina Ferreira (Individual), e a mais
forte candidata à vitória final, e que se classificou no 2.º lugar,
atrás de Verónica Scutaro (Leões de Porto Salvo) que venceu
à vontade.
Por equipas, o “III Grande Prémio de Rio de Mouro” foi ganho
pela A.A.Pego Longo (Belas), com a Casa do Benfica em
Algueirão-Mem Martins em 2.º  “Os Fixes” de Queluz de Baixo
(3.º), Leões de Porto Salvo (4.º), e URCA em 5.º. Participaram
340 atletas nos vários escalões, masculinos e femininos, e
pontuaram 33 equipas.
De registar a presença do vice-presidente da Câmara Municipal
de Sintra, Marco Almeida na cerimónia de entrega de prémios,
enquanto pela parte da Junta de Freguesia de Rio de Mouro,
promotora da prova, marcou presença o presidente da Assem-
bleia de Freguesia, Jorge Vieira, e o vogal-tesoureiro, Vítor
Branquinho.

Nuno Carraça (1.º) e José Moreira (3.º) recebem troféus com a presença
do vice-presidente da CMS, Marco Almeida

js - ventura saraiva

otivados pela excelente época e
com boas sensações por parte
de todos os atletas, sabendo
que à partida iriam ter no mínimo
dois pódios, e pelas contas

BTT – Taça de Portugal XCO 2011 chega ao seu final com sintrenses no pódio

Colarense no 2.º lugar em Loulé
Num fim-de-semana que se previa de muito calor, o que se viria a confirmar,
e com novos equipamentos para estrear, o Sport União Colarense rumou
até Loulé, no Algarve, para a última prova pontuável para a Taça de
Portugal XCO 2011.

finais da Taça, a esperança de que fossem
mais... e assim foi!
A primeira corrida (10h00) foi a dos corredores
do escalão de veteranos com a presença de
Mário Guterres que concluiu a prova em 16.º
lugar acabando no final das 5 provas da Taça
a fechar a classificação dos vinte melhores
da categoria.

João Cabral no 5.º lugar em Cadetes
Pelas 12h30 realizou-se o encontro dos mais
novos o “Open”, onde Beatriz Lopes
(Infantil) mais uma vez provou a sua grande
evolução nesta modalidade com apenas meio
ano de treinos em BTT arrancando da última
fila fez uma recuperação brilhante chegando-
se à frente, e sob temperaturas elevadas
terminou em 2.º lugar.
A prova seguinte (Cadetes, e femininas) teve
todas as atenções concentradas em João
Cabral, atleta promissor e de quem se esperam
grandes resultados. A prova foi realizada
debaixo de um sol abrasador e com muito pó
à mistura, com uma partida menos boa, logo
colou à frente da corrida, mas apesar de todos

os esforços concluiu a prova em 2.º lugar,
perdendo para um homem da casa (Loulé) pois
conhecia muito melhor o percurso. No final
das contas, e com menos uma prova que os
seus adversários, acabou no 5.ºlugar de
Cadetes.
Ainda nesta prova C2 correram as raparigas,
com Ana Silva a classificar-se no 3.º posto em
Juniores, acabando por obter o mesmo lugar
na classificação final da Taça de Portugal.
Rita Inácio que à partida tinha já garantido o
2.º lugar nas contas finais, bastando-lhe para
isso terminar a prova, controlou o seu
andamento e ficou no 4.º lugar, o que lhe
permitiu subir ao pódio para ir buscar o 2.º
lugar final. Já Margarida Lopes que tinha sido
a azarada da prova de Seia com uma queda
aparatosa, fez de tudo para compensar essa
fatalidade, chegando em 3.º lugar numa prova
bem dura, acabando nas contas finais em 4.º
lugar com menos uma prova que as colegas
de escalão.

Subida ao pódio e 4.º lugar
nas contas finais da taça
Por último, e pelas 15h00 realizou-se a última
corrida da época da Taça de Portugal, a corrida
C3 (Elites, Sub-23) onde Cameron Carvalho
transmitiu as boas sensações, visto dar-se bem

com o calor, terminando em 7.º (Sub 23),
garantindo no final da Taça, o 18.º lugar.
Para concluir o grande fim-de-semana para o
Sport União Colarense, a equipa subiu ao

pódio para festejar o 2.º lugar na prova no
final das contas, 5 pontos apenas foi a
diferença para o 3.º lugar na Taça de Portugal
XCO 2011.                                     Liane Sousa

Colarense estreia no Algarve novo equipamento

M
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Inês Raimundo, capitã da equipa do Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lobinhos”, campeã nacional

«Com organização consegue-se
conciliar os estudos com o desporto»
Ventura Saraiva

C
Inês Raimundo é já uma certeza no hóquei patins feminino js - ventura saraiva

PUB.

apitã da equipa de
seniores femininos,
Inês Raimundo tem
constituído uma
peça importante na

Hóquei – Final Four de Iniciados
Stuart Carvalhais no 3.º lugar
Na Final-Four do Campeonato Nacional de Iniciados, o Clube Escola Stuart Carvalhais
(Massamá) classificou-se no 3.º lugar ao derrotar o Futebol Clube do Porto por 3-4, no tempo
regulamentar, ganhando assim direito a um lugar no pódio.
O Hóquei Clube de Braga é o novo campeão nacional, ao derrotar na final, realizada no
domingo, dia 26, o Futebol Clube do Porto por 3-4, após prolongamento e no desempate do
“golo de ouro”.

Começou na escola de patinagem do clube de Vale de Lobos aos 9 anos de
idade, jogou nas equipas mistas até aos 12, altura em que se estreou na
equipa de seniores femininos. Pelo meio, conquistou o título de campeã
nacional de juniores (sub-18), integrou a selecção nacional, e este ano
atingiu, com as restantes companheiras de equipa, o topo da modalidade
ao conquistar a “dobradinha” com o Campeonato e a Taça de Portugal.

estrutura de todo o plantel às
ordens do treinador Cristiano
Agulhas. Ao longo de uma
década, a patinadora tem evo-
luído no clube da freguesia de
Almargem do Bispo, tendo
representado a selecção na-
cional em 3 campeonatos da
Europa, dois na equipa de
sub-18 (Luso e Mealhada), um
na equipa de seniores (Fran-

ça), e conta ainda uma pre-
sença no campeonato do
Mundo, na vizinha Espanha.
A juntar a estas credenciais
desportivas, Inês Raimundo,
que reside no Algueirão,
frequenta o 1.º ano da Facul-
dade de Medicina Veterinária.
Aos 19 anos de idade, con-
fessa que não é difícil conci-
liar a actividade desportiva,
com a de estudante, porque
«há sempre um tempo para
tudo, desde que se goste
muito daquilo que fazemos. É
claro que o facto de se ter

começado muito cedo, permi-
te adquirir outras rotinas,
embora os estudos na Facul-
dade sejam agora mais exi-
gentes. Mas com organi-
zação, e cedências de ambos
os lados, é fácil conciliar, por-
que no meu caso o desporto
não é uma opção, é um modo
de vida» sublinha.

«O nosso estilo de
jogo é muito parecido
com o dos rapazes»
Com 19 anos de idade, os últi-

mos sete na equipa principal,
permite à capitã da equipa ter
uma opinião abalizada sobre
a evolução do hóquei em
patins feminino em Vale de
Lobos. «Desde a criação da
equipa de juniores, em que
vieram jogadoras novas para
o clube, começou-se logo aí
a criar o nosso estilo de jogo»
lembra a patinadora. «É um
estilo de jogo muito parecido
com o dos rapazes, fugindo
ao praticado pelas raparigas
mais velhas. A partir daí,
começámos a adaptar-nos
umas às outras, não só as que
foram ficando, mas também as
que em cada ano têm vindo
para reforçar a equipa. A
entrada do treinador Cristiano
Agulhas veio melhorar al-
guns aspectos desse estilo de
jogo, e cujos resultados estão

à vista desde que assumiu o
comando da equipa. No en-
tanto, todos os treinadores
foram importantes para che-
garmos a este ano dee suces-
so» lembra Inês Raimundo.

«Este ano
não tínhamos
que provar nada»
Embora na época passada, a
equipa do Grupo Desportivo
e Recreativo “Os Lobinhos”
tenha já dado provas de
querer chegar ao topo da
modalidade, tendo sido
finalista vencida da Taça de
Portugal e Supertaça, e vice-
campeã, atrás da super-equi-
pa da Fundação Nortecoop,
Inês Raimundo considera que
os objectivos para a época

que agora terminou não eram
diferentes da anterior. «Não
tínhamos que provar nada,
uma vez que não tínhamos
nenhum título a defender,
embora fizesse parte dos
nossos objectivos vencer
uma das competições, e ficar
sempre perto dos primeiros
lugares» confessa. «Para a
próxima época já será dife-
rente, pois temos um título a
defender, e vamos sentir maior
pressão das equipas adver-
sárias. Mas vamos continuar
a trabalhar com a mesma
garra, a mesma união, para
mantermos esta tendência
das vitórias» garante a capitã
da equipa de “Os Lobinhos”,
já de malas aviadas para um
curto período de férias.

Convívio marca final de época
A direcção do GDR “Os Lobinhos” promoveu no sábado, dia 2, no recinto exterior do
pavilhão desportivo, um almoço-convívio, para festejar a conquista da Taça de Portugal,
juntando atletas, dirigentes, familiares e colaboradores que ao longo da época ajudaram
nas várias tarefas, quer no pavilhão, quer no apoio fora de portas. Ao convívio juntou-se
o presidente da Junta de Freguesia de Almargem do Bispo, Rui Maximiano, e os vogais
João Pedro Francisco, e Fernando Madureira que partilharam o momento, reforçando laços
de união entre ambos; Poder Local e movimento associativo…
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s comemorações ti-
veram início na noi-
te de 6.ª-feira (dia 1)
com a abertura dos
festejos e a actua-

Centro Cultural Recreativo Desportivo de Belas assinala 38.º aniversário com música e dança

Dias de festa com alma e tradições saloias
Ventura Saraiva

Música de baile, folclore e dança, animaram o programa comemorativo do 38.º aniversário do CCRD Belas, realizado durante os dias 1, 2, e 3 e que teve
no recinto de festas da colectividade, o principal ponto de animação e realização de todos os espectáculos, com os dois festivais de folclore (adulto e
infantil), a constituir os momentos altos de todo o programa…

A
ção do Conjunto “Banda
Kente”, prosseguindo no sá-
bado (2), pelas 16h30, com a
abertura dos festejos, seguin-
do-se a recepção dos agrupa-
mentos participantes ao
“XXXVII Festival de Folclore
Belas / 2011 “ que teve início
pelas 21h00 com o desfile, se-
guindo-se a respectiva actua-
ção no recinto da colectivi-
dade. Os grupos convidados
vieram de Vila Real (“O Can-

Rancho Folclórico “As Mondadeiras do Algueirão” promove 28.º Festival de Folclore

Reviver memórias e costumes de outros tempos
Ventura Saraiva

Os dirigentes do clube or-
ganizador – Recreios Des-
portivos do Algueirão –
garantiram ao Jornal de
Sintra terem cumprido

Sem o tradicional desfile pelas ruas do Algueirão Velho, como era hábito fazer, o recinto do campo de jogos, Raul Neves, acolheu na tarde de sábado,
dia 2, o “XXVIII Festival de Folclore”, perante o entusiasmo de dezenas de pessoas que não deixaram passar a oportunidade de reviver as memórias de
outros tempos.

todos os prazos, liquidado todas as
taxas, feito todos os requerimentos
e cumprido os respectivos procedi-
mentos. O facto, é que autorização
para realizar o tradicional desfile
pelas ruas da localidade não chegou
(a tempo) aos responsáveis pelo
evento, retirando a possibilidade de
mostrar os grupos convidados a
outro público, motivando-o, até,
para uma presença no campo de
jogos Raul Neves.

«É necessário manter vivas
as tradições»

O “XXVIII Festival de Folclore” rea-

taréu”), de Cantanhede (Beira Litoral), e de Avis (Alto Alen-
tejo), aos quais de juntou o Grupo Folclórico de Belas.
No dia 3 (domingo), os festejos começaram pelas 12h00 com
a recepção aos grupos convidados ao “XXVII Festival de
Folclore Infantil”, seguindo-se o desfile pelas ruas da locali-
dade, e a respectiva actuação pelas 17h00. Ao palco subiram
(pela ordem de actuação), o Grupo Folclórico Casa do Povo
de Fátima, Ceifeiros e Campinos da Azambuja, e o grupo
organizador. A noite terminou com a actuação da Academia
de Dança do CCRB.
De registar que todos os grupos receberam lembranças da
Câmara Municipal de Sintra, Junta de Freguesia de Belas, do
CCRD Belas, com a junta de freguesia a fazer-se representar

no sábado, dia 2, com o vogal Vítor Miranda.

«Os ensaios abertos ao público
trazem mais gente ao folclore»
A preocupação de fomentar o interesse dos jovens pela
Etnografia fez crescer o grupo folclórico infantil, servindo
para alicerçar o de adultos, preservando os valores essen-
ciais da cultura saloia, seus costumes e tradições. A escola de
folclore, que existe há mais de duas décadas na colectividade,
tem cumprido esse objectivo, como adiantou ao Jornal de
Sintra, Fernando Constâncio, responsável pelo folclore.
«Felizmente não temos sentido crise de elementos para o

rancho, quer nos tocadores, quer nos bailadores. Uns vêm
através dos familiares, outros pelo gosto de dançar, outros
pela música. A escola de folclore tem sido importante para
preparar os iniciados para esta tradição, e achamos que os
ensaios abertos ao público motivam muita gente a entrar para
esta família que quer perpetuar o espírito folclórico da nossa
região», adianta Fernando Constâncio.
Recorde-se que no CCRD Belas funciona ainda a Academia
de Dança, e mais recentemente a escola de acordeão, sob a
responsabilidade de Ana Sofia Campeã, uma especialista com
inúmeros prémios conquistados, quer nacionais, quer
internacionais.

Fernando Constâncio um dos responsáveis do folclore em Belas Desfile do rancho infantil leva colorido às ruas da localidadejs - ventura saraiva

Grupo Folclórico "As Florinhas
do Alto Minho", de Sacotes;
Grupo Folclórico de Belas;
Grupo Folclórico e Cultural da
Rinchoa; Grupo Folclórico Os
Camponeses de D. Maria;
Rancho Folclórico “As Lava-
deiras” do Sabugo; Rancho
Folclórico “As Vendedeiras"
Saloias de Sintra; Rancho
Folclórico “Os Canteiros” de
Vila Verde; Rancho Folclórico
“Os Saloios de D. Maria"; Ran-
cho Folclórico dos Recreios da
Venda Seca; Rancho Folclórico
Etnográfico e Saloio do
M.T.B.A.; Rancho Folclórico e
Etnográfico “As Mondadeiras
do Algueirão”.

Grupos folclóricos
do concelho de Sintra

Muitas pessoas a marcar presença no campo do RDA
js - ventura saraiva

lizado pelo Recreios Desportivos do
Algueirão, e o Rancho Folclórico
“As Mondadeiras do Algueirão”,
contou com a presença do Rancho
Folclórico e Etno-Popular da Ilha

(Pombal), do Rancho Típico de
Miro “Os Barqueiros do Mondego”,
do Rancho Folclórico Regional do
Lavradio, e do rancho organizador.
Perante muito entusiasmo e dezenas

de pessoas, os grupos apresenta-
ram os seus melhores temas e dan-
ças, num evento que contou com a
presença do presidente da Assem-
bleia de Freguesia de Algueirão-
Mem Martins, Maurício Rodrigues,
do vogal da Junta de Freguesia,
Douglas Lima, e do representante
da Confederação das Colectivi-
dades Portuguesas de Cultura e Re-
creio, Jacinto Domingos. De resto,
este dirigente, lembrou a importân-
cia de manter a tradição etnográfica
e folclórica, em todas as regiões do
nosso país. «São estes encontros
que nos trazem as memórias de
outros tempos, e preservam a nossa
cultura. São também um trabalho
relevante de milhares de dirigentes,
de centenas de associações em
todo o país, porque é necessário
manter vivas as tradições dos
nossos antepassados», sublinhou
entre aplausos.
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Na comemoração do 18.º aniversário de elevação a vila

Rio de Mouro comemora efeméride em festa
e Junta de Freguesia homenageia instituições e fregueses
António Faias

js - antónio faias

A

Jorge Vieira na abertura dos trabalhos

Assembleia realizou-se no passado domingo à
tarde, com o palco no átrio do Mercado Municipal
de Rio de Mouro, tendo inaugurado a sessão, com
uma breve intervenção, o presidente da Assembleia
de Freguesia, Jorge Vieira (CDU), que, acom-

Rio de Mouro, a comemorar entre os dias 1 e 10 do corrente o 18.º aniversário da sua elevação a Vila, com várias actividades, com destaque para os
espectáculos musicais realizados no recinto contíguo ao Mercado Municipal, consagrou o dia 3 à realização da sessão solene da Assembleia de Freguesia,
na qual, a par das intervenções das várias forças políticas nela representadas, homenageou algumas instituições e fregueses da Vila.

panhado de Eunice Silva Andrade, 1.ª secretária da Mesa da
Assembleia de Freguesia, se congratulou com a comemoração
da efeméride, dando seguidamente a palavra ao presidente
da Junta, Filipe Santos, o qual, agradecendo às várias asso-
ciações presentes, aos representantes dos Bombeiros de
Algueirão-Mem Martins e da Escola Secundária de Mem
Martins e a Rui Pinto, presidente da Junta de Freguesia de
Mira-Sintra, disse da sua satisfação pela comemoração de
mais um aniversário da elevação da freguesia a Vila,
anunciando depois a atribuição de medalhas de Reconhe-
cimento e Mérito da Junta a duas instituições da freguesia e
a dois fregueses individualmente, “associações e fregueses
que trabalham em prol da freguesia de Rio de Mouro,
dignificando o seu nome”, afirmou.
Felicitou em seguida a equipa de futsal (escalão de benja-
mins) do Núcleo de Actividades Desportivas e Culturais do
Concelho de Sintra, sedeado na Serra das Minas (Rio de
Mouro), a qual se sagrou na época finda campeã distrital da
Associação de Futebol de Lisboa na sua categoria, referindo
os nomes de cada jogador, do presidente do clube e do
treinador, respectivamente Adelino Martins e João Moleiro,
seguindo-se a imposição das faixas de campeão a todos os
elementos, missão de que se encarregaram o presidente da
Junta e Marco Almeida, vice-presidente da Câmara de Sintra.
Após este acto o presidente da Junta anunciou então os
nomes das duas instituições e dos fregueses distinguidos
com a Medalha de Reconhecimento e Mérito da Junta de
Freguesia – a Escola do Povo das Mercês, o Grupo de Bom-
bos das Mercês, Bento Janeiro (presidente da direcção da
Associação de Reformados de Rio de Mouro) e António Faias
(jornalista do Jornal de Sintra), aos quais foram entregues os
diplomas alusivos e as respectivas medalhas.
Seguiram-se as intervenções dos representantes das diver-
sas forças políticas com assento na Assembleia de Freguesia,
os quais, de uma forma breve trouxeram ao recinto as suas
preocupações quanto à situação económica que se vive no
país.

Descentralizar competências na área social
Encerrou a sessão Marco Almeida, que felicitou, em nome da
Câmara de Sintra, a Junta de Freguesia, pela comemoração
dos seus 18 anos de elevação a vila, referindo que “a vida da
freguesia se faz com a participação de todos”. O vice-
presidente da Câmara felicitou depois os homenageados,
afirmando que “todos nós temos o dever de puxar

positivamente pelo concelho, o qual se pode orgulhar da
entrega de muitos dos seus habitantes e instituições, oficiais
e particulares, entre as quais as Juntas de Freguesia, que
constituem o vértice fundamental no apoio às nossas
comunidades”. Marco Almeida deixou ainda “uma palavra
final para a Junta de Freguesia de Rio de Mouro e para o seu
presidente, Filipe Santos, porque sabemos que liderar nem
sempre é fácil, e a liderança tem a ver com a decisão, e muitas
vezes os orçamentos não permitem que se faça tudo o que se
gostaria de fazer, mas as Juntas de Freguesia, com a
proximidade que têm com os seus fregueses, devem ser
parceiras privilegiadas na delegação de competências por
parte das câmaras, e a Câmara de Sintra tem de ser capaz de
implementar uma política de descentralização de competên-
cias na área social, porque as juntas de freguesia já têm um
trabalho realizado nesta vertente, pelo que têm de ser neste
caso parceiras privilegiadas, renovando aqui os meus
parabéns à Junta de Freguesia e à vila de Rio de Mouro pelo
seu aniversário”.

População carente preocupa
presidente da Junta
No final da sessão o presidente Filipe Santos adiantou ao JS
que “a gestão da Junta de Freguesia não está fácil, temos
muitas carências económicas na população, e a Junta é muito
procurada com pedidos de auxílio por imensos fregueses,
embora contemos com alguns apoios a nível do Banco
Alimentar, mas a procura é muito elevada, o que nos deixa
muito tristes”. “Ainda vamos conseguindo dar alguma
resposta a estas situações, mas vamos ver qual será a nossa
capacidade para o fazer no futuro”, refere, apreensivo, o

autarca de Rio de Mouro.

Parque infantil em construção
Mudando de tema e referindo-se a obras na freguesia, Filipe
Santos salientou que a Junta está a construir um parque
infantil na Avenida Marquês de Pombal; “estavam previstas
as construções de mais outros, mas tivemos de canalizar as
verbas para a construção deste, uma vez que a zona da Rinchoa
é densamente povoada e não possuía nenhum parque infantil,
ao contrário do que acontece em Rio de Mouro e Serra das
Minas”, adiantou o autarca, que acrescentou que um dos
projectos prioritários da Junta é a construção de dois parques
urbanos, o de Fitares e o das Mercês, “zonas de lazer que
fazem muita falta à população, um deles na zona onde se
realiza a Feira das Mercês e que abrangerá uma parte da
Tapada das Mercês, para o qual já existe projecto, faltando
apenas as respectivas verbas para a sua construção”.
Continuando, Filipe Santos revela que neste parque poderão
realizar-se muitas actividades, entre as quais diferentes feiras
ao longo do ano, sem estar consagrado somente à tradicional
Feiras das Mercês, dinamizando também a apresentação de
empresas e comércio tradicional e outras acções. O autarca
acrescenta ainda que “outro parque urbano que gostaríamos
de ver construído é o da zona de Fitares, porque servirá uma
zona residencial muito grande, no qual poderia ser construída
uma zona semelhante à que foi construída em Agualva”. “Mas
estas são opções que têm de ser tomadas por parte da Câmara
Municipal de Sintra e do Governo da Nação, mas Rio de Mouro
e Algueirão-Mem Martins e suas populações merecem estas
estruturas, até porque são freguesias que contribuem muito
em termos económicos para o orçamento do Município, pelo
que nós desejamos que a Câmara tenha uma visão diferente
para connosco”, acentua Filipe Santos.

Festas continuam até domingo
As Festas da Vila de Rio de Mouro continuam até domingo,
com o arraial sempre presente no recinto exterior do Mercado,
realizando-se hoje, sexta-feira, dia 8, a partir das 21 h, o tributo
a Rui Veloso, e a actuação do Ténis Bar.
Amanhã, sábado, 9, entre as 15 e as 18 h, será apresentado o
projecto “Criar Afectos”, para a seguir actuar o Grupo de
Atitude Cénica “Orientados”, e o concerto “Orienta-te”,
“Katta Pappa Mc’s” e “Magda.del.Records”, apresentando-
se às 20 h música caboverdiana ACAS, e às 21 h o espectáculo
de Tributo ao Rock Português.
O domingo, dia 10, será Dedicado à Criança, com espectáculo
às 15 h pelo grupo de cavaquinhos As Andorinhas; às 15.30
actuarão os Soffiart (Atelier de Dança e Movimento); às 16 h
apresentar-se-ão de novo As Andorinhas (Os Pregões de
Lisboa), encerrando a festividade, às 18 h, o conjunto Jazzbel.

Atletas e dirigentes já com as faixas de campeões António Faias exibe medalha Bento Janeiro agradece
homenagem

Artur Nogueira, representante do Grupo de Bombos
das Mercês
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CERTIFICADO

Celso dos Santos, notário com Cartório na Rua João
de Deus, 23-A, em Sintra,
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por
escritura de 01/07/2011, a folhas 87 do livro de notas
294 deste Cartório, a Sr.ª MARIA JÚLIA DA SILVA
CORDEIRO, residente na Rua Barbosa du Bocage, n.º
9-7.º C, em Mira Sintra, declarou ser dona e legítima
possuidora da seguinte habitação que se encontra
ainda registada em nome do Município de Sintra:
Fracção autónoma designada pelas letras GG –
correspondente ao sétimo andar direito frente – do
prédio sito na R. Barbosa du Bocage, n.ºs 1  a 11, e Av.
25 de Abril, n.ºs 161 e 163, na localidade e freguesia de
Mira Sintra, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Agualva-Cacém sob o número noventa e
seis e inscrito na matriz sob o artigo 153.
Invocou a usucapião como causa da sua aquisição,
dado estar na sua posse em nome próprio, contínua,
pública e pacífica desde 01/07/1981.
Está conforme.
Sintra, 01/07/2011.

O Notário
(a) Celso dos Santos

Conta registada sob o N. PAO2883.

EMPREGO
PRECISA-SE funcionário
para suinicultura para fazer
lavagens e alimentar os ani-
mais.  Não é necessária expe-
riência. Apenas vontade de
trabalhar. Localidade - Tojeira.
Mais informações contactar
961351526 até dia 15/7 ou
apartir de dia 1/8.

OFERECE-SE – Licenciada
em matemática procura
emprego como professora de
Matemática. Na área de
Sintra/Cascais. Telem. 96 607
13 16.

Pêro Pinheiro – Sintra
Montijo

Participação
de Falecimento

Seu Marido, Irmãs, Cunhados, So-
brinhos e restante Família cumprem
o doloroso dever de participar a
todas as pessoas de suas relações e
amizade o falecimento de Seu Ente
Querido, agradecendo muito re-
conhecidamente a todas as pessoas
que a acompanharam à Sua Última
Morada ou que por qualquer outra
forma manifestaram o seu pesar.

AG.ª FUNERÁRIA QUINTINO
& SILVA, LDA.
Pero Pinheiro: 21 962 20 66
www.funerariaquintino.com

HORTENSE  MARIA
SIMÕES  CHILREIRA

GOMES  PEREIRA
06-07-1930  *  01-07-2011

NECROLOGIA - JORNAL DE SINTRA, 8-7-2011

AnúnciosAnúnciosAnúnciosAnúnciosAnúncios
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PROPRIEDADES EMPREGO AUTOMÓVEIS DIVERSOS SOCIAL OBRIGATÓRIAS NECROLOGIA

CARTÓRIO NOTARIAL DE ODIVELAS
DE CATARINA SILVA

PUBLICAÇÃO

Catarina Sofia Martins da Costa Silva, Notária com Cartório
sito na Rua Alfredo Roque Gameiro, 20 A, em Odivelas, faz saber
que no dia vinte e nove de Junho de dois mil e onze, no referido
Cartório Notarial, foi celebrada escritura pública de Justificação,
lavrada a folhas 74 e seguintes do Livro 205-A:
JUSTIFICANTES Luiz Filipe Santos Costa, contribuinte fiscal
número 132.765.179, natural da freguesia e concelho de Figueiró
dos Vinhos, e mulher, Maria Teresa da Silva Abrantes Costa,
contribuinte fiscal número 132.765.390, natural da freguesia de
Bagunte, concelho de Vila do Conde, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, residentes na Avenida de Angola, número
65 A, Casal de Cambra, em Sintra, que são donos e legítimos
possuidores do seguinte bem imóvel:
PRÉDIOS: a) Prédio urbano, a que corresponde o lote de terreno
para construção, com a área de noventa e cinco vírgula sessenta e
sete metros quadrados, sito na Rua Garcia da Orta, freguesia de
Casal de Cambra, concelho de Sintra, confrontando a norte com
Praceta, a sul com Rua Garcia da Orta, a nascente com Luís Antunes
e outros e a poente com José da Costa Ferreira, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Queluz, inscrito na matriz da
respectiva freguesia sob o artigo P2935, ainda sem valor patrimonial
atribuído, ao qual atribuem o valor de sete mil e quinhentos euros,
unicamente para efeitos deste acto.
TESTEMUNHAS: Maria Isabel Baião Grilo Passinhas, casada,
natural da freguesia e concelho de Portel, residente na Rua Marquês
de Pombal, Vivenda Grilo Passinhas, Casal Novo, em Caneças,
Sandra Marina Antunes Ramalho, casada, natural de Angola,
residente na Rua Jorge Amado, Condomínio Jardim do Armador,
Bloco C, 1.º esquerdo, em Lisboa, e Leontino Costa Pinto, casado,
natural da freguesia de Várzea da Serra, concelho de Tarouca,
residente na Avenida de Itália número 40, em Casal de Cambra.

A notária,
Catarina Sofia Martins da Costa Silva
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EXTRACTO
Pedro Ricardo Silva Bispo João, no uso da competente delegação, certifica para efeitos de publicação,
que por escritura de Justificação Notarial outorgada a cinco de Julho de dois mil e onze, lavrada a folhas
cento e trinta e nove e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e sessenta
e sete deste Cartório Notarial de Lisboa a cargo do Notário Pedro Alexandre Barreiros Nunes Rodrigues,
os justificantes MARIA JOSÉ NUNES GRAÇA BARBOSA, NIF 117.047.759, e marido JOÃO CARLOS
DA SILVA BARBOSA, NIF 117.047.783, ambos naturais da freguesia de Colares, concelho de Sintra,
casados entre si sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua das Palmeiras, n.º 3,
Ulgueira, 2705-349 Colares, declararam o seguinte: “Que por contrato verbal de compra e venda,
ocorrido em meados do ano de mil novecentos e oitenta e dois, em dia e mês que não podem precisar,
os justificantes, compraram a EDUARDA DE ALMEIDA, solteira, maior, residente na Travessa da
Arrochela, n.º 56, em Lisboa, o prédio urbano situado em Ulgueira, freguesia de Colares, concelho de
Sintra, destinado a habitação, composto de casa de rés-do-chão e primeiro andar, descrito na Segunda
Conservatória do Registo Predial de Sintra sob o número três mil oitocentos e sessenta e oito daquela
freguesia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2477, com o valor patrimonial de 529,49E,
cuja aquisição se encontra ainda registada a favor daquela Eduarda de Almeida, pela inscrição correspondente
à apresentação 11 de 8 de Junho de 1970.
Que, o preço ajustado foi integralmente pago na mesma data do referido contrato verbal de compra e
venda. Que ainda nos termos do referido contrato verbal de compra e venda foi transferida a posse do
prédio para os justificantes.
Que desde a data do referido contrato verbal, há mais de vinte anos, os justificantes, têm tido e exercido
a posse plena e pacífica, sem oposição de quem quer que seja desde o seu início, posse que sempre
exerceram à vista de todos e sem interrupção, usufruindo as utilidades possíveis, sendo por isso uma
posse pacífica, contínua e pública, reparando-o quando necessário e modificando o seu interior e
exterior, suportando sempre todos os encargos e despesas de conservação, procedendo às manutenções
necessárias, pintando, repondo o telhado, remodelando, decorando-o, recebendo nele os seus amigos e
familiares, o que fazem, à vista de toda a gente, sem interrupção temporal, nem oposição de ninguém
e na convicção de que exercem essa posse como direito próprio, pelo que o adquiriram pela usucapião,
não tendo, todavia, considerando o modo de aquisição, documentos que lhes permita fazer prova do seu
direito de propriedade.
Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, há mais de vinte anos, conduziu à
aquisição do imóvel, pela USUCAPIÃO, o que invocam para estabelecimento de novo trato sucessivo,
por não terem título que lhes permita requerer o Registo Predial em seu nome na Conservatória do
Registo Predial”.
Lisboa, 5 de Julho de 2011.

O Colaborador,
(a) Pedro Ricardo Silva Bispo João

Registado sob o N.º PB4415/2011

Rua Mouzinho da Silveira, n.º 32 – 1.º andar – 1250-167 Lisboa
Telef. 213 137 600/9 – Fax: 213 556 079 – Telem. 913 559 803 – 913 559 804 – cartório@notariopnr.pt
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ANUNCIE, ASSINE, COMPRE E DIVULGUE O JORNAL DE SINTRA
Uma presença de Sintra em todo o mundo  • Apoie a Imprensa Regional

Levamos as notícias
e os anunciantes a todo o lado

JORNAL DE SINTRA EM PAPEL E NA INTERNET

No site www.jornaldesintra.com



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

2:

RTP 1

2:

SÁBADO, 9/7/2011 DOMINGO, 10/7/2011
RTP 1

Espaço Infantil
Brinca Comigo
Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
Portugal Sem Fronteiras
Jornal da Tarde
Top +
Infiltrados
Prove Portugal
O Preço Certo
Telejornal
Programa a designar
Californication
Filme: Danos Colaterais
Janela Indiscreta
com Mário Augusto
Top +
Televendas
Euronews

07.00
07.30
08.03
13.00

14.00
19.00
19.30
20.00

20.30
21.00
21.30
22.00
22.38
00.30
02.30
06.30

Euronews
África 7 Dias
Zig Zag
Filme: “O Casimiro
do Telhado”
Desporto 2
Arte & Emoção
A Alma e a Gente
Portugueses
Sem Fonteiras
Family Guy
A Noite do Óscar
Gente da Cidade
Hoje
Filme: “Excalibur”
Filme: “A Promessa”
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
13.30
14.00
19.00
19.30
20.00
20.15
20.30
22.00
22.30

Euronews
África@Global
Músicas de África
Caminhos
70x7
Nós
Euronews
Iniciativa
Consigo
Biosfera
Universidade Aberta
Nativos Digitais
Vida por Vida
Desporto 2
Ingrediente Secreto
Conversas no Cabeleireiro
Programa a designar
Young@Heart
Programa a designar
Hoje
Câmara Clara

TVI

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

Espaço Infantil
Brinca Comigo
Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
Eucaristia Dominical
Circo Massimo
Jornal da Tarde
Só Visto!
Diários do Vampiro
Filme a Designar
Quem Tramou Peter Pan
Telejornal
Último a Sair - Gala
Hora da Sorte: Sorteio
do Joker
Liberdade
Filme a Designar
Filme: “Vencer”
Só Visto!
Televendas
Nós
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06.30
07.03
08.00

10.00
11.15
13.00
14.15
15.30
16.15
18.15
20.00
21.00
22.00

22.15
23.15
01.00
03.00
04.15
06.05

ANIVERSÁRIOS

06.30
10.00

13.00
14.20
14.55
16.00

18.00
19.05
20.00
21.00
22.00

23.00

23.45
01.45
03.30

Bom Dia Portugal
Verão Total: Especial
“7 Maravilhas
da Gastronomia” - Porto
Jornal da Tarde
Ribeirão do Tempo
Revelação
Verão Total: Especial
“7 Maravilhas
da Gastronomia” - Porto
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Estado de Graça
Quem Quer Ser Milionário
- Alta Pressão
Amor de Dom Perlimplim
com Besia seu Jardim
(Teatro em Casa)
Filme: 10.000 A.C.
Filme: A 11.ª Hora
Poder Paralelo

2:
Zig Zag
Sociedade Civil
Diário Câmara Clara
Consigo
National Geographic
Na Terra dos Ursos
Zig Zag
A Fé dos Homens
A Teoria do Big Bang
Hoje
A Entrevista de Maria Flor
Pedroso
Zig Zag
National Geographic
Hoje
Diário Câmara Clara
Irmãos e Irmãs
O Samba que Mora em Mim
Café Central
Rockefeller
Palcos
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06.30
07.03
08.00

11.00
13.00
14.15
16.00
16.45
19.05
20.00
21.00
23.45
00.15
02.15

02.45
03.45
06.05

SIC
06.00
07.00
10.00
13.00
14.25
15.30
18.25
20.00
21.35
22.30
23.35
00.35
02.25
03.00

Jornal de Síntese
Edição da Manhã
Querida Júlia
Primeiro Jornal
Alma Gémea
Boa Tarde
Ti Ti Ti
Jornal da Noite
Peso Pesado - Diário
Laços de Sangue
Araguaia
Cinema
Ugly Betty
Televendas

TVI
06.30
10.15
13.00
14.00
17.00
18.30
19.15
20.00
21.15
21.30
22.45
23.30
00.30
01.30

03.30
04.30
05.00

Diário da Manhã
Você na TV!
Jornal da Uma
A Tarde É Sua
Agora é Que Conta
Morangos com Açúcar
Morangos com Açúcar
Jornal das 8
Euromilhões
Remédio Santo
Anjo Meu
Sedução
Depois da Vida
A Magia
do Meu Primeiro Amor
Glee
Os Batanetes
TV Shop

06.20
07.05
08.45
10.25
11.15
12.15
13.00
14.10
15.00
15.55
16.55
17.50
20.00
21.45
22.20
22.30
23.30
01.15
03.00
03.55

07.00
14.00
15.30
15.45
16.00

17.00
18.00
18.30
19.00
19.20

20.00
21.00
22.00
22.30
22.45
23.45
00.30
01.00
01.30

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
05.40
06.40
08.30
10.15
11.15
12.15
13.00
14.00
14.45
16.30
18.15
20.00
21.45
23.45
01.45
03.00

Chiquititas
SIC Kids
Disney Kids
Uma Aventura
O encantador de Câes
BBC Vida Selvagem
Primeiro Jornal
Fama Show
Cinema
Cinema
Cinema
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.

06.15
06.30
08.45
09.30
10.15
13.00
14.00
16.00
18.00
20.00
21.30
22.30
23.30
00.30
01.30

Os Batanetes
Animações
O Bando dos Quatro
Hannah Montana
Inspector Max
Jornal da Uma
Filme a Designar
Filme a Designar
Filme a Designar
Jornal das 8
Remédio Santo
Anjo Meu
Redenção
Sedução
Sem Recursos

06.15
06.30
08.45
09.30
11.15
12.30
13.00
14.00
16.00
18.00
20.00
21.45

23.15
00.00
00.45
02.30

Os Batanetes
Animações
O Bando dos Quatro
Inspector Max
Missa
Oitavo Dia
Jornal da Uma
Filme a Designar
Filme a Designar
Filme a Designar
Jornal das 8
Perdidos na Tribo
Famosos
Anjo Meu
Sedução
Casos da Vida
Smackdown
Wrestling

SERVIÇO PERMANENTE
Sexta-feira, dia 8: André (Queluz); Baião
Santos (Monte Abraão); Mira Sintra (Mira Sintra);
Serra das Minas (Rio de Mouro); Químia (Mem
Martins); Valentim (S. Pedro); Costa (S. João das
Lampas).
Sábado, dia 9: Azeredo (Pendão); Pinto Leal
(Massamá); Ascensão Nunes (Grajal); Rio Mouro
(Rio de Mouro); Rodrigues Rato (Algueirão);
Marrazes (Estefânia); Abrunheira (Abrunheira).
Domingo, dia 10 : Correia (Queluz);
Vasconcelos (Queluz Ocidental); Silva Duarte
(Cacém); Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Ouressa
(Mem Martins); Da Misericórdia (Vila); Da
Terrugem (Sintra).
Segunda-feira, dia 11 : Simões Lopes
(Estefânia); Quinta das Flores (Massamá); São
Francisco Xavier (Urb. do Cotão); Moderna (Alto
do Forte - Rio de Mouro); Claro Russo (Mercês);
Simões (Estefânia); De Colares (Colares).
Terça-feira, dia 12: Gil (Queluz); Idanha
(Idanha); Rico (Agualva-Cacém); Dumas Brousse
(Rinchoa); Flora (Mem Martins); Crespo (Várzea
de Sintra); Casal de Cambra (Casal de Cambra).
Quarta-feira, dia 13: Queluz (Queluz);
Domus Massamá (Massamá); Central (Agualva-
Cacém); Fitares (Fitares); Vítor Manuel (Algueirão);
Tereza Garcia (Portela); Fontanelas (Fontanelas).
Quinta-feira, dia 14: André (Queluz); Neves
(Massamá Norte); Clotilde Dias (São Marcos); Serra
das Minas (Rio de Mouro); Santos Pinto (Monte

Abraão); Valentim (S. Pedro); D’Albarraque
(Albarraque).

REFORÇOS
Sexta-feira, dia 8: Ferreira (Belas); Zeller
(Queluz); Garcia (Cacém); De Fitares (Fitares);
Marques Rodrigues (Mem Martins); Da Beloura
(Beloura); Confiança (Pêro Pinheiro).
Sábado, dia 9: Araújo e Sá (Agualva-Cacém);
Cargaleiro Lourenço (Rinchoa).
Domingo, dia 10: Guerra Rico (Agualva-
Cacém), De Fitares (Fitares).
Segunda-feira, dia 11: Ferreira (Belas);
O’Neill Pedrosa (Massamá); Campos (Cacém); De
Fitares (Fitares); Fidalgo (Mem Martins); Da Praia
das Maçãs (P. Maçãs); Confiança (Pêro Pinheiro).
Terça-feira, dia 12: Ferreira (Belas); Correia
(Queluz); Caldeira (Mira Sintra); De Fitares
(Fitares); Tapada das Mercês (Mercês); Abrunheira
(Abrunheira); Confiança (Pêro Pinheiro).
Quarta-feira, dia 13: Ferreira (Belas); Quinta
das Flores (Massamá); Silva Duarte (Cacém);
Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Cristina (Mem
Martins); Costa (S. João das Lampas); Confiança
(Pêro Pinheiro).
Quinta-feira, 14: Ferreira (Belas); Vasconcelos
(Queluz Ocidental); Rodrigues Garcia (Cacém);
Dumas Brousse (Rinchoa); Químia (Mem Martins);
De Colares (Colares); Confiança (Pêro Pinheiro).

Sexta-feira, 1 de Julho – Sandra Gisela
Gonçalves Vieira, de Montelavar, Sandra
Maria Coelho da Silva, de Lourel; Vitalina da
Silva Raio, Elvira da Luz Romão, do Ral,
Maria Vitória Mata Martins, Maria Fernanda
Loureiro Paulo, de Lourel,   Fernanda Costa
da Silva Almeida, de Agualva-Cacém, Vera
Lisete Cardoso, Maria Paula da Horta
Marques, de Rio de Mouro, Isabel Alexandre
Matias Laranjo, de Mem Martins, Zita da
Silva Lopes Ferreira Jordão, do Cacém;  João
Gregório Lage de Almeida Ribeiro, de Sintra,
Lino Manuel Miranda Neves, capitão de
Aeronáutica  Mário da Costa Mano, João
Carlos Correia Lima da Silva, João Ludgero
Valente Gomes da Silva, de Almoçageme,
Arnaldo Joaquim Gomes, do Algueirão,
Daniel Domingues Rodrigues, Davide Jorge
Leitão Miranda Sequeira, de Pêro Pinheiro.

Sábado,  2  –  Edite de Sousa Vistas Mora
Pedroso, do Sobreiro (Mafra), Guilhermina
Vieira Filipe de Magalhães, Alda Deolinda
Henriques, Maria José dos Santos Carpin-
teiro, de Lisboa, Célia Maria Leitão da Silva
Fancaria, da Terrugem, Marília Gomes, de
Santa Marinha do Zêzere; José Pedro d’As-
sunção, do Mucifal, José Duarte Paulo, do
Cacém, major-piloto aviador Guilherme
Pinto da Costa Santos, de Sintra, Álvaro José
Sérgio Jerónimo, de Pero Pinheiro, Nuno
José Silva Moreira,  António Gonçalves
Micaelo, Carlos José Costa dos Santos, Antão
Almeida Garrett, André de Oliveira Nunes ,
do Magoito, Pedro Henrique São Joanico
Oliveira Pereira, de Almargem do Bispo,
António Gonçalves Micaelo, da Rinchoa.

Domingo,  3 – Clotilde Sousa Ribeiro, de
Sintra, Joaquina Ana Guimarães, da Várzea
de Sintra, Graça Amélia da Costa, de Pero
Pinheiro, Nélia Maria Dias Garcia, de Lisboa,
Ana Leila Lopes, de Vila Verde; João António
Pereira Macedo, de S. João das Lampas,
Casimiro Fernando Brandão Barbosa,
António Neto, de Pexiligais- Algueirão,
António Bentes de Carvalho, de Campo
Raso.

Segunda-feira, 4 – Inês Isabel da Luz Silva,
Ana Luisa Duarte Nunes de Carvalho, do
Mucifal, Maria Isabel Gomes Alípio, de Vila
Verde, Maria Isabel Botelho de Sousa Pires,
Maria da Conceição Vieira Rodrigues Abreu,
do Algueirão, João Nunes Serôdio, de
Almoçageme, Manuel Rodrigues Lavos, de
Pero Pinheiro, Luís Filipe de Oliveira Araújo,
das Mercês, Duarte Zeferino Pires, de Benfica,
Tiago Nunes Dias Lourenço, de Nafarros.

Terça-feira, 5 – Maria Fernanda Rosado
de Lucena Vasconcelos e Sousa, Fernanda da
Silva Baeta Ferreira, da Várzea de Sintra,
Teresa Maria Fernandes Moreira, do Linhó,
Arminda Rodrigues Freire Filipe, de Albar-
raque, Maria Júlia Almeida Garrett, Maria
Cristina P. D. Inácio, das Mercês, Pamela
Batista; José Sequeira, do Mucifal, Domingos
de Sousa Leitão, das Lameiras, visconde
Francisco Maria Victórias Lancastre Almeida
Garrett, Augusto Alfredo Pais, de Monte-
lavar, Alfredo José Leão Roneberg, de S.
Pedro de Sintra, João Pedro Oliveira da Silva
Simões Peralta, de Lourel, José Carlos Rocha
Pires, do Ral.

Quarta-feira,  6 – Ilda da Conceição
Gonçalves, de Carenque, Soledade Alves
Vinagre, de Morelena, Rejane Franco de
Castro, de Sintra, Ana Isabel Collardel da
Luz Mano, Maria de Lurdes da Silva Gomes,
do Algueirão, Carla Alexandra Pais Adrião,
de Montelavar, Maria de Lourdes Guimarães
Ferreira, de Lisboa; Raul Maurício Núncio,
da Terrugem, Américo Mariano Silvestre, de
Covas de Ferro, Aníbal Correia de Matos,
Vitor Pereira da Costa, de Serração, Manuel
José Correia Pais Cabeleira, do Cacém,
Alexandre Pedroso Ferreira.

Quinta-feira,  7 – Adriana Filipa Lopes
Pessoa, de Almargem do Bispo, Alice de
Oliveira Baptista, Helena Parreira Valentim,
das Serradas - Rio de Mouro, Ana Maria
Rodrigues, de Lisboa, Celeste Amélia Leite
Xavier, Ana Maria de Oliveira Cachado, de
Sintra, Palmira Figueiredo; José Manuel
Jordão, Carlos Alberto Frazão Raio, Augus-
to Caetano dos Santos, Domingos Joaquim
Janota, de Montelavar, Fortunato Veloso
Marques, Jorge Luis Martins da Silva, de
Torres Vedras.
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Sintra – “O Principezinho
na Quinta da Regaleira”,
de Antoine de Sant-Exupéry
Pela Byfurcação Associação
Cultural
Quando: Até 9 Outubro, à sexta-feira,
sábado e domingo, às 17h.
Onde: Quinta da Regaleira
Informações: 219106650

Sintra – “Solércia”
Textos de Gil Vicente, pelo Teatro
Tapafuros
Quando: 5.ª, 6.ª, sáb. às 22h, dom. às 21h.
Até 25 Setembro.
Onde: Jardins da Quinta da Regaleira.

Mira Sintra – Peça Teatral do Gupo de
Jovens “Junta-te a Nós”, iniciativa
promovida pela Casa Seis
Quando: Dia 8 às 14 horas
Onde: Casa da Cultura de Mira Sintra

Mira Sintra – Peça Teatral “Retratinho
de Joana d’Arc”
Pelo teatromosca
Quando: Dia 10, às 17 horas
Onde: Casa da Cultura de Mira Sintra

Bernardo
de Brito e Cunha

MÚSICA

Sintra – Sintra Arte Pública VIII – “Um

F

T

M

E

Sintra – Palácio Nacional de Sintra, Centro Olga Cadaval e Utopia Teatro apresentam um espectáculo da Utopia Teatro com Danças com História e Sintra Estúdio de Ópera, de 8 a 14 de Agosto, sexta, sábado e domingo,
21h30 (excepto 10 e 22 de Julho) no Palácio Nacional de Sintra.

Sintra – Festival de Música - Sons de
juNLHo
Festival dedicado à música urbana
Onde: Casa de Teatro de Sintra
Quando: 8 Julho, 21h - Banana
Metalúrgica / Gee Bees / erro!; 9 Julho -
16h30 - Conferência por José Manuel
Anes; 9 Julho - 21h. - StalkerVitki / F. C.
/ Der Blaue Reiter
Informações: 21 923 37 19

Sintra – Fernanda Cunha apresenta
Zingaro
Fernanda Cunha interpreta as parcerias
de Ton Jobim e Chico Buarque, com a
participação de Afonso Pais (violão)
Quando: Dia 15 Julho, às 22 horas

homem, um mundo”, com articipação de
16 escultores nacionais e internacionais,
patente na Volta do Duche

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

Sintra – “Exposição ‘Quase’ Antoló-
gica” de Dorindo
Onde: Galeria Municipal de Sintra
(Edifício do Turismo)
Quando: Até 20 de Julho
Contacto: 21 923 87 28

Sintra – “Momentos II”
2.ª Edição da exposição de criação
individual e colectiva, na área de Artes
Visuais, dos jovens estudantes da Escola
Secundária de Santa Maria
Quando: Até 24 de Julho
Onde: Vila Alda, na Estefânia

Sintra – “Desenhos Espaciais”
Exposição de desenho e escultura de
Pedro Léger Pereira
Quando: Até 29 de Julho
Onde: Galeria Municipal - Casa Mantero
(Biblioteca Municipal de Sintra)
Contacto: Telef. 21 923 61 90

Mira Sintra – Exposição de Pintura,

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
“Carros 2”, 2D VP, na sala 1, às
11.20h, 13.45h, 16.15h, 18.45h,
21.25h, 23.55h.
“Carros 2”, 3D VP, na sala 2, às
13.30h, 16h, 18.30h.
“Transformers 3”, 3D, na sala 2, às
21.30h, 00.30h.
“Rio” VP 2D, na sala 3, às 11.30h.
“Beastly - O Feitiço do Amor”, na sala
3, às 13.35h.
“Transformers 3”, 3D, na sala 3, às
15.25h, 18.25h.
“Carros 2”, 3D VO, na sala 3, às
21.35h, 00.05h.
“Carros 2”, 3D VP, na sala 4, às
11.40h.
“O Panda do Kung Fu 2”, 3D, VP, na
sala 4, às 14.10h, 16.25h, 18.35h.
“Transformers 3”, 2D, na sala 4, às
21.20h, 00.20h.
“O Panda do Kung Fu 2”, 2D, VP, na
sala 5-K, às 11.50h, 13.50h, 15.50h.

46.º FESTIVAL DE SINTRA 2011
Até 10 Julho
Este consagrado evento cultural e
artístico, que apresentará a sua 46.ª
edição, prossegue a tradição de
apresentar alguns dos nomes mais
prestigiados do mundo musical no
enquadramento único dos mais belos
Palácios e Quintas de Sintra.

Contrapontos
8 e 9 Julho – 21h30
Palácio Nacional de Sintra
Uma Noite no Palácio
Utopia Teatro / Danças com História
Sintra Estúdio de Ópera

Contrapontos
9 Julho – 10h e 11h30
Quinta da Piedade
Concerto para Bebés – Mahler e List:
Dois Amigos com os Bebés

Música
9 Julho – 17h00
Quinta da Piedade
Octeto de Leipzig e Instrumentistas
Convidados
Alemanha

Contrapontos
10 Julho – 19h00
Palácio Nacional de Queluz
Conferência
Luísa Cymbron / Manuel Carlos de
Brito (musicólogos)
A corte portuguesa e a música do
Antigo Regime ao Liberalismo

Música
10 Julho – 21h30
Palácio Nacional de Queluz
Sequeira Costa (piano)

10 Julho
Musical “O Rapaz de Bronze”
Pelo Conservatório de Música de
Sintra

Centro Cultural Olga Cadaval
Tel: 21 910 71 10 / Fax: 21 910 71 15
www.festivaldesintra.pt

O caminho que as coisas levam

“Empresta-me o teu Namorado”, na
sala 5-K, às 17.50h, 00h.
“Piratas das Caraíbas 4”, 2D, na sala
5-K, às 21.10h.
“Transformers 3”, 2D, na sala 6, às
13.30h, 16.30h.
“A Professora Baldas”, na sala 6,  às
19.30h, 21.45h, 23.50h.
“A Professora Baldas”, na sala 7-S,
às, 13.55h, 15.45h.
“X-Men: O Início”, na sala 7-S, às
18.35h.
“A Árvore da Vida”, na sala 7-S, às
21.25h.
“A Águia da Nona Legião”, na sala 7-S,
às 00.15h.
“Larry Crowne”, na sala 8-C-V, às 13.40h,
15.40h, 17.40h, 19.40h, 21.40h, 23.45h.

Onde: Auditório Acácio Barreiros do
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “Orango Tango”
“A sensualidade, a violência, a
subtileza, e a energia da música de
Buenos Aires...”
Quando: Dia 16 Julho, às 21.30h
Onde: Auditório Jorge Sampaio, do
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “Fado - Quarteto de Cordas
de Sintra convida Lara Afonso”
Quando: Dia 22 Julho, às 22h
Onde: Auditório Acácio Barreiros, do
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “ADUF”
Espectáculo
Quando: 29 Julho às 22h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio, do
Centro Cultural Olga Cadaval

desenho, escultura e cerâmica de
Eduardo Ribeiro, na Sala multiusos da
Casa da Cultura de Mira Sintra
Quando: Até 31 de Julho
Contacto: 21 923 69 26

Cabo da Roca – “O Farol dos Na-
vegantes”, Exposição de fotografia
Onde: Posto de Turismo do Cabo da Roca
Quando: Das 9h às 19.30h.

ENHO SENTIDO SAUDADES da mira técnica.
Por um lado, porque era um exercício, para um
daltónico, tentar perceber que cores seriam
aquelas e, por outro, mais importante, porque
ninguém sabia o que viria depois da mira. Antes

«Por falar em “reality shows” e seus sucedâneos, e antes
que me esqueça, convém referir um evento de sinal
contrário: isto é, não uma estreia, mas um final. Aquela
invenção que apenas procurava facturar a partir do nome
de Zé Maria, o “Mulheres de A a Zé”, fechou as suas
portas sábado passado. Vamos ficar todos mais aliviados.
Não sei bem porquê, mas fiquei com a sensação de que a
vencedora estava escolhida desde o princípio: mas isto é
a minha maldade a falar, pois está bom de ver que tudo
aquilo foi vontade mais do que popular. Vamos, pois, deixar
de ver aquele grupo de mulheres aos gritos, semanalmente,
como se aquilo fosse a coisa mais excitante desta vida – e
não era, nem pouco mais ou menos. Por aqui, estamos
arrumados, a não ser que alguém se lembre do sucedâneo
do sucedâneo – o que já me pareceria aproveitamento a
mais – e que seria qualquer coisa como “Big Mulheres”.
Tenham dó que a população está cansada e necessitada
de férias. Bom mesmo, era as televisões também irem de
férias. Fecharem. Dar uma trégua às gentes. Mas isso nós
sabemos que não é possível.»

AS NO QUE NINGUÉM parece ter pensado foi
na necessidade de criar uma Comissão para
explicar à troika que nenhum país no mundo,
mesmo que tivesse um crescimento de 3 ou 4 por
cento, poderia pagar tais dívidas. O rendimento

DE PASSO EM PASSO, de catástrofe em catás-
trofe, de fundos da CEE encaminhados ao longo
dos anos para coisas supérfluas, acordámos um
dia com uma grossa corda na garganta, com a
necessidade de pedir dinheiro a quem o tem

ALO-VOS DISTO, do último período do bloco
anterior, porque excluindo alguns breves
instantes, sempre houve quem quisesse que
lêssemos isto, que víssemos este ou aquele
programa, quem quis que fizéssemos isto (e de

de inventadas as revistas de televisão; antes de as
televisões torpedearem a programação com os reality-
shows; e, portanto, ser impossível a qualquer revista dar
uma programação correcta – antes de tudo isso havia a
mira técnica. E, claro, as locutoras de continuidade, que
apareciam logo a seguir a ela e nos punham a par da
programação que poderíamos ver durante o dia. E aí
deparávamo-nos com a escolha pura: valia a pena ficar
para ver, ou não valia e tínhamos o supremo poder de nos
levantarmos do sofá – os televisores ainda não tinham
comando – e desligávamos o electrodoméstico. Lia-se muito
mais, nessa altura, e sempre que possível aquilo que outros
não queriam que lêssemos.

uma certa maneira) e não aquilo. Ninguém parava para
pensar se aquela leitura nos seria útil, se este ou aquele
programa de televisão puxava por nós, pela nossa mente
(se nos “alavancava”, como agora é corrente dizer e aplicar
seja ao que for, desde o preço do barril de Brent ao programa
de governo, dos jogadores de futebol ao corte no subsídio
de Natal) ou se, pelo contrário, nos estupidificava de forma
completa e irremediável: o que importava eram as audiências,

o muito povo a ver os anúncios que passavam nos intervalos.
Isso é que era: vender presidentes como quem vende
sabonetes.

(incluindo instituições dirigidas por alegados pervertidos
sexuais), a que alguns juntaram a necessidade de fazer cair o
governo para que pudessem ser governo. Eu sei: é complicado
perceber, vamos passar à frente. É então que o governo (o
novo) leva o zelo tão longe que decide criar uma missão para
acompanhar a aplicação do memorando da troika. Esta missão
está dependente do secretário de estado adjunto do primeiro-
ministro, Carlos Moedas, que, na TV, realçou a sua “extrema
importância”. “Vai estar, em conjunção com o senhor ministro
das Finanças, na monitorização daquilo que será a execução,
da parte de todos os ministérios, dos memorandos”.

do país não dará nunca para (re)solver estes compromissos.
Se estamos na Europa, então sejamos europeus, para o bem e
para o mal. A Europa tem que se amparar a si mesma e aos
seus estados membros, sem que isso seja um negócio
descarado, como temos visto que tem sido e de que, ainda
hoje, tivemos prova: a nossa dívida é agora “lixo”. Ser

Português, Espanhol, Irlandês ou
Grego não pode ser diferente de ser
Alemão ou Francês – ou corremos
o risco, todos os 27, de depois de
várias praças Tahrir, todos os
terreiros, praças e largos se virem a
transformar na Praça Syntagma de
Atenas.
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Amoreira

Eira comunitária na encruzilhada dos tempos
Idalina Grácio

Ora nesta aldeia exis-
te uma eira comu-
nitária cuja origem
se perde nos pri-
mórdio dos tempos.

Amoreira é uma aldeia de S. João das Lampas, situada a escassos 4 quilómetros da sede da freguesia com cerca de 70 habitantes está no centro de
cinco caminhos que a ligam a Monte Arroio, Areias, A-De-Longo, Concelho e Odrinhas, todas povoações da mesma freguesia.

Nela foram debulhados os
cereais que serviram de base
na alimentação de gerações e
gerações de amoreirenses
segundo os usos e costumes
da época. Com o decorrer dos
tempos a faina agrícola foi-se
acabando e com ela a utiliza-
ção da eira comunitária. Po-
rém o actual executivo da
Junta de S. João das Lampas,
presidido por Guilherme
Ponce de Leão, conforme
declarou ao Jornal de Sintra a
assinante deste semanário
Idalina Freitas, propôs em
2010 a alguns habitantes da
aldeia que a referida eira fosse
recuperada e classificada
como local de actividades
lúdicas mantendo a sua ma-
triz de espaço comunitário.
Tal anseio foi desde logo
acolhido pelo povo e no dia
28 de Junho procedeu à sua
inauguração com a presença do vice-presidente da
CMS, Marco Almeida e do presidente da Junta de Fregue-
sia.
Foi um momento alto na aldeia com a presença de todos os
habitantes que partilharam com os convidados a comida
(porco no espeto, sardinhada) bolos, bebidas, criando um
ambiente de arraial com muita alegria e convivência.
Amoreira é uma povoação com passado histórico ilustrado
no museu de Odrinhas com pedras históricas da aldeia cedidas

as 5as feiras passa pela aldeia
a carrinha do peixeiro. An-
tónio da Ericeira, assim como
a mercearia ambulante de
Carlos Silva. As crianças des-
locam-se para as escolas de
S. João das Lampas. Amoreira
é uma localidade com forte
fervor religioso, tendo em
2003 recebido a imagem de
Nossa Senhora da Nazaré,
que percorreu, na berlinda, as
povoações de Bolelas, Mon-
te Arroio e Concelho.
A ligação a Sintra e outras
povoações é assegurada
pelos transportes públicos
com a periodicidade de 1 hora.
A população activa trabalha
nas redondezas e outros
mantêm uma agricultura de
subsistência onde ainda
permanecem árvores cente-
nárias, nomeadamente figuei-
ras e loureiros. Segundo Ida-
lina Freitas o nome de Amorei-
ra advém do facto de terem
existido na aldeia muitas
amoras silvestres. Esta inter-
pretação histórica chegou

aos nossos dias por transmissão oral e sem suporte científico.
De registar o nome das pessoas que, gostosamente, colaboram
na festa da eira comunitária. Foram elas Manuel dos Santos
Miguel, autor do desenho da placa de inauguração, Idalina
Duarte Grácio, Susana Silva, Nelson Santos, João Carlos
Lourenço, Alípio Silva, Aníbal Santos, Idalina Freitas, Lúcio
Grácio, Arlindo Duarte, Mário Silva e Hélder Serôdio, entre
outos.

pelos seus habitantes. O seu património está também ligado
ao centenário fontanário a merecer um estudo acerca da sua
origem. Tem ainda um lavadouro público assim como um
parque de merendas construído no inicio deste século onde,
habitualmente, a aldeia convive no dia de S. Pedro. A
povoação organiza, também, todos os anos um passeio a
local de interesse turístico nacional.
Amoreira não tem comércio nem indústria. O pão caseiro é
fornecido, diariamente, pela Teresa Baleia de Odrinhas e todas

Diogo Silva, natural de Amoreira, faz a ligação entre os seus antepassados e o futuro js - idalina grácio
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