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S. Pedro de Penaferrim / S. João das Lampas

Feira Medieval e Exposições
Caninas dão colorido a Sintra

O concelho de Sintra em época de Verão é local privilegiado para apreciar a sua beleza natural e as múltiplas actividades que proliferam
nesta terra considerada Património Mundial da Humanidade.
De realçar que em S. Pedro de Penaferrim se vai realizar mais uma Feira Medieval de 29 a 31 de Julho; em S. João das Lampas a 30.ª
Exposição Canina Nacional de Sintra e a 28.ª Exposição Canina Internacional de Sintra a 30 e 31; na Correnteza, Sintra, estará patente
ao público mais uma Feira do Livro até 31 de Julho; e em Colares permanece a Exposição de Vinho de Colares até 13 de Novembro.
Em vários locais haverá pontos de interesse cultural e gastronómico que darão aos visitantes prazer e vivência cultural.
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Câmara Municipal de Sintra

Notificação para efeitos de audiência
dos interessados

Para efeitos do disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/
/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho, Lei n.º 60/2007, de 04
de Setembro e D.L. n.º 26/2010, de 30 de Março, e, com base no
disposto no artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro,
notificam-se todos os interessados no alvará de loteamento
n.º 70/92, em nome de Luís Manuel Gaspar Canas Pereira
e Outra, sito em Vale Mourão, freguesia de Rio de Mouro,
para pronúncia por escrito, no prazo de 10 dias sobre a
Proposta de Declaração de Caducidade da Licença de
Loteamento, promovida por esta Câmara.
O processo de loteamento encontra-se disponível na Câmara
Municipal de Sintra, Departamento de Urbanismo, Praça Afonso
Henriques, na Portela de Sintra.
Os interessados poderão consultar o processo de loteamento,
proposta de declaração de caducidade da licença de loteamento e
informações técnicas elaboradas pelos serviços municipais que
a consubstanciaram, documentos que fazem parte integrante do
processo de loteamento, podendo pronunciar-se em
requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de
Sintra.

Sintra, 30 de Junho de 2011.

O Director Municipal do Planeamento
Estratégico e Urbanismo,

Por delegação de competências
(Despacho n.º 51 – P/2010)

Arq. Luís Ferreira
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Câmara Municipal de Sintra

Notificação para efeitos de audiência
dos interessados

Para efeitos do disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/
/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho, Lei n.º 60/2007, de 04
de Setembro e D.L. n.º 26/2010, de 30 de Março, e, com base no
disposto no artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro,
notificam-se todos os interessados no alvará de loteamento
n.º 71/92, em nome de Adelaide Maria Gaspar Canas Pereira
Antunes e Outro, sito em Vale Mourão, freguesia de Rio de
Mouro, para pronúncia por escrito, no prazo de 10 dias
sobre a Proposta de Declaração de Caducidade da Licença
de Loteamento, promovida por esta Câmara.
O processo de loteamento encontra-se disponível na Câmara
Municipal de Sintra, Departamento de Urbanismo, Praça Afonso
Henriques, na Portela de Sintra.
Os interessados poderão consultar o processo de loteamento,
proposta de declaração de caducidade da licença de loteamento e
informações técnicas elaboradas pelos serviços municipais que
a consubstanciaram, documentos que fazem parte integrante do
processo de loteamento, podendo pronunciar-se em
requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de
Sintra.

Sintra, 5 de Julho de 2011.

O Director Municipal do Planeamento
Estratégico e Urbanismo,

Por delegação de competências
(Despacho n.º 51 – P/2010)

Arq. Luís Ferreira
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Obama, Portugal,
a Grécia e a lógica
cruel da política

ui um dos milhões de europeus que festejaram a
eleição de Barack Obama para a Presidência dos
Estados Unidos, e ainda não me arrependi de ter
tido essa reacção. Foi uma eleição histórica por
razões que transcendem a própria política, mas a

José Jorge Letria

F
política é como é e leva os políticos a fazerem e a dizerem
coisas injustas e impróprias, sobretudo quando precisam
de assegurar a reeleição.
Barack Obama, que perdeu votos à esquerda e à direita e
tenta agora recuperar a popularidade perdida, está disposto
a tudo, ou pelo menos a quase tudo, para continuar na
Casa Branca. Talvez por isso tenha afirmado que os Estados
Unidos não são Portugal nem a Grécia. Se um dos seus
trisavós tivesse nascido num destes países, como parece
ter acontecido na Irlanda, talvez tivesse pensado duas ve-
zes antes de fazer essa afirmação.
O Presidente norte-americano não deu ao mundo nenhuma
novidade. Todos sabemos que os EUA não são Portugal
nem a Grécia, pelas piores e pelas melhores razões. Os
Estados Unidos não inventaram a democracia nem des-
cobriram o Brasil ou o caminho marítimo para a Índia, embora
devam muito a uns e a outros. Sem eles, ninguém sabe o
que seriam hoje, sobretudo por serem uma nação ainda
jovem, rica, superpotência militar, mas já com sinais de crise
interna e de declínio que a fazem tremer ante o crescimento
imparável dos BRIC e sobretudo da imensa China, que foi
de Mao e é agora do mais desenfreado e implacável capita-
lismo de Estado, ou, se preferir, socialismo de mercado
expansionista.
O que Barack Obama poderia ter dito é de que forma os
Estados Unidos, com a brutal crise que por lá eclodiu em
2008, contribuíram para que países como Portugal, a Grécia
e a Irlanda estejam hoje na situação em que estão, seguidos
de muito perto, nesta amarga sina, pela Espanha e pela
Itália. Os próprios Estados Unidos, cuja lógica interna dos
mercados e dos esquemas predatórios foi tão exemplar-
mente denunciada no filme “Inside Job”, já viveram melho-
res dias e estão agora a deitar contas à vida para verem se
a crise não lhes faz abalar os alicerces. O capitalismo desre-
gulado e voraz transforma-se num verdadeiro monstro que
dá origem à arrogância das agências de “rating” e à rapina
de casino selvagem que elas representam. O que parece
estar verdadeiramente em jogo é a liquidação do euro em
benefício do dólar, e a Europa da União levou demasiado
tempo a aperceber-se de que era este problema que se
encontrava no cerne da crise e não qualquer outro.
Ao dizer o que disse, o Presidente norte-americano quis
tranquilizar o seu eleitorado, mostrando que o destino dos
países periféricos falidos ou à beira da falência nunca será
o da sua poderosa nação. Não foi feliz ao fazê-lo e até já
obrigou o seu embaixador em Lisboa a tentar reduzir o
impacto da sua afirmação, no mínimo inoportuna. Se os
Portugueses votassem para a sua eleição, outro galo teria
cantado.
Infeliz foi também a Sr.ª Merkel ao declarar que os povos
do sul trabalham pouco, gastam muito e são pouco respon-
sáveis quando se endividam. No fundo, a História repete-
se. Em tempos de crise aguda, os ricos e muito ricos, no
pelotão da frente, gostam de deixar os pobres cá para trás,
mais que não seja para fazerem deles fáceis bodes expiató-
rios. Não é bonito de se ver, mas dá-lhes jeito.
Nada nos leva a crer que esta tendência e esta desfavorável
correlação de forças venham a inverter-se nos próximos
tempos, porque, em matéria de crise, ainda a procissão vai
no adro. Mas, assim, sempre ficamos a saber quem são os
nossos amigos e com quem podemos contar. É por isso
que, também em matéria de relações internacionais, é cada
vez maior o número daqueles que, quanto mais conhecem
os Estados, mais gostam dos cães.

EMPREGO
PRECISA-SE Empregado de
mesa com experiência, para Zona
de Mem Martins. Contacto:
963107421 / 963135151.

PRECISA-SE funcionário para
suinicultura para fazer lavagens e
alimentar os animais.  Não é ne-
cessária experiência. Apenas von-
tade de trabalhar. Localidade - To-
jeira. Mais informações contactar
96 135 15 26 até dia 15/7 ou a
partir de dia 1/8.

OFERECE-SE – Licenciada em
matemática procura emprego co-
mo professora de Matemática. Na

área de Sintra/Cascais. Telem. 96
607 13 16.

FAÇO SITES profissionais. Valor
acessível, vasto portefólio. Quali-
dade comprovada. gualterlx@hot
mail.com – Telem. 967740975.

PROPRIEDADES
ARRENDA-SE
Armazém/garagem. 350E/mês.
63m2 zona da Estefânia, vila de
Sintra, junto à estação da CP. Pos-
sui 2 grandes portões p/ acesso ao
interior. WC. Ideal para actividade
não ruidosa e não poluente ou p/ 2
viaturas. Contacto: 922 09 13 16.

Precisamos de meios para combater a crise

Todos juntos vamos vencer

Levamos as notícias
e os anunciantes

a todo o lado

JORNAL DE SINTRA EM PAPEL
E NA INTERNET

Compre e anuncie
no Jornal de Sintra
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ELISABETE REIS
Solicitador de Execução
Cédula 2956 EDITAL

1.º ANÚNCIO
Tribunal
de execução

Tribunal Judicial
de Ourém

Afixado em:
__ / ___ / ___

O oficial
de Justiça,

Processo n.º 425/05.5TBVNO – 1.º Juízo

Exequente(s) Marcante – Mármores e Cantarias, Lda.

Executado(s) – Maria dos Prazeres Miranda Galiza Filipe
– Augusto Manuel Bertolo Filipe
– Adelino Bertolo Filipe

Faz-se saber que nos autos acime identificados, encontra-se designado o dia 21 de
Setembro de 2011, pelas 09h25m, no Tribunal Judicial de Ourém, para a abertura de
propostas, que sejam entregues até esse memento, na secretaria do Tribunal, pelos
interessados na compra dos seguintes bens: Imóveis

1. 1/2 indivisa de um prédio rústico, sito em Outeiro, designado por cultura arvense
e mato, com a área de 5.560,00m2, a confrontar do norte com José Vicente Cantadeiro,
sul Miguel Correia, nascente caminho, e poente Joaquim do Vale, inscrito na
respectiva matriz rústica sob o art.º 187, secção “AA”, da freguesia de Terrugem,
concelho de Sintra, V.P.: 27,91 .

2. 1/2 indivisa de umprédio rústico, sito em Outeiro, designado por cultura arvense,
com a área de 1.080,00m2, a confrontar do norte com Herd. Manuel José Bertolo, sul
Miguel Correia, nascente caminho e poente Maria Joaquina Bertolo e Domingos,
inscrito na respectiva matriz rústica sob o art.º 202, secção “AA”, da freguesia de
Terrugem, concelho de Sintra, V.P.: 5.79 .

Os bens Imóveis pertencem aos executados Augusto Manuel Bertolo Filipe,
residente na Rua Capitão Henrique Galvão, n.º 5, Agualva, Cacém, e Adelino Bertolo
Filipe, residente na Travessa da Eira, n.º 5, Maceira, Montelavar.

VALOR BASE:
1. Será aceite a proposta de melhor preço acima do valor de 35.000,00  (trinta e
cinco mil euros), correspondente a 70% do valor base (50.000,00 ).
2. Será  aceite a proposta de melhor preço acima do valor de 17.500,00  (dezassete
mil e quinhentos euros), correspondente a 70% do valor base (25.000,00 ).

São os fiéis depositários que o deve mostrar, a pedido: Augusto Manuel Bertolo
Filipe, residente na Rua Capitão Henrique Galvão, n.º 5, Agualva, Cacém e Adelino
Bertolo Filipe, residente na Travessa da Eira, n.º 5, Maceira, Montelavar.

Os proponentes devem juntar à sua proposta, como caução, um cheque visado, à
ordem do Solicitador de Execução ou, na sua falta, da secretaria, correspondente a
20% do valor base dos bens, ou garantia bancária do mesmo valor.

O Agente de Execução
(a) Elisabete Reis
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PROPRIEDADES EMPREGO AUTOMÓVEIS DIVERSOS SOCIAL OBRIGATÓRIAS NECROLOGIA

Avenida Beato Nuno, Edifício 2003, Loja 9, 2495-401 Fátima
Telef. 249 533 513 - Fax: 249 533 156

NIF:195 428 919
E-mail: 2956@solicitador.net

Horário de atendimento: dias úteis das 16:00 às 18:00H
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intra possui,  diversos
escritores  em grande
e relevante activida-
de, e cuja leitura de-
veria ser obrigatória.

poderemos sem dúvida fazê-
lo em relação às novelas de
José Saramago. Está presen-
temente empenhado na revis-
ta literária online Selene-
Culturas de Sintra.

Maria Almira Medina
Poeta, pintora, caricaturista e
jornalista foi igualmente
directora do Jornal de Sintra.
Maria Almira Medina nasceu
em Tavarede, Figueira da Foz,
a 29 de Agosto de 1920, mas
vive em Sintra desde os seis
anos de idade. É licenciada em
Filologia Românica pela
Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa. Quando
docente, foi animadora de
teatro e poesia junto de esco-
las secundárias e coordena-
dora de jornais escolares, que
incentivaram exposições,
colóquios e actividades re-
gionais. Maria Almira Medina
conta no seu curriculum com
diversas colaborações em vá-
rios jornais, revistas e livros
escolares, alternando textos
com ilustrações. Conta com
seis livros publicados, estan-
do a sua obra presente em
várias antologias poéticas.
Granjeou vários prémios e
distinções, o primeiro dos
quais em 1948 – 1.º Prémio no
“Concurso de Caricatura da
Gente da Rádio”, promovido
pela Emissora Nacional. Em
2009 foi homenageada pela
Câmara Municipal da Fi-
gueira da Foz.

Miguel Real
Miguel Real é o pseudónimo
literário de Luís Martins,
escritor, ensaísta e professor
de filosofia. Em 2006, con-
quistou o Prémio Literário
Fernando Namora com o
romance A Voz da Terra. Li-
cenciado em Filosofia pela
Universidade de Lisboa e
Mestre em Estudos Portu-
gueses pela Universidade
Aberta, com uma tese sobre
Eduardo Lourenço, é colabo-

rador do JL onde faz crítica
literária. Bibliografia: Agosti-
nho da Silva e a Cultura Por-
tuguesa (2007), O Último
Minuto na Vida de S. (2007)
O Último Negreiro (2007), O
Último Eça (2007) 1755 - O
Grande Terramoto (2006) O
Marquês de Pombal e a Cul-
tura Portuguesa (2006) Voz da
Terra (2006), O Essencial So-
bre Eduardo Lourenço (2003),
I.N.– C. M. Eduardo Louren-
ço – Os Anos da Formação
1945-1958 (2003) I.N.- C.M.
Os Patriotas, (2002) Geração
de 90 (2001),  A Visão de
Túndalo Por Eça de Queirós
(2000). Ser e Representação
(1998) A Verdadeira Apologia
de Sócrates (1998) Narração,
Maravilhoso, Trágico e Sa-
grado em «Memorial do Con-
vento» de José Saramago
(1996), A Morte de Portugal,
entre outros. Recentemente
editou “História do Pensa-
mento Português Contem-
porâneo 1890-2010. Prémio
Revelação de Ficção da APE/
IPLB em 1979 (O Outro e o
Mesmo), Prémio Revelação
de Ensaio Literário da APE/
IPLB em 1995 (Portugal Ser e
Representação), Prémio LER/
Círculo de Leitores 2000 (A
Visão de Túndalo por Eça de
Queirós) Prémio Fernando
Namora da Sociedade Estoril
Sol em 2006 (A Voz da Terra),
entre outros.

Luís Filipe Sarmento
Luís Filipe Sarmento, escritor,
tradutor e realizador de tele-
visão. Produziu e realizou a
primeira experiência de Video-
livro feita em Portugal para o
programa Acontece para a
RTP, durante sete anos. Mem-
bro do International P.E.N.
Club e da Associação Portu-
guesa de Escritores. Coorde-
nador Internacional da Orga-
nization Mondial de Poétes
(1994-1995). Membro do In-
ternational Comite of World
Congress of Poets. Presi-
dente da Associação Ibero-

Americana de Escritores
(1999-2000). Algumas das
suas obras: Fim de Paisagem;
Matinas, Laudas, Vésperas,
Completas; Boca Barroca;
Crónica da Vida Social dos
Ocultistas, entre outras dum
vasto percurso de mais de 30
anos.

Helena Langrouva
Natural e residente em Sintra,
é licenciada em Filologia
Clássica. Investigadora inter-
disciplinar, em particular da
Cultura Clássica, Renascen-
tista (séculos XV e XVI) e do
século XX, foi recentemente
convidada a integrar um gru-
po de investigação em Histó-
ria da Arte, na Faculdade de
Letras de Lisboa. Foi leitora
de Língua e Cultura Portu-
guesas nas Universidades de
Montpellier e Rouen, França,
leccionou Literatura no ensi-
no superior, com passagem
pelo secundário onde leccio-
nou Grego, Latim e Portu-
guês. Publicou A Viagem na
Poesia de Camões, Lisboa,
2006; Actualidade d’Os Lu-
síadas, 2006; De Homero a
Sophia. Viagens e poéticas,
2004; Arpejos de uma vian-
dante/Arpèges (poesia bilin-
gue) edição de autor, 2003;
ensaios nas revistas Brotéria,
O Tempo e o Modo e Critério
(Lisboa), em volumes colecti-
vos. É co-organizadora e co-
autora de Humanismo para o
nosso tempo – Estudos de
Homenagem a Luís de Sousa
Rebelo, 2004. Foi encarregada
da Biblioteca Municipal de
Sintra - Palácio Valenças - nos
seus tempos de estudante,
tendo organizado, com um
grupo de Amigos da Biblio-
teca, actividades culturais, no
Palácio Valenças e no antigo
Cine-Teatro Carlos Manuel.

Sérgio Luís Carvalho
Licenciou-se em História
(1981) e é mestre em História
Medieval (1988). Foi Director

Científico do Museu do Pão.
Publicou os romances “Anno
Domini 1348” (Prémio Lite-
rário Ferreira de Castro 1989)
finalista do Prémio Jean Mon-
net de Literatura Europeia,
Cognac 2004 e finalista do
Prémio Amphi de Literatura
Europeia Lille 2005), “As
Horas de Monsaraz” ( 1997),
“El-Rei-Pastor” ( 2000), “Os
Rios da Babilónia” ( 2003),
“Retrato de S. Jerónimo no
seu Estúdio” ( 2006), entre
outros, sendo a sua obra mais
recente “O Destino do Capi-
tão Blanc”(2009). Alguns dos
seus romances estão traduzi-
dos e publicados em França
e Espanha. É ainda autor de
vários livros de investigação
histórica e literatura juvenil.

Filomena Marona Beja
Filomena Marona Beja traba-
lha em documentação técni-
co-científica e foi já distin-
guida pelo romance “A Cova
do Lagarto” publicado em
2007 pela Sextante Editora. Pa-
ra além deste livro tem pu-
blicado outros romances que
foram muito bem acolhidos
pela crítica, como é o caso de
“As Cidadãs ( 1998)”, “Be-
tânia ( 2000)” “A Sopa  ( 2004)
ou “Bute daí Zé!”(2010).Tem
também publicado vários
contos. O seu mais recente
intitula-se “Gil Eanes”, na
Antologia “Viana a Várias
Vozes” (comemorativa dos
750 anos do Foral de Viana
do Lima). Editou recente-
mente “Histórias Vindas a
Conto” (2011).

Raquel Ochoa
Raquel Ochoa, revelação no
panorama literário e residente
em Sintra, nasceu em 1980. Na
sequência de uma viagem de
vários meses pela América
Central e do Sul, editou “O
Vento dos Outros”, em 2008.
No mesmo ano publicou
“Bana – uma Vida a Cantar
Cabo Verde”, a biografia de
um dos mais populares
músicos africanos.
Em 2009 venceu o Prémio
Literário Revelação Agustina
Bessa-Luís, com o romance
“A Casa-Comboio”, a saga de
uma família indo-portuguesa
ao longo de quatro gerações.
“A Infanta Rebelde” é a sua
primeira obra publicada pela
Oficina do Livro.
Nesta listagem procurou-se
englobar sobretudo autores
de ficção. Noutro artigo foca-
remos os poetas e ensaístas.
Boa leitura nas férias!

Nas férias, leia escritores sintrenses

Depois do desaparecimento
há 2 anos de M. S. Lourenço,
ainda não devidamente lem-
brado na terra onde nasceu e
viveu, elenca-se aqui uma
selecção, incompleta, como é
óbvio, se bem que não inten-
cional, nem a ordem de apre-
sentação é relevante. O crité-
rio passou sobretudo por cá
terem nascido ou cá morarem
ou desenvolverem actividade
literária:

Liberto Cruz
Nascido em Sintra, em 1935,
colaborador do antigo Jornal
de Letras e Artes, da Coló-
quio Letras, fundador da re-
vista literária A Síbila, exerceu
actividades docentes e diplo-
máticas em França durante 22
anos. Foi um notável impul-
sionador do estudo de litera-
tura africana de expressão
portuguesa nas universida-
des de Rennes e de Vincen-
nes de 1967 a 1976. Foi con-
selheiro cultural da Embaixada
de Portugal em Paris, de 1976
a 1988. De regresso a Portugal
foi director de serviços da
Fundação Oriente, em Lisboa.
Liberto Cruz tem sido convi-
dado para júris literários, se-
minários e colóquios. É um
sintrense raro pela sua cul-
tura e pelo seu trato humano.
Bibliografia: Momento, Sin-
tra, 1956; A Tua Palavra, Sin-
tra, 1958; Névoa ou Sintaxe,
Sintra, 1959; Itinerário, 1962;
Gramática Histórica, 1971
(pseudónimo, Álvaro Neto);
Distância, 1976; Ciclo, 1982;
Jornal de Campanha, Caci-
lhas, 1986; Caderno de Encar-
gos, Lisboa, 1994; Júlio Dinis
- Análise Bibliográfica, Paris,
1971; José Cardoso Pires,
Lisboa, 1972.

Jorge Telles
de Menezes
Poeta, tradutor, dramaturgo,
cultor de spoken word, Sintra
estruturou a sua existência.
Cresceu como ser humano
quando traduziu Heidegger e
William Faulkner. De poesia
publicou os livros In einer
Fremden Stadt e Seleno-
graphia in Cynthia. Recente-
mente editou Novelos de Sin-
tra. Se quisermos aproximar a
novela de Telles de Menezes
de um referente português,

S
js - idalina grácio

Fernando Morais Gomes

Sintra, a eterna inspiradora de escritores e artistas
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Magoito / Entrega de pedido de esclarecimento à ministra do Ambiente

Prossegue a construção do acesso
provisório à praia do Magoito

rossegue em ritmo
lento a construção
provisória do acesso
à praia do Magoito
cuja conclusão esta-

js - ig

modo a permitir o acesso em
segurança à praia do Ma-
goito.
O CDS-PP recorda ainda em
comunicado que a época bal-
near já começou e que este
problema ainda não se encon-
tra resolvido e lamenta que  a

ARH Tejo, que recebe mais
de 2 milhões de euros por ano,
pagos pela população de
Sintra, através do imposto
cobrado nas facturas da
água, não tenha ainda rea-
lizado as obras necessárias
para a sustentação da duna,

privando desse modo que a
população usufrua da praia
em total segurança e colo-
cando também em causa a
sobrevivência económica
dos pequenos comerciantes
locais.

P
va inicialmente prevista para
o dia 30 de Junho de 2011.
Entretanto foi entregue na
Assembleia da República um
pedido do Grupo Parlamentar
do CDS-PP, na sequência da
acção de campanha solidária
desenvolvida por esta força
política com a contestação da
população de Sintra contra o
encerramento do principal
acesso à Praia do Magoito
devido à instabilidade da
arriba. O referido Grupo Par-
lamentar apresentou um
Requerimento ao Ministério
da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento
do Território onde questiona
a  ministra,  Assunção Cris-
tas, sobre as medidas que irão
ser tomadas para a estabili-
zação das arribas e qual a ca-
lendarização da implemen-
tação de tais medidas, de

Aspecto do novo acesso provisório à praia do Magoito em construção

praia da Adraga es-
tá a concretizar  no-
vamente o projecto
“Praia Acessível a
Todos” que possi-

Almoçageme

Adraga com cadeiras de praia e apoio
para pessoas de reduzida mobilidade

bilita aos cidadãos de mo-
bilidade reduzida a fruição
plena da praia, enquanto
recurso natural, contribuindo
assim para a melhoria da sua
qualidade de vida.
O projecto tem decorrido na
praia da Adraga (Almoça-
geme) e na praia das Maçãs,
areais que reúnem as condi-
ções em termos de acesso,
além de existirem instalações
sanitárias adequadas.
O Município disponibiliza,
gratuitamente, cadeiras de
praia, modelo tiralo, que
possibilitam a deslocação na

areia e o acesso ao mar/ba-
nho, bem como monitores de
apoio. Neste Verão, o projecto
decorre de 1 de Julho a 31 de
Agosto, diariamente, incluin-
do fins-de-semana e feriados,

das 10.00 às 19.00 horas.
É o Município que assegura
todos os encargos finan-
ceiros, designadamente, as
despesas com remuneração e
seguro dos monitores de

apoio, aluguer de uma barraca
de praia que funciona como
ponto de encontro e demais
apoio logístico. O Projecto é
desenvolvido desde 2002 em
parceria com as Associações
de Bombeiros Voluntários de
Almoçageme e Colares.
Desde 2005, no âmbito de um
projecto interministerial, a
praia da Adraga foi distin-
guida com o galardão da
acessibilidade, por ser consi-
derada uma das Praias Aces-
síveis de Portugal, tendo
ampla divulgação turística
por todo o mundo. Em 2008, a
praia das Maçãs também foi
distinguida com o galardão.

Fonte: CMS

A

Fitares e Casal de Cambra respondem a ondas de calor
A Câmara Municipal de Sintra
apresentou no passado dia 13
o Plano Concelhio para res-
ponder em tempo útil a pes-
soas mais vulneráveis ao ca-
lor o qual irá funcionar no
Pavilhão de Casal de Cambra

e Complexo de Fitares. O pla-
no, da responsabilidade de
Paula Simões, do pelouro da
Saúde e Acção Social da
CMS,  prevê uma capacidade
de acolhimento de 170 pes-
soas e que segundo Marco

Almeida, vice-presidente
concelhio, o plano envolve
diferentes entidades munici-
pais nomeadamente os SMAS
e a EDUCA.
Recordam os organizadores
que no calor há que beber

água e sumos de fruta e que
as casas devem estar ventila-
das e com as persianas
corridas.

Grandes estilistas
no Sintra Fashion 2011
Com entrada livre e convite feito a toda a população, a
Câmara Municipal de Sintra realiza sexta-feira, dia 22
de Julho, às 22h00, no Largo do Palácio Nacional de
Sintra, o “Sintra Fashion 2011” onde os estilistas João
Rolo, Carlos Gil, Américo Tavar, Katty Xiomara e o
joalheiro Gil de Sousa apresentam as suas novas
colecções. A noite é ainda preenchida com a música dos
Fingertips e André Sardet.
O Sintra Fashion 2011 conta com a apresentação de
Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira e a participação
de manequins como David Carreira, Sara Matos, Mariana
Monteiro, Nuno Janeiro ou Maria Cerqueira Gomes.
Por uma noite, a Sintra Património Mundial será o grande
centro da moda lusa, enchendo-se de luz, som e beleza.

As praias do Magoito, Grande, Adraga e Maçãs vão ser
palco, de 22 a 29 de Julho, de uma campanha de
sensibilização para a utilização racional de energia.
Serão distribuídas pequenas ofertas com conselhos
práticos de utilização racional de energia juntamente com
Guias de Eficiência Energética para que a população saiba
como reduzir a factura de energia.
O projecto Praia Energética, promovido pela Agência
Municipal de Energia de Sintra (AMES) em parceria com
o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor
(SMIC) da autarquia, consiste em desenvolver uma
iniciativa em espaço de praia que objectiva promover a
poupança energética.
A iniciativa irá decorrer nos seguintes dias e locais sempre
durante a manhã:
· Dia 22 de Julho – Praia Grande
· Dia 25 de Julho – Praia da Adraga
· Dia 26 de Julho – Praia das Maçãs
· Dia 27 de Julho – Praia do Magoito
· Dia 28 de Julho – Praia Grande
· Dia 29 de Julho – Praia das Maçãs
No sentido de integrar jovens nesta iniciativa de cariz
ambiental e social e como forma de ocupação dos seus
tempos livres, a Divisão da Juventude e do Desporto da
Câmara Municipal de Sintra colabora neste projecto.

Praias de Magoito, Grande, Adraga e Maçãs
Aprender como poupar energia

Sabugo
Festival de Folclore no sábado
No dia 23 entre as 17.30h e as 21.30h dá-se início ao Festival
de Folclore do Sabugo, nesta localidade, iniciando-se o
desfile dos ranchos intervenientes até ao Auditório do
Mosqueiro pelas 21.30h. Neste festival vão actuar o
Rancho Folclórico “As Lavadeiras” do Sabugo, “As
Tecedeiras” de Bidoeira de Cima, Rancho Folclórico e
Etnográfico da Mugideira, Torres Vedras, Grupo
Académico de Danças Ribatejanas, Santarém.
O Rancho Folclórico “As Lavadeiras”, do Sabugo foi
fundado em 1966 e é sócio efectivo da Federação do
Folclore Português.



PUBLICIDADE

SEDE: Rua da Oliveira, 1 – Aldeia Galega
2705-416 S. João das Lampas - SINTRA
Telef. 21 961 85 94 - Fax 21 961 85 80
Telem 96 40 59 106 / 96 58 04 826

FILIAL 1: Rua Moinho de Fanares, 10
2725-394 Mem Martins - SINTRA
Telef. 21 921 43 40 - Fax: 21 926 01 34

FILIAL 2: Rua Visconde d’Asseca, n.º 25 - MUCIFAL
Telef. 21 928 23 95/6 - Fax: 21 928 23 97

BREVEMENTE NA TERRUGEMQ u i n t i n o   e   M o r a i s

A   F U N E R Á R I A

25 Anos de serviço com Competência e Honestidade

www.funerariaquintinoemorais.pt
E-mail: quintinoemorais@mail.telepac.pt

Funeral Social:
356,20 

Funeral Económico:
676,00 

  808 201 500

ATENDIMENTO
PERMANENTE:

pág. VII

js - ventura saraiva

JORNAL DE SINTRA
e s p o r t o

DESTACÁVEL DA EDIÇÃO N.º 3897 • SEXTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2011C O O R D E N A D O R :  V E N T U R A  S A R A I V A
D

PUB.

FERNANDO MELO, LDA.FERNANDO MELO, LDA.FERNANDO MELO, LDA.FERNANDO MELO, LDA.FERNANDO MELO, LDA.
EXTINTORES

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

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

EXTINTORES DE INCÊNDIO E RECARGAS
MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO E DE SEGURANÇA

VIATURAS DE COMBATE A INCÊNDIO,
AMBULÂNCIAS E AUTO-ESCADAS

ALUGUER DE GRUAS E AUTO-ESCADAS
CORTES DE ÁRVORES

ESGOTAMENTOS DE ÁGUAS

Promovido pelo Ginásio Clube de Queluz, o III Grande Prémio de Atletismo José Araújo reuniu no domingo, dia 17, no pacato bairro
de Nossa Senhora da Conceição, da cidade mais de três centenas e meia de atletas de ambos os sexos e escalões. Foi a penúltima
prova pontuável para o “Troféu Sintra a Correr”, ganha colectivamente pela Associação Atlética do Pego Longo (Belas), que confirma
assim o título de campeão do quadro competitivo sintrense, época de 2010/2011.

Grande Prémio de Atletismo José Araújo leva mais de três centenas e meia à cidade de Queluz

Pego Longo é campeão do Sintra a Correr
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Clube de Rio de Mouro com meio século de existência paga elevada verba para jogar em campo alheio

“Esperamos não sermos obrigados
a suspender a actividade desportiva”
António Faias

Raul Rocha e Carlos Pereira js - antónio faias

undado em 1 de Mar-
ço de 1958, o clube
RRM (Rio de Mouro,
Rinchoa e Mercês)
está actualmente, e

O Grupo Desportivo de Rio de Mouro Rinchoa e Mercês (RRM), com mais de meio século de existência e um passado com muita história, viu-se privado
há três anos do seu campo de jogos e da respectiva sede, cujos espaços foram destinados à instalação do actual posto de abastecimento de combustíveis
existente no mesmo local. Com a falta das suas instalações desportivas o RRM viu-se obrigado a pagar a outro clube a utilização do seu campo de
jogos, a fim de evitar que as suas equipas suspendam a actividade desportiva. Todavia, a construção do futuro campo desportivo do clube  parece
estar no bom caminho e em vias de ser iniciada.

desde Setembro do ano pas-
sado, sedeado na Avenida do
Parque, 110, loja esquerda, na
Rinchoa, freguesia de Rio de
Mouro, depois de ter perdido
a sede que possuía nas ins-
talações do seu extinto recin-
to desportivo e após ter pas-
sado durante cerca de dois
anos sedeado na Junta de
Freguesia de Rio de Mouro.
“O clube paga de aluguer por
este espaço 3600 euros por
ano, não contando com
qualquer apoio da Câmara de
Sintra para este efeito, embora
pensemos que vamos receber
algum apoio para as activida-
des desportivas, à semelhan-
ça do que sucede com outros
clubes, o que não será sufi-
ciente, visto o clube gastar
numa época desportiva, uma
vez que tem de alugar o cam-
po desportivo para as suas
actividades – neste caso o do
Sporting Clube de Vila Verde
– e em transportes 60 mil
euros”, adiantou-nos Carlos
Pereira, presidente da direc-
ção do RRM, que acompa-
nhado de Raul Rocha, trei-
nador da equipa sénior e de

outras de outros escalões,
falaram com o Jornal de
Sintra.

Gastar anualmente
cerca de 60 mil euros
para jogar
em campo alheio
Refira-se que por ter perdido

o seu campo de jogos, exis-
tente durante muitos anos,
num local privilegiado de Rio
de Mouro, o qual foi destruí-
do há cerca de três anos para
naquele espaço ser implanta-
do o actual posto de abaste-
cimento de combustíveis, as
equipas de futebol do RRM
realizam actualmente os seus
jogos no campo do Sporting

Club de Vila Verde, clube a
quem o RRM paga de aluguer
anualmente cerca de 60 mil
euros.
“Com todas estas condicio-
nantes da falta do campo de
jogos as nossas equipas
terão de continuar a jogar no
relvado do Vila Verde, com as
despesas já referidas, a que
se adicionam a distância a que

Rio de Mouro se encontra de
Vila Verde e os custos com as
deslocações das equipas”,
adianta por sua vez Raul Ro-
cha.
Por sua vez Carlos Pereira,
referindo-se ainda ao trans-
torno causado pela falta do
campo de jogos do clube,
adverte que “quanto às equi-
pas de formação para a pró-
xima época, só vamos ter duas
– a de escolas (de sete) e a de
infantis (de 11) –, porque não
temos possibilidades finan-
ceiras para manter os outros
escalões que tivemos até
agora, e na última época para
além destes escalões só tive-
mos as equipas de iniciados
e juvenis”. E o presidente do
RRM adianta: “Temos vindo
a suspender algumas equipas
em virtude de não podermos
suportar tantas despesas;
basta referir que mensalmente
o aluguer do campo importa
em cerca de três mil euros,
mais o desgaste das carri-
nhas, a despesa com o gasó-
leo, tudo a contribuir para a
impossibilidade de manter-
mos todas as equipas, mas

esperamos que quando vol-
tarmos a possuir o nosso
campo de jogos possamos
reactivar todas as activi-
dades”.

Futuro campo
desportivo já tem
projecto executado
Ainda quanto ao futuro cam-
po de jogos, a construir total-
mente de origem, Carlos Pe-
reira revela que “o projecto já
está executado, e ficará ins-
talado sensivelmente cerca
do local do antigo campo des-
portivo, perto da Esquadra da
Polícia, entre a escola e o pos-
to de abastecimento de com-
bustíveis, embora em diferen-
te posição, mas obedecendo
às dimensões mínimas”. E
acrescenta: “Será uma obra
cara, pelo que andamos à pro-
cura de patrocinadores para
a mesma, porque o clube não
tem possibilidades de a
realizar, mas antes a Câmara
terá de fazer ao clube uma ce-
dência do terreno, pelos anos
que achar convenientes, por-
que aquele onde estava insta-
lado o antigo campo nunca
foi propriedade do RRM, por-
que era e é pertença da Câma-
ra. E só depois de formalizada
esta questão e as obras esti-
verem concluídas a edilidade
poderá, à semelhança do que
tem feito com outros clubes
do concelho, proceder à
colocação da relva sintética
no rectângulo de jogo”.
Por seu lado Raul Rocha,
referindo-se às dimensões do
futuro campo de jogos, sa-
lienta que o mesmo “se
destinará à prática do futebol
de 11, possuindo ainda um
outro mais pequeno, que
servirá para nele se jogar
futebol de 5, porque houve
que contar com o espaço
destinado à construção das
cabinas para os árbitros e

Colabore com o JORNAL DE SINTRA que está sempre
com o Desporto Concelhio
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A cidade de Ourém recebeu
no domingo, dia 17, a
primeira edição da prova de
duatlo, pontuável para o
campeonato nacional jovem,
e ainda uma prova “Super
Sprint” destinada a Cadetes,
Juniores e Grupos de Idade.
Na prova de Juvenis, a última
do campeonato, João Ferreira
Pereira, do G.D.R. Manique de
Cima, conquistou o 3.º lugar,
batido apenas por João Pais
(Alhandra) e Miguel Cassia-

Duatlo de Ourém – Campeonato Nacional Jovem

Manique de Cima
conquista pódios

Fachada e um aspecto do interior da sede

atletas masculinos e femini-
nos, mas ficará implantado
sensivelmente na mesma zo-
na onde estava o antigo, um
local privilegiado, perto da
estação da CP e das escolas,
mesmo no coração de Rio de
Mouro e muito acessível a
toda a população”.
Sobre a hipótese de prever
um prazo para o início das
obras do futuro campo,
Carlos Pereira afirma que
“ainda não tem data marcada,
mas é um projecto executado
pela Divisão do Desporto da
Câmara, cujos trabalhos nós
gostaríamos que já estives-
sem em execução e até con-
cluídos, mas esperemos que
no início de 2012 possam co-
meçar, de forma a que na épo-
ca de 2012/2013 já possamos
realizar os jogos das nossas
equipas no novo espaço, no
qual os nossos jovens e o
clube disponham de instala-
ções condizentes com o valor
do RRM e com a obra que
esta colectividade tem reali-
zado ao longo dos seus mui-
tos anos de existência”.

Jornal de Sintra –  A Socie-
dade Recreativa de Albar-
raque, localidade pertencente
também à freguesia de Rio de
Mouro, vai ter o seu rectân-
gulo de jogos dotado de
relvado sintético. Porque é
que esse espaço não é apro-
veitado também pelo RRM?
Carlos Pereira – Consta que
esse melhoramento vai ser
introduzido no campo de jo-
gos do Albarraque, mas ainda
não sabemos quando será
efectivado. Quando essa si-
tuação se verificar, e se entre-
tanto o RRM ainda não tiver
campo próprio, é uma ques-
tão que se poderá colocar,
mas só a Câmara poderá de-
cidir. Aliás, a minha opinião
pessoal é que, uma vez que a
Câmara paga a instalação dos
relvados nos campos de jo-
gos, deveria poder dispor de-
les para que fossem utilizados
pelos clubes que os não pos-
suem, mas esta é apenas a mi-
nha opinião, embora os clu-
bes que os utilizassem contri-
buíssem também para as des-
pesas da água e da luz que

consumissem. Ainda acerca
desta questão, e eu nem que-
ro pensar que isso venha a
acontecer, se na época de
2012/2013 ainda não tivermos
o nosso campo construído e
a funcionar, o clube ver-se-á
obrigado a suspender a acti-
vidade desportiva, porque
não dispõe de verbas para
pagar os alugueres dos cam-
pos alheios. Mas porque o
Rio de Mouro foi sempre um
clube solidário, pensamos
que é chegada a altura de os
outros clubes também mos-
trarem alguma solidariedade
para com o nosso.
J.S. – E qual é a posição da
Junta de Freguesia de Rio de
Mouro em toda esta questão?
C.P. – A posição da Junta de
Freguesia tem sido sempre de
apoio ao nosso clube, porque
a autarquia reconhece que
não existe outra estrutura
desta natureza na freguesia,
a qual faz portanto muita falta,
mas nada mais pode fazer do
que insistir junto da Câmara
para que a resolução deste
problema seja acelerada.

A Casa da Juventude na
Tapada das Mercês foi o palco
escolhido pela Divisão de
Desporto da autarquia para a
cerimónia final do “Troféu
de Sintra BTT 2011” e que
decorreu no passado dia 9,
com a presença do vice-
presidente da Câmara, Marco
Almeida, dos presidentes das
juntas de freguesia de Rio de
Mouro (Filipe Santos), e
Belas (Guilherme Dias), e
técnicos de desporto da
edilidade sintrense. Excluída
a última prova prevista para
o final do mês de Junho (dia
26), no Cacém, a competição
deste ano teve apenas três
provas pontuáveis (Agualva,
Rio de Mouro e Belas), com o
Sport União Colarense a
dominar em termos colectivos
e a escola de Rio de Mouro
BTT Rio a destacar-se entre
os mais novos.
Mais uma vez, a Câmara Mu-
nicipal de Sintra surpreendeu
na atribuição dos prémios aos
melhores, com troféus emble-
máticos da modalidade, atri-
buindo a cada vencedor a res-
pectiva camisola de campeão.
«O BTT é para nós uma
aposta cada vez maior e para
continuar» afirmou Filipe
Santos, presidente da Junta
de Freguesia de Rio de Mou-
ro, enquanto que Guilherme
Dias, de Belas, também fez
questão de adiantar que
«vamos manter o apoio à
modalidades que tem muita
tradição no concelho, assim
como a vertente do Downhill
urbano, que nos surpreendeu
com a quantidade de gente
que apareceu para assistir».

Troféu de Sintra BTT 2011 na apoteose final

Colarense é o campeão
por equipas

Campeões de BTT
Sintra 2011-07-20
Benjamins: António Almeida
(CCL Cantinho das Bicletas);
Benjamins femininos: Ana
Costa (Escola BTT Rio);
Iniciados: Frederico Massena
(Escola BTT Rio); Iniciados
femininos: Margarida Lopes
(GRD Manique de Cima);
Infantis: João Silva (Quinta-
jense); Infantis femininas:
Raquel Rodrigues (Escola
Ciclismo Millenito); Juvenis-
Promoção: Rafael Oliveira
(BTT Terra Agreste); Promo-
ção: Filipe Rosas (Individual);
Juvenis: Ulisses Nascimento
(Escola Ciclismo Millenito);
Juvenis Femininas: Joana

no (Águias de Alpiarça).
Nesta prova, Luís Carlos Lo-
pes (Manique de Cima), seria
6.º classificado, a 58 segun-
dos do vencedor, e no sector
feminino Catarina Ferreira
alcançaria o 9.º lugar.
Na categoria de Benjamins,
Joana Tomé terminou no 3.º
lugar, e na de Infantis, Mar-
garida Lopes foi 2.ª, e Raquel
Dias, 4.ª.
Uma nota ainda para a vitória
por equipas na “Prova de

Lazer”, com os atletas João
Ferreira Pereira, Luís Carlos
Lopes e Miguel Tomé baten-
do a formação do Garmim-
Olímpico de Oeiras.
No Campeonato Nacional
(Grupo de Idade), Pedro
Pinheiro, do S.U. Colarense,
conquistou o 2.º lugar em 35-
39, e Paulo Lamego (Colégio
Vasco da Gama), o 4.º posto
em 40-44 anos.

Ferreira (Movefree/Ferindal/
GD Lousa); Cadetes: André
Panóias (BTT AJAL); Junio-
res: Bruno Costa (GD Volta
da Pedra) e Ana Silva (SU
Colarense); Sub-23: Pedro
Ribeiro (GD Volta da Pedra);
Élites: Cláudio Paulinho (SU
Colarense); Veteranos-A:
Aires Barros (Escola BTT
Rio); Veteranos-B: Fernando
Mirante (GD Volta da Pedra);
Veteranos-C: José Domingos
(CD Super Radical); Vetera-
nas: Elisabete Dias (CD Super
Radical). Equipas: 1.º S.U.Co-
larense, 100 pontos; 2.º GD
Volta da Pedra, 95; 3.º CC
Azeitonense, 81; 4.º Escola
BTT Rio, 55; 5.º BTT AJAL,
44.                Ventura Saraiva

Cláudio Paulinho vence elites js - ventura saraiva
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Carlos Manuel (vice-pres. futebol), José Manuel Libório (presidente),
José Marcos (trein. principal) e Teixeira (trein. adjunto)

Dino, jogador do Real

Os novos reforços (da esquerda para a direita) Miguel Gonçalves (regressou ao
clube), Luís Coelho e Rodrigo Almeida (ambos ex-juniores), Amar (ex-Odivelas),
Helder Monteiro (ex-Pinhalnovense), Job (ex-júnior), Diogo Martins (ex-Mafra), Luís
Carlos (ex-Pescadores C. Caparica) e Wilson Silva (ex-Sacavenense)

oube ao novo presi-
dente da colectivi-
dade José Manuel
Libório, dar as boas-
vindas aos atletas

Real Sport Clube inicia preparação da equipa de seniores no dia 25 (2.ª-feira)

“Lutar pelos seis primeiros lugares
é o objectivo principal”
António José

Fotos: José António

«É que consigamos atingir
o objectivo que foi delinea-
do no centro do grupo e que
não vai ser transmitido cá
para fora, o qual passa por
cada treino, cada jogo, muito
trabalho, muito empenho e,
tenho a consciência a cada
jogo que passa, todos os
jogadores, direcção e massa
associativa se estiverem
unidos no mesmo esforço e
dedicação, concerteza, va-
mos atingir os nossos
objectivos».

Dino: «muito trabalho e muito empenho»

O pontapé de saída da equipa do Real está agendado para segunda-feira (dia 25), com os respectivos exames médicos dos atletas.Com um plantel
mais curto do que a época anterior – 17 jogadores – sendo três ex-juniores (Rodrigo, Job e Luís Coelho) e com um orçamento mais reduzido, vai
disputar na época 2011/2012 o Campeonato Nacional da 3.ª Divisão. Eventualmente poderá chegar um ou dois reforços a custo zero, oriundos do
Vitória de Setúbal e Estoril Praia.

que assinaram por mais uma
temporada e aos novos joga-
dores, vindos de outros em-
blemas. «Criar um espírito de
família, fazendo tudo para que
seja humanamente possível
ao dar azo ao prazer de jogar
futebol. O clube merece estar
num patamar mais acima mas,
tendo sempre os pés assen-
tes na terra. Ainda estamos
numa fase de criar mais infra-
estruturas. Este grupo de tra-
balho tem todas as possibi-
lidades para discutir os pri-

meiros lugares da classifica-
ção”, concluiu.
Entretanto, está garantida a
continuidade de jogadores
do plantel da época transacta,
todos com contrato por mais
um ano, são eles:
Bruno Fernandes (guarda-
redes), André Martins, David
Rosa, Eduardo Simões, Dino,
Kikas, Alcides e Michael. De
saída, estão, Sabino, Hugo
Rosa (Oriental), Zé Mário,
Diogo Calheiros, Tiago Ren-
te, Arroja, Ricardo Dâmaso,
Bruno Lourenço, Tiago Con-
ceição e Ivanir, jogadores
emprestados regressam aos
clubes de origem. O primeiro
jogo da pré-época está agen-

dado para 3 de Agosto com o
Torreense.

José Marcos:
«Não foi exigida
a subida de divisão»

José Marcos que assumiu o
comando técnico a meio da
época transacta, agradeceu o
voto de confiança da direcção
para continuar a liderar a equi-
pa. O treinador deixou claro
que não foi exigida a subida.
“Foi pedido que se formasse
um plantel para rentabilizar
num futuro próximo e é nisso
que vamos trabalhar».
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CRUZEIROS
NO RIO DOURO
Régua / V.N. Gaia
20 e 21 de Agosto
Régua / Pocinho

17 e 18 de Setembro

FESTA DO POVO
E DAS FLORES

EM CAMPO MAIOR
Moura

(Mini cruzeiro no Alqueva)
3 e 4 de Setembro de 2011

S.MARTINHO
NA SERRA DO BARROSO

Mourilhe
Visita a Mirandela

12 e 13 de Novembro de 2011

CRUZEIRO
NO ATLÂNTICO

Partida e Chegada a Lisboa

De 13 a 20 de Agosto

lista que se apresentou a sufrágio foi eleita por
unanimidade e assenta na continuação de toda a
estratégia anteriormente definida pelos dirigentes.
As três dezenas de sócios presentes aprovaram
também sem contestação, o Relatório e Contas da

José Ricardo Santos, presidente do C.F. “Os Montelavarenses”

José Ricardo Santos reeleito no Clube de Futebol “Os Montelavarenses”

«Queremos regressar à Divisão de Honra da AFL»
Ventura Saraiva

Eleita por unanimidade pelos associados presentes na reunião magna realizada no passado dia 11, a lista encabeçada pelo anterior presidente José
Ricardo Santos vai gerir os destinos do Clube de Futebol “Os Montelavarenses” até 2012, num mandato de um ano. «Queremos regressar à Divisão de
Honra da AFL e este será o grande objectivo desportivo do novo mandato» confessa o dirigente agora reeleito.

gerência de 2010/2011.
Todos os elementos transitam do elenco anterior, com
excepção do cargo de tesoureiro, agora ocupado por Honorato
Silva. Continuam a presidir à Mesa da Assembleia-geral,
Nélson Vieira, e ao Conselho Fiscal Carlos Costa.
Quanto à linha de rumo para o novo mandato, José Ricardo
Santos não tem dúvidas: «vamos terminar as obras e a
cobertura da nova bancada, os melhoramentos em curso nos
balneários existentes, assim como nos espaços adjacentes.
Ainda durante este mandato, esperamos fazer o lançamento
da 1.ª pedra para o novo campo de futebol de sete». No campo
desportivo, o dirigente reeleito confirma ao Jornal de Sintra o
aumento do número de praticantes com a criação das equipas
de Infantis 7, Juvenis e Veteranos, acabando, por agora, o
escalão de Juniores.

Henrique na equipa técnica
O guarda-redes Henrique Silva pendurou as luvas, e passou
a integrar a equipa técnica de “Os Montelavarenses” para a
época de 2011/2012, fazendo dupla com o treinador principal,
Joaquim Martins, que se mantém à frente da equipa de
seniores.
Quanto a renovações, já se vincularam os jogadores:
Caló, Lima, Canina, João Alcântara, Mário Rocha, Paulo Ruíz,
Tununo, Weber, Zequinha, Serginho, e o júnior João Libâneo
que foi promovido.
Garantidos, estão até agora, quatro reforços; Quental (ex-

A

js - ventura saraiva

Mucifalense), Nuno Silvestre (ex-Pêro Pinheiro), Fábio e
Magalhães (dois regressos ao clube de Montelavar).
Os dirigentes do clube de Montelavar procuram ainda reforçar
o plantel com um guarda-redes e um ponta-de-lança.

O início dos trabalhos está agendado para o dia 16 de Agosto,
com o primeiro jogo-treino a realizar-se com o Damaiense
(fora), no dia 20. Até final do mês, o MTBA (dia 24), e o Mem
Martins SC (dia 27) são os adversários já confirmados.

O Club Sintra Footbal, vai iniciar os trabalhos de preparação para a época de 2011/2012 no
dia 16 de Agosto, e tem já agendado três jogos de preparação no campo Conde Sucena, em
S. Pedro de Sintra. No dia 20 com o G.C.R. Murteirense, no dia 24, com o Sporting de Linda-
a-Velha, e no dia 27 com o Sporting Clube de Lourel.

Sintrense prepara nova época
Abiud reforça sector atacante
O plantel de seniores do Sintrense inicia no dia 25 (2.ª-feira), a preparação com vista à nova
época, onde vai competir no  Nacional da 3.ª Divisão. Sob a orientação de Luís Loureiro,
que se estreia nas funções de treinador principal, o plantel apresenta-se com algumas caras
novas, salientando-se a vinda do promissor Abiud, um avançado ex-A. C. Cacém. Marco
Semedo (ex-Linda-a-Velha), Tiago Rodrigues (ex-Oeiras), Bruno Lucas (ex-Atlético) e Fran-
cisco Mendes, mais conhecido por “Bobó”, médio, ex-Sacavenense, completam até agora
o leque de novos recrutas, aos quais se juntam os ex-juniores Nelson Semedo, Igor Furtado.
De saída estão Rui Barroso, para o Sacavenense, e Jorge Almeida, para o Pinhalnovense.

Pêro Pinheiro prepara nova época
Geraldino é reforço
Os dirigentes do Clube Atlético de Pêro Pinheiro continuam a reforçar o plantel com vista
à participação na próxima época, no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão. Entre os reforços
já conhecidos está o médio Geraldino (ex-Oeiras) que passou largas épocas no 1.º de
Dezembro antes de ingressar no clube oeirense. Portela (ex-Peniche), Luís Vaz (ex-Venda
do Pinheiro), e “meia-equipa” da Associação Charneca rumam até ao campo Pardal Monteiro:
Petrony (g.r.), Hélder Caminho, Micael, Luís Freitas e Nuno Almeida.

Sintra Football prepara época
Arranque dia 16 de Agosto

Estreante no Nacional da 2.ª Divisão-B, na época que se avizinha, a equipa de futebol da
Sociedade União 1.º de Dezembro começa a trabalhar no dia 1 de Agosto, com muitas caras
novas no plantel. Entre os reforços já conhecidos, saliente-se o regresso de Guilherme Ramos
(ex-Njardvik-Islândia), e Tomáz (ex- Pinhalnovense) ao futebol concelhio. O primeiro
(avançado), passou pelo Pêro Pinheiro e Atlético do Cacém, entre 2006/2008, e o segundo
(defesa) pelo Sintrense, em 2004. Entre os reforços anunciados estão Janú e Tiago Correia
(ex- Sesimbra), Dário (ex-Oeiras) e Miguel Andrade (Caldas SC). Confirmadas estão as saídas
de Fabrício (União de Montemor), Joel Vaz (Oeiras) e Luisinho (Sp. Lourel).

1.º de Dezembro começa dia 1 de Agosto
Tomáz e Guilherme de volta
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Augusto Rodrigues, treinador da equipa de seniores js - ventura saraiva

epois da descida ao
Nacional da 3.ª Divi-
são de futsal, os di-
rigentes do Spor-
ting Clube de Vila

Instrutor do Dojo Samurai na Rinchoa
(Sintra), e  atleta do Clube Nacional
Ginástica da Parede (Cascais), Nuno Dias,
sagrou-se no passado dia 10, campeão da
Europa de Karaté Shukokai na categoria

O Comité de Patinagem Artística da
Federação Portuguesa de Patinagem
promoveu no passado dia 17 (domingo), no
pavilhão do Luso, mais um “Centro de
Treino Conjunto” para as especialidades
de Dança e Solo Dança. Entre as eleitas,

Os patins estão de regresso ao Parque da
Liberdade, em Sintra. Aos sábados, domin-
gos e feriados, será dada a possibilidade a
todos os interessados em se iniciarem na
patinagem, aprender mais, ou praticar o
quanto já sabem.
Quem não tiver patins, estes são disponi-

Junta de Freguesia de S. Marcos
Festival
de Encerramento
O “Festival Desportivo de Encerramento da
época 2010/2011” da Escola de Desporto da
Junta de Freguesia de São Marcos teve lugar
no dia 16 de Julho (sábado) nas instalações do
Centro Carlos Paredes, Lúdico Cultural e
Desportivo, e consistiu num convívio entre
pais e filhos, reunindo cerca de cinquenta
pessoas. O objectivo foi proporcionar aos
encarregados de educação a possibilidade de
praticar as várias modalidades da Escola de
Desporto em conjunto com os seus educan-
dos.
A actividade teve o seu início com jogos redu-
zidos de futebol onde foi constante a boa
disposição entre todos os jogadores pequenos
e graúdos e com muitos golos. Após o futebol,
seguiram-se os jogos de atletismo e BTT onde
os participantes puderam demonstrar as suas
habilidades como corredores, lançadores, sal-
tadores e a sua perícia no controlo da bicicleta
para superar os vários obstáculos do percurso.
No final da actividade houve um lanche-
-convívio com todos os participantes, iniciativa
que a Junta de Freguesia de S. Marcos pretende
que «seja uma marca no encerramento das
próximas épocas desportivas».

Sporting Clube de Vila Verde prepara época do futsal

Dautarim Gomes promovido
D
Verde preparam a nova épo-
ca, promovendo uma “revo-
lução” no plantel, com a am-
bição de construir uma equi-
pa capaz de subir a um pata-
mar mais condizente com o
prestígio alcançado na mo-
dalidade.
Augusto Rodrigues (“Macu-
ca”) continua como treinador,
e será coadjuvado por Paulo
Brás, Leonel Marques e Pau-
lo Carvalho (ex-Portela/ju-
niores).
Quanto a reforços, sabe-se
que os leões de Vila Verde
contam com a entrada de
Armando Jorge (ex-Torpe-
dos), Nuno Pinto (ex-Sassoei-
ros), e mais recentemente,
Marcos Tavares, cedido pelo
Sporting Clube de Portugal,
clube pelo qual se sagrou
campeão nacional de junio-
res. A estas caras novas jun-
tam-se ainda o guarda-redes,
Daniel Norte (ex-A.J.Estre-

passada já integrou o plantel
principal.

Preparação começa
dia 29 de Agosto
O período de pré-época ini-
cia-se no dia 29 de Agosto,
seguindo-se um elevado nú-
mero de sessões de treino
com vista ao apuro de forma
física no sentido de iniciar a
competição com os níveis
exigidos pela equipa técnica.
O jogo de apresentação aos
sócios está agendado para o
dia 27 de Setembro, e o pri-
meiro teste será no dia 1 de
Outubro, na 1.ª eliminatória da
Taça de Portugal, seguindo-
se no dia 8 a ronda inaugural
do Campeonato Nacional da
3.ª Divisão.
Quanto a saídas, o guarda-re-
des Sandro Azenha vai para
o Dramático de Cascais, Vas-
quinho ruma até ao Sport
Lisboa e Olivais, promovido
esta época ao campeonato
principal português, e Ricar-
do Sousa tem convites para
o futebol de onze.

moz) e Ruben Ferreira (“Ru-
binho”) ex-Vinhais.
Quanto a renovações, vão

continuar no clube, Luís Al-
ves (g.r.), César Fernandes,
Paulo Borges (“Sabry”),

Pedro Ferreira, Samuel Fur-
tado (“Samuka”) e Tiago Pin-
to. Foi promovido o júnior,

Dautarim Gomes, uma das
grandes promessas da moda-
lidade e que no final da época

Patinagem Artística – Selecção nacional
Ana Rita, Bruna e Sílvia convocadas

marcaram presença as patinadoras da Sociedade
Recreativa de Santa Susana e Pobral, Ana Rita
Quintino (Cadetes), Bruna Batista (Infantis), e
Sílvia Almeida (Juvenis).
De referir que dos clubes filiados na Associação
de Patinagem de Lisboa, apenas a União

Desportiva Vilafranquense, com Inês
Gigante (Juniores), e Clube Desportivo de
Paço de Arcos, com Diana Ascensão
(Seniores) tiveram atletas convocadas, com
os clubes nortenhos a dominar a lista de
presenças no pavilhão do Luso.

Patins de regresso ao Parque da Liberdade
Um fim-de-semana diferente

bilizados gratuitamente (incluindo capacete e
touca descartável), e haverá um monitor (com
formação de Socorrismo) para dar apoio e orien-
tação a todos. A iniciativa teve início no dia 16
deste mês, e prolonga-se até 16 de Outubro.
Recorde-se que desde o Verão de 2006, data em
que se restaurou a prática da patinagem no

Parque da Liberdade, mais de 23 mil pessoas
patinaram num dos mais belos parques de
Sintra, tendo-se registado em 2010 um au-
mento de 13% face ao ano anterior (mais de
5.700 patinadores). Horário: 10h00/19h00 até
28 de Agosto; 10h00/18h00 de 3 de
Setembro a 16 de Outubro.

Europeu de Karaté Shukokai
Terceiro título para Nuno Dias

de + 80 kg.
O karateca luso venceu na final o inglês Ben
Yates por uns expressivos 6-0 (vantagem
máxima), terminando o combate antes do tempo
regulamentar.

A competição decorreu durante os dias 9 e
10 em Birmingham, Inglaterra, e esta foi a
terceira vez que Nuno Dias se sagrou
campeão da Europa, depois de ter vencido
em 2003 e em 2005.
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ara quem está habitua-
do a madrugar para en-
frentar as intempéries
superando as dificulda-
des na expectativa de

Concurso de Pesca “Centenário do Sintrense” reúne cerca de oito dezenas de participantes

APECACO arrecada o maior quinhão de prémios
Ventura Saraiva

Quarenta anos depois, a pesca desportiva voltou ao Sport União Sintrense com a realização do concurso “Centenário” integrado no programa de
comemorações. O concurso teve lugar no domingo, dia 17, em vários locais do litoral, e coube à APECACO- Associação de Amigos de Pesca e Caça de
Colares arrecadar a maior quantidade de prémios individuais e colectivos.

conseguir uma boa pescaria, o
dia ventoso e frio do passado
domingo, dia 17, não atrapalhou
os quase oitenta participantes
no concurso de pesca promovi-
do pelo clube da Portela de Sin-
tra. A concentração deu-se no
complexo desportivo do Sintren-
se pelas seis horas da manhã, e
já o entusiasmo era grande entre
todos. Praia das Maçãs, Azóia e
Arneiros dos Marinheiros eram
os outros locais de encontro
conforme o sorteio antecipadamente realizado. A comissão
organizadora das comemorações do centenário contou com
o apoio da secção de pesca do Grupo Desportivo e Cultural
de Galamares, imprescindível para o sucesso do concurso,
como viria a acontecer. A experiência de uns e a sorte que
sempre protege os mais audazes, fariam a diferença na pesagem
do peixe tirado do mar, permitindo classificar os melhores,
embora todos soubessem que tinham sempre direito a prémio
de presença.

João Pedro pesca “Melhor Exemplar”
do Concurso
Com as histórias que se contam de pescadores, esta até podia
ser de créditos duvidosos, tal o tamanho do pescado. Mas
foi pesado e confirmado pelos elementos do júri; um robalo
com 5,200 kgs, tirado do mar pelo concorrente João Pedro da
APECACO, o que lhe valeu o troféu de “Melhor Exemplar”,
contribuindo assim para a sua classificação final, o 3.º lugar
na geral individual.
Na classificação feminina, a vencedora saiu da equipa do
concelho de Cascais, a União da Charneca, com as sintrenses
do emblema de Galamares, Lurdes Pedroso e Margarida
Almeida a completarem o pódio.

APECACO domina classificação
dos troféus colectivos
A vitória final foi conseguida pela diferença de 300 pontos na
classificação por equipas, mas foi bem mais folgada no que
diz respeito à pontuação para o “Melhor Clube”. Os elementos
da APECACO – Associação Amigos de Pesca e Caça de
Colares acabaram por arrecadar os principais troféus
colectivos, figurando ainda nos principais lugares da geral
individual, perdendo a vitória neste sector para Luís Alves,
do Grupo Desportivo e Cultural de Galamares.

«Participação ficou abaixo das expectativas»
Apesar da bom número de presenças, a rondar as oito
dezenas, a comissão organizadora esperava mais adesão de
participantes ao concurso. «Efectivamente sempre apontámos
para um número a rondar a centena de concorrentes, para
mais tratando-se do concurso relativo ao centenário do clube.
Por isso achamos que a participação ficou abaixo das
expectativas» confessa ao Jornal de Sintra, Orlando Machado,
um dos elementos da organização que sublinha algumas das
razões para não serem atingidos esses objectivos: «pensamos
que o facto de muita gente estar em período de férias, a crise

P

Quem fica com o pescado?
Feitas as pesagens, classificados os concorrentes, pode
perguntar o leitor que fins terão os largos quilos de
pescado. Orlando Machado, garante que «o pescador
pode ficar com uma parte daquele que considerar o melhor
peixe, como o robalo, o sargo, etc. No entanto a maior
quantidade será entregue a várias iInstituições que
atempadamente já foram definidas pela organização».

Geral individual
1.º Luís Alves, GDC Galamares
2.º João Pedro, APECACO
3.º José Dias, APECACO

Categoria feminina
1.ª Leonor Sobral, Praças da
Armada
2.ª Lurdes Pedroso, GDC
Galamares
3.ª Margarida Almeida, GDC
Galamares

APECACO domina prémios individuais e colectivos

Pódio das equipas com o vice-presidente
do SUS José Sequeira

Pódio dos Juniores Melhor Exemplar para João Pedro Pescadoras de Galamares no pódio

que atravessamos, haver muitos concursos de pesca nesta
altura do ano, podem ter gerado também muitos impe-
dimentos».

Reactivar a secção de pesca é um dos objectivos
Com forte tradição na modalidade, principalmente nos anos
50/60, os dirigentes do Sport União Sintrense pretendem
aproveitar o “balanço” desta iniciativa para reactivar a secção
no clube, como adianta Orlando Machado: «pensamos que
seria muito importante não só pela tradição, como para voltar
a fazer do Sintrense um clube mais ecléctico. Há mais de
quarenta anos que não se organizava um concurso e esta
mobilização deixou-nos entusiasmados. Só que isto dá muito
trabalho, e tudo isto foi conseguido com o empenho do senhor
Carlos Almeida, com o apoio das pessoas de Galamares, mas
seria bonito reactivar, nem que fosse para uma vez por ano,
ter este convívio» sublinha o dirigente.

Classificações
Classificação “Equipa”
1.ª APECACO, 63.500 pontos
2.ª GDC Galamares, 63.200
3.ª União da Charneca (Cascais),
50.100

Classificação “Clube”
1.º APECACO, 16 pontos
2.º União da Charneca (Cascais),
34
3.º GDC Galamares, 44

js - ventura saraiva
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José Moreira (Reboleira) e Catarina Ferreira (individual) vencem em Queluz, o III G.P. José Araújo

Muitos ainda à procura de um lugar ao sol
Ventura Saraiva

N

js - ventura saraiva

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

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

SEDE E ARMAZÉNS GERAIS: RUA CIDADE DE HULL, N.º 12
 2735 - 211 CACÉM

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

Aplicar os nossos materiais, é acompanhar os progressos do mundo

SUMIDOUROS DE FERRO
ACESSÓRIOS DE FERRO PARA ÁGUAS

 CAL HIDRATADA E CIMENTO, ETC
SEMPRE AOS MAIS BAIXOS PREÇOS

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

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

um domingo com
poucas ofertas des-
portivas, as aten-
ções viraram-se para
a cidade de Queluz,

José Moreira no 1.º lugar em QueluzPego Longo venceu por equipas

Miguel Guedelha e Diogo Araújo (CCD Sintrense)
os 1.ºs em Infantis

Promovido pelo Ginásio Clube de Queluz, a terceira edição da corrida em homenagem ao antigo internacional, recordista e velha glória do atletismo
nacional, José Araújo, reuniu na manhã de domingo, dia 17, mais de três centenas de atletas de ambos os sexos e escalões etários. Foi a penúltima
prova pontuável para o “Troféu Sintra a Correr”, com muitos atletas ainda à procura de um lugar ao sol, ou seja, chegar ao topo das respectivas
classificações.

com a realização do “III
Grande Prémio José Araújo”
reunindo no pacato bairro de
Nossa Senhora da Concei-
ção, local onde está sedeado
o clube promotor da corrida,
mais de meio milhar de pes-
soas. No que concerne à
competição, classificaram-se
368 atletas nos vários esca-
lões, desde Benjamins a Vete-
ranos, masculinos e femini-
nos, número que superou
todas as participações até
agora registadas na iniciativa
do Ginásio Clube de Queluz.

José Moreira supera
adversários e ganha
corrida masculina
Interessante a luta pelos pri-

meiros lugares do troféu con-
celhio em muitos dos esca-
lões definidos pelo regula-
mento da competição. Nos se-
niores, Nuno Carraça (URCA)

com o 2.º lugar conquistado
na prova de Queluz, garantiu
a vitória final. Já José Moreira
(Reboleira) com a vitória con-
seguida, garantiu um dos de-
graus do pódio, ficando por
agora com o segundo, mas
tem apenas dois pontos de
vantagem sobre Paulo Her-
mezilha (Mira Sintra). A última
prova (Setembro) na mesma
cidade será decisiva para es-
tes atletas, assim como no se-
ctor feminino, com a discus-
são em aberto até final. Cata-
rina Ferreira (individual) leva
para já vantagem sobre Ro-
sário Peniz (“Os Fixes”) e Te-
resa Rosário (3 Santos Popu-
lares) mas tem que pontuar na

derradeira competição do
troféu para vencer a catego-
ria. A incerteza das classifi-
cações, umas por ausências
dos atletas nas primeiras pro-
vas devido aos quadros com-
petitivos de outros conce-
lhos, outros por não conse-
guirem manter a regularidade
competitiva, faz aumentar as
expectativas para a derradeira
prova de Setembro, curiosa-
mente com a nova época de
2011/2012 já em andamento,
podendo ser esta uma situa-
ção a rever pelo Departamen-
to de Cultura, Turismo, Ju-
ventude e Desporto da Câma-

ra Municipal de Sintra res-
ponsável pela estrutura com-
petitiva do “Troféu Sintra a
Correr”.

José Araújo
um exemplo de
longevidade desportiva
Há três anos a esta parte que
o Ginásio Clube de Queluz
decidiu homenagear a “velha
glória” do atletismo nacional
com uma prova em seu nome,
depois da Junta de Freguesia
de Campolide ter dado o
exemplo. Com uma escola de

atletismo a funcionar na
colectividade, sempre com o
apoio técnico de António
Carrasco e do dirigente Gus-
tavo Estevens, José Araújo,
a caminhar para os 90 anos
de idade é um exemplo vivo
de amor ao atletismo, e não
dispensa as mini-corridas e as
caminhadas. Esteve presente
na homenagem,, que contou
com a presença do vice-
presidente da C.M.S., Marco
Almeida, e de Hugo Frederico
pela Junta de Freguesia de
Queluz, entre outros amigos
e antigos atletas que ajudou
a formar para a modalidade.

Seniores masculinos
1.º José Moreira, GRD Reboleira
2.º Nuno Carraça, U. R. C. A.
3.º Ilírio Gonçalves, Individual
4.º Hugo Gonçalves, CRL Porto Salvo
5.º Marco Grileiro, Individual
6.º Adalberto Furtado, AA Pego Longo
7. º Luís Reis, STEP BY STEP
8.º Pedro Gil Grupo, GRD Ribeira da Lage
9.º Fernando Miranda, A Atlética de Pego Longo
10.º Paulo Hermezilha, U.S.C. Mira Sintra

Seniores femininos
1.ª Catarina Ferreira, Individual
2.ª Josefa Bongué, Joaninhas de Leião
3.ª Alexandra Alves, AA Pego Longo
4.ª Gisela Carvalho, Ginásio Clube de Queluz 12
5.ª Daniela Carvalho, Guerreiros do Rio
6.ª Maria de Jesus Veiga, G.R.D. “Os Fixes”

CLASSIFICAÇÕES:
7.ª Inês Pereira, Centro Óptico da Reboleira
8.ª Sandra Martins Grupo, GRD Ribeira da Lage
9.ª Estela Costa, Individual
10.ª Teresa Rosário, G.D. 3 Santos Populares

Geral colectiva (Equipas)
1.ª A.A. de Pego Longo, 295 pontos
2.ª Casa do Benfica em AMM, 242
3.ª G.R.D. Ribeira da Lage, 196
4.ª G. R. D. “Os Fixes” (Queluz Bx.), 188
5.ª C.R. Leões de Porto Salvo, 182
6.ª U.R.C. da Abrunheira, 155
7.ª G.C.A. Navegadores de Porto Salvo, 140
8.ª Clube Desportivo “Cá-Te-Espero”, 75
9.ª A. D. R. C. Mente Traquina do Casal do
Cotão, 73
10.ª Grupo Desportivo Joaninhas de Leião, 72
(Pontuaram 51 equipas)
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Promovidas pela Câmara Municipal de Sintra, organizadas
pela Comissão de Festas da Vila Velha, com a supervisão
técnica do Clube Português de Canicultura e o apoio da
Junta de Freguesia de S. João das Lampas, realizam-se,
nos dias 30 e 31 de Julho, respectivamente, a 30.ª Exposição
Canina Nacional de Sintra e a 28.ª Exposição Canina
Internacional de Sintra. As exposições vão ter lugar no
largo de S. João das Lampas.
As exposições receberão canicultores espanhóis, france-
ses, italianos e de outros países da Europa, estando igual-
mente presente um significativo número de expositores
portugueses.
O grupo de jurados engloba juízes portugueses, bem como
de Israel, Polónia, Espanha, Holanda e Eslovénia.
Simultaneamente serão realizadas exposições monográ-
ficas de várias raças, designadamente Monográfica dos
Terriers (Sexta-feira),  Monográfica de Pastores Belgas e
Monográfica de Boieiros Suíços (Sábado) e Monográfica
Especializada de Cão de São Bernardo (Domingo) e ainda
os concursos de «jovens apresentadores».
As duas exposições, integradas no programa anual da
canicultura portuguesa, constituem excelentes cartazes
turísticos para Sintra.
As exposições poderão ser visitadas pelos interessados
das 10 às 19 horas dos dias 30 e 31 do corrente mês. Entrada
livre. Para qualquer informação complementar, pelo
telemóvel 96 80 60 400.

S. João das Lampas
Exposições Caninas Nacional
e Internacional de Sintra

intra, Capital do Ro-
mantismo vai receber
a Feira Medieval, de 29
a 31 de Julho, um
evento que recria uma

São Pedro de Penaferrim

Regresso ao passado
na Feira Medieval

feira de 1481. Espectáculos
musicais, teatro, artes circen-
ses, jogos e oficinas para os
mais pequenos vão entusias-
mar o público em São Pedro
de Penaferrim.
Nesta feira, promovida pela
Câmara Municipal de Sintra,
estarão presentes vários
artesãos e comerciantes de
Sintra e do resto do país, bem
como do estrangeiro, que irão
recriar ofícios antigos, em
risco de desaparecimento, pa-
ra que não deixem de fazer
parte da nossa memória.
Artesanato, doçaria tradicio-
nal, especiarias, chás e plantas
são alguns dos produtos que
os visitantes vão poder
encontrar.

Torneios e animação de época
vão fazer o visitante viajar no
tempo, fazendo de Sintra um
ponto de atracção não só de
visitantes locais, mas também
de turistas, contribuindo para

a preservação de tradições.
• Feira Medieval
• 29, 30 e 31 de Julho
• Praça D. Fernando II, Largo
da Feira de S. Pedro de
Penaferrim

• Horários: sexta-feira, 29 –
das 17h00 às 24h00; sábado,
30 – das 15h00 às 24h00;
domingo, 31 – das 15h00 às
23h30
• Entrada livre

S

Vai realizar-se mais
uma edição da Feira do
Livro de Sintra, no
Jardim da Correnteza,
de 22 a 31 de Julho,
com a  presença de vá-
rias editoras e alfarra-
bistas e muita anima-
ção. Nas tardes e noites
da feira haverá concer-
tos de música e espe-
ctáculos de dança,
sempre com entrada
livre.
Estão previstas as
actuações dos grupos
Dança com Cuadro Fla-
menco-Companhia de
Dança Espanhola, ateliers de literatura e Hora do Conto para
os mais pequenos e, ainda, muita animação musical, designa-
damente bandas filarmónicas, ranchos folclóricos, grupos de
música popular, grupos corais de música tradicional e grupos
de baile, durante o decorrer de toda a feira. Os visitantes
poderão contar com os habituais espaços gastronómicos,
com o programa que se detalha, de segunda a sexta-feira, das
17h. às 23h.; sábado e domingo das 15h00 às 23h00.
Dia 22 de Julho (sexta-feira)
• 21h30 – Cuadro Flamenco - Companhia de Dança Espanhola,
convida Academia de Dança de Sintra & Loures
Dia 23 de Julho (sábado)
• 17h00 – Espaço Famílias - “Tarte de Mamute”, de Jeamme
Willis e Tony Ross – Hora do Conto e atelier
• 18h00 – Grupo Folclórico “Os Camponeses” de D. Maria
• 21h30 – Coro Instrumental / Grupo de Danças e Cantares da
ACTIS – Associação Cultural da Terceira Idade de Sintra /
Universidade da Terceira Idade
Dia 24 de Julho (domingo)
• 17h00 – Espaço Famílias – “O Pássaro da Alma”, de Michel
Snunit – Hora do Conto e atelier

Estefânia / Sintra

Feira do Livro na Correnteza
• 18h00 – Banda da So-
ciedade Recreativa e
Musical de Almoça-
geme
• 21h30 – Ai! A Salsa,
Luís Pereira & Ana
Nascimento convidam
Academia de Dança de
Sintra & Loures
Dia 25 de Julho (se-
gunda-feira)
• 21h30 – Hélder San-
tos – Acordeonista,
Organista e Vocalista
Dia 26 de Julho (terça-
feira)
• 21h30 - Grupo da Liga
dos Amigos da Terceira

Idade “Os Avós” e Grupo Coral “Sininhos” de Morelinho
Dia 27 de Julho (quarta-feira)
• 21h30 – Grupo Coral Canta Cabriz
Dia 28 de Julho (quinta-feira)
• 21h30 – Banda da Sociedade Filarmónica “Os Aliados”
Dia 29 de Julho (sexta-feira)
• 21h30 – Diamantes Negros
Dia 30 de Julho (sábado)
• 17h00 – Espaço Famílias – “Segredos do Mar”, de Mary
Louise Gay – Hora do Conto e atelier
• 18h00 – Banda da Sociedade Filarmónica de S. Bento de
Massamá – FilarmóniArtes
• 21h30 – Grupo Coral “A Peninha” da Associação Idosos de
Lourel
Dia 31 de Julho (domingo)
• 17h00 – Espaço Famílias – “O Pássaro da Alma”, de Michel
Snunit – Hora do Conto e atelier
• 18h00 - Grupo Folclórico de Belas
• 21h30 – O Mundo da Dança – Cuadro Flamenco, Ai! A Salsa,
Feel It, Mini-Feel It & Academia de Dança de Sintra & Lou-
res.

js - arquivo

js - idalina grácio

Colares
Vinho de Colares em exposição

Uma exposição denominada “O Vinho de Colares” foi inau-
gurada dia 15, na Adega Visconde de Salreu, em Colares,
onde fica patente até 13 de Novembro, Dia Internacional
de Enoturismo.
Esta exposição pretente revelar o papel de excelência dos
vinhos da centenária Região de Colares como motor de
desenvolvimento económico-social da região, assim como
a importância deste legado cultural e património na
promoção do concelho de Sintra.
Na inauguração esteve presente o vereador do Turismo
da Câmara Municipal de Sintra, Lino Ramos, assim como
representantes da Confraria dos Sabores de Sintra.
A exposição merece uma visita de quem quer aproveitar o
tempo de férias para conhecer a história e o espólio da
adega e do nectar sintrense.

foto: vitalino cara d’anjo



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:
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2:

SÁBADO, 23/7/2011 DOMINGO, 24/7/2011
RTP 1

Espaço Infantil
Brinca Comigo
Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
Portugal Sem Fronteiras
Jornal da Tarde
Top +
Prove Portugal
Pai à Força
Telejornal
Masterchef
Luís de Matos - Mistérios
Viver é Fácil
Californication
Filme: As Pontes
de Madison County
Janela Indiscreta
com Mário Augusto
Top +
Televendas
Euronews

07.00
07.30
13.00

14.00
19.00
19.30
20.00

20.30
21.00
21.30
22.00
22.38
00.35
02.30
06.30

África 7 Dias
Zig Zag
Filme: Scooby-Doo 2:
Monstros à Solta
Desporto 2
Arte & Emoção
A Alma e a Gente
Portugueses
Sem Fronteiras
Family Guy
A Noite do Óscar
Gente da Cidade
Hoje
Filme: “O Velho e o Mar”
Filme: “A Leste do Paraíso”
Desporto 2
Euronews

07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
11.15
11.45
13.30
14.00
19.00
19.30
20.00
21.00

22.00
22.34
23.30
00.30
01.15
06.15

Euronews
África@Global
Músicas de África
Caminhos
70x7
Nós
Iniciativa
Consigo
Vida por Vida
Desporto 2
Ingrediente Secreto
Conversas no Cabeleireiro
Os Simpsons
Quem Matou
Margaret Thatcher?
Hoje
Mistérios de Lisboa
Britcom
Onda Curta
Desporto 2
Euronews

TVI

SIC
Etnias
SIC Kids
Disney Kids
Rebelde Way
Lua Vermelha
O Nosso Mundo
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
De Corpo e Alma
De Corpo e Alma
Cinema
Jornal da Noite
Tás Aqui Tás Apanhado
Totoloto
Laços de Sangue
Cinema
Toma Lá Dá Cá
Televendas

Espaço Infantil
Brinca Comigo
Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
Eucaristia Dominical
Programa a designar
Jornal da Tarde
Só Visto!
Masterchef
Verão Total
Pai à Força
Telejornal
Último a Sair - Gala
Hora da Sorte: Sorteio
do Joker
Liberdade
Filme: “Bobby Z”
Filme: “Cela 211”
Só Visto!
Televendas
Nós
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06.30
07.03
08.00

10.10
11.15
13.00
14.15
15.30
16.45
18.00
20.00
21.00
22.00

22.15
23.15
01.00
03.00
04.00
06.05

ANIVERSÁRIOS

06.30
10.00

13.00
14.20
14.55
16.00

18.00
19.05
19.55
20.00
21.00

22.00

01.00
02.30
04.30

Bom Dia Portugal
Verão Total: Especial
“7 Maravilhas da Gastro-
nomia” - Torre – Serra da
Estrela (Queijo da Serra)
Jornal da Tarde
Ribeirão do Tempo
Revelação
Verão Total: Especial
“7 Maravilhas da Gastro-
nomia” – Torre – Serra da
Estrela (Queijo da Serra)
Portugal em Directo
O Preço Certo
Direito de Antena
Telejornal
Quem Quer Ser Milionário
- Alta Pressão
Tourada - XV Grande
Corrida TV do Norte (2011)
Irmãos e Irmãs
Poder Paralelo
Televendas

2:
Ziz Zag
Diários do Vampiro
National Geographic
Maravilhas do Mundo
Zig Zag
A Fé dos Homens
Momento só Energia
A Teoria do Big Bang
Hoje
Linha da Frente
Zig Zag
National Geographic
Hoje
Diário Câmara Clara
Mad Men
Outro Planeta
Café Central
Café Central
Rockefeller
Palcos
Concerto Suzanna Lubrano
Diário Câmara Clara

SEXTA-FEIRA, 22/7/2011

06.30
07.03
08.00

11.00
13.00
14.15
16.00
18.00
20.00
21.00
22.15
23.15
00.15
01.00

03.15

03.45
05.15
06.05

SIC
06.00
07.00
08.15
10.10
13.00
14.25
15.30
18.25
20.00
21.35
22.30
23.35
00.35
02.25

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

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

Diário da Manhã
Você na TV!
Jornal da Uma
A Tarde É Sua
Agora é Que Conta
Morangos com Açúcar
de Verão
Morangos com Açúcar
de Verão
Jornal das 8
Euromilhões
Remédio Santo
Anjo Meu
Sedução
Depois da Vida
Terror nas Montanhas 2
Glee
Os Batanetes

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
22.35
23.30
02.00
03.55

07.00
14.00
16.00

16.59
18.00
18.30
18.35
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
22.30
22.45
23.45
00.30
00.45
01.00
01.30

03.00

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
Rebelde Way
O encantador de Câes
BBC Vida Selvagem
Primeiro Jornal
Fama Show
Cinema
Cinema
Cinema
Jornal da Noite
Peso Pesado
Cinema
Toma Lá Dá Cá
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
21.15
22.15

01.00
02.45

04.30
04.45

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
Anjo Meu
Corrida de Touros
Figueira da Foz
Altamente
A Magia do Meu Primeiro
Amor
Os Batanetes
TV Shop

06.15
06.30
08.45
09.30
11.15
12.30
13.00
14.00
16.00
18.00
20.00
21.45
22.45
23.45
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
Remédio Santo
Anjo Meu
Sedução
Casos da Vida
Smackdown
Wrestling

Sexta-feira,  22 de Julho – Susana Cristina
Grilo Duarte, de Nafarros, Maria Emília de
Almeida Tavares de Carvalho, Maria do
Carmo Gomes Prudêncio, Ana Maria
Marques Brancanes, do Algueirão, Paula
Maria Barbosa Dias de Araújo, de Lisboa,
Maria Odete de Pedro e Castro Durão, do
Cacém, Maria Deolinda Ramalho C. Pereira,
Lídia das Neves Pacheco dos Anjos Teixeira;
Virgílio Maria Magalhães da Silva Rebelo,
Fernando João Ferreira Gomes, de
Montelavar, Orlandino dos Santos Martins,
de Nafarros, Carlos Jorge Nunes Clemente,
do Mucifal, Tomás Mechas Serrão, João
Pedro Gonçalves Cordeiro Silva ,de Sintra.

Sábado,  23 – Maria Helena Sernadas,
Hermínia Tavares Martins, Elvira Barros
Simplício, de Morelena, Cláudia Maria Rosa
Fonseca Manata, Jacinta Arraias Neto, de
Pexiligais, Odete Machado Duarte, das
Lameiras; Fernando António da Conceição
Prudêncio, de Sintra, Alfredo de Jesus Canada,
de Rio de Mouro, António Duarte Sebas-
tião, das Lameiras, André Gonçalo Antunes
Martins, de Nafarros.

Domingo,  24 – Maria Bernardo Silvestre
Clemente, Maria Olívia dos Reis Baeta, Maria
Helena dos Santos Oliveira, de Albogas,
Maria Josefina da Silva Luz,  Isabel Maria dos
Santos Regueira, da Várzea de Sintra,
Natividade Maria Silvestre Rosa, de
Montelavar, Ana da Palma Parrinha, de Vila
Verde; José Sapina Figueiredo, da Terrugem,
João Emanuel Moniz Campos Gomes, Rui
Carlos Pimenta Dias, de Rio de Mouro,
Ricardo Fontaínhas da Fonseca, de Vila
Verde.

Segunda-feira,  25 – Maria de Jesus Jacinto
Duarte, de London, Helena Cristina Verga
Pinto Faria, Rafaela Morais, da Praia das
Maçãs, Amélia Rosa da Silva, de Morelena,
Maria Luisa da Silva Miranda, da Ribeira, Ana
Maria Sardinha Correia Baeta, Ana Catarina
Alves dos Santos, Domingos Sequeira Cosme,
Manuel Mateus, de Pero Pinheiro, Duarte
Victor da Costa Duarte Condesso, Samuel
Jorge Alves, de Lisboa, Mário dos Santos
Madeira, de Lyon, Luis Miguel da Veiga
Ferreira, de Lisboa, Miguel Alexandre Saraiva
Louro, Fábio Manuel Jácomo Simões., Simão
André Simões Nunes, de Almargem do Bispo

Terça-feira,  26 – Alice Afonso Reis, Maria
Deolinda Quintela da Silva, de Alhos Vedros,
Prazeres da Conceição Pardal, de Pero Pin-
heiro, Ana Isabel Mota Abreu, de Colares,
Ana Maria Capucho Martins, de Montelavar,
Maria Amélia de Jesus Cruz Luis, Ana Maria
Granja Marques; srs. Vicente Leitão, das
Lameiras, Fernando Paulo Nunes Costa, do
Mucifal, Joaquim Caetano Franco, da Perni-
gem, Mateus Epifânio Coelho Grilo, da
Maceira, José António Raio Costa, do
Banzão, Paulo José Jalles de Almeida,
Armando Manuel Leirão Lázaro, de
Godigana, Hugo Filipe Dias França.

Quarta-feira,  27– Carolina Vieira Bernar-
dino, de S. Carlos, Maria Sofia da Cunha,
Antónia da Conceição Nunes, Maria Luisa
Roman Nobre S. Bandeira, de  Lisboa,  Maria
João da Mata Graça, Evangelista Ferreira
Ribeiro, Amélia dos Santos Moreira, Maria
Helena Urmal Simões,  Lucinda Preciosa
Marques Frutuoso, do Algueirão, Cidalina
José Carvalho, de Albogas, Ilda Esmeralda
Inácio Moreira, dra. Maria Nídia Costa
Pereira,José Augusto Teixeira Santos,
António Miranda Mouro, de sta. Susana, Jorge
Duarte, João Miguel Barata Telles, da Tojeira.

Quinta-feira,  28 – Paula Sofia Cardador
Martins, do Cacém, Manuela da Silva
Bonzinho, Isabel Maria Marques Monteiro
Palha, Maria Luisa Silva Faias, de Mem Mar-
tins, Maria Fernanda Julião Vinagre, de More-
lena, Conceição Almeida Andrade, de S.
João das Lampas, Felicidade Saraiva de
Almeida, de Nafarros, Lília Maria
Casmarrinha, Joana Filipa dos Santos Costa;
José Augusto Lopes, de Sintra, António Au-
gusto Marques da Silva, de Rio de Janeiro,
João Valentim Fernandes Filipe, de Vila
Verde, Augusto Tavares, de Vila Verde e
Humberto Manuel Duarte Cavalheiro, de
Godigana.

SERVIÇO PERMANENTE
Sexta-feira, dia 22: Correia (Queluz);
Domus Massamá (Massamá); Ascensão Nunes
(Grajal); Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Ouressa
(Mem Martins); Da Misericórdia (Vila); De Colares
(Colares).
Sábado, dia 23: Simões Lopes (Queluz); Neves
(Massamá Norte); Silva Duarte (Cacém); Moderna
(Alto do Forte - Rio de Mouro); Claro Russo
(Mercês); Simões (Estefânia); Casal de Cambra (C.
Cambra).
Domingo, dia 24: Gil (Queluz); Portela (Monte
Abraão); São Francisco Xavier (Urb. do Cotão);
Dumas Brousse (Rinchoa); Flora (Mem Martins);
Crespo (Várzea de Sintra); Fontanelas
(Fontanelas).
Segunda-feira, dia 25: Gil (Queluz); Portela
(Monte Abraão); S. Francisco Xavier (Urb. do
Cotão); Dumas Brousse (Rinchoa); Flora (Mem
Martins); Crespo (Várzea de Sintra); Fontanelas
(Fontanelas).
Terça-feira, dia 26: Queluz (Queluz); Baião
Santos (Monte Abraão); Central (Agualva-Cacém);
Serra das Minas (Rio de Mouro); Santos Pinto
(Monte Abraão); Valentim (S. Pedro); Do Magoito
(Magoito).
Quarta-feira, dia 27: Azeredo (Pendão);
Pinto Leal (Massamá); Clotilde Dias (São Marcos);
Rio Mouro (Rio de Mouro); Marques Rodrigues (Mem
Martins); Marrazes (Estefânia); Da Beloura
(Beloura).
Quinta-feira, dia 28: Correia (Queluz);
Vasconvelos (Queluz Ocidental); Garcia (Cacém);

Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Tapada das Mercês
(Mercês); Da Misericórdia (Vila); Nave Ribeiro
(Montelavar).

REFORÇOS
Sexta-feira, dia 22: Ferreira (Belas);
Quinta das Flores (Massamá); Araújo e Sá (Agualva-
Cacém); De Fitares (Fitares); Químia (Mem
Martins); Da Praia das Maçãs (P. Maçãs); Confiança
(Pêro Pinheiro).
Sábado, dia 23: Guerra Rico (Agualva-
Cacém); Cargaleiro Lourenço (Rinchoa).
Domingo, dia 24: Rodrigues Garcia (Cacém),
De Fitares (Fitares).
Segunda-feira, dia 25: Ferreira (Belas);
Azeredo (Pendão); Caldeira (Mira-Sintra);
Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Ouressa (Mem
Martins); De Colares (Colares); Confiança (Pêro
Pinheiro).
Terça-feira, dia 26: Ferreira (Belas); Simões
Lopes (Queluz); Silva Duarte (Cacém); De Fitares
(Fitares); Claro Russo (Mercês); Da Terrugem
(Terrugema); Confiança (Pêro Pinheiro).
Quarta-feira, dia 27: Ferreira (Belas);
Portela (Monte Abraão); Rodrigues Garcia
(Cacém); Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Flora
(Mem Martins); Casal de Cambra (C. Cambra);
Confiança (Pêro Pinheiro).
Quinta-feira, 28: Ferreira (Belas); Zeller
(Queluz); Mira Sintra (M. Sintra); Dumas Brousse
(Rinchoa); Vitor Manuel (Algueirão); Fontanelas
(Fontanelas); Confiança (Pêro Pinheiro).
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7JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 22 DE JULHO DE 2011

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
Espectáculo ao ar livre.
Quando: 5.ª, 6.ª, sáb. às 22h, dom. às 21h.
Até 25 Setembro.
Onde: Jardins da Quinta da Regaleira.

Mira Sintra – “O Retratinho de Joana
D’Arc”
Espectáculo  pelo Teatromosca  e  Teatro
do Silêncio
Quando: Dia 24, às 16.30h
Onde: Casa da Cultura de Mira Sintra

Bernardo
de Brito e Cunha

MÚSICA

O

N

DIVERSOS

N

O

Sintra – Concerto ao ar livre inaugural do Chalet da Condessa D’Edla, Parque da Pena, dia 29, às 18.30h. Mais informações: Parques de Sintra-Monte da Lua. Telef. 21 9237300.

Sintra – Sintra Arte Pública VIII – “Um
Homem, Um Mundo”
Com participação de 16 escultores
nacionais e internacionais
Quando: Até 10 Junho 2012

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
“Carros 2”, 2D VP, na sala 1, às
11.20h, 13.50h, 16.20h, 18.50h.
“A Melhor da Despedida de Solteira”,
na sala 1, às 21.35h., 00h.
“Harry Potter 7, Parte II”, 3D, na sala
2, às 13.30h, 16.10h, 18.45h, 21.30h,
00.10h.
“Carros 2”, 3D VP, na sala 3, às
13.25h, 15.55h, 18.25h.
“Insidioso”, na sala 3, às 21.55h,
00.05h.
“Carros 2”, 3D VP, na sala 4, às
11.30h.
“O Panda do Kung Fu 2”, 3D, VP, na
sala 4, às 14h, 16h.
“A Professora Baldas”, na sala 4,  às
18h.
“Larry Crowne”, na sala 4 às 19.50h,
21.50h, 23.50h.
“Os Pinguins do Sr. Popper” VP, na
sala 5-K, às 11.35h, 13.35h, 15.35h,
17.35h, 19.35h.
“Os Pinguins do Sr. Popper” VO, na
sala 5-K, às 21.40h, 23.45h.
“O Panda do Kung Fu 2”, 2D, VP, na
sala 6, às 11.40h.
“A Melhor da Despedida de Solteira”,

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

Sintra – “O Nú no Património Artístico
Municipal”
Quando: Até 15 de Setembro
Onde: Galeria da Colecção Municipal de
Arte - Museu Ferreira de Castro
Informações: 21 923 88 28

Colares – “O Vinho de Colares”
Exposição
Quando: 6.ª, sáb. e dom. entre as 14 e as
19h30. Patente até dia 13 de Novembro
(Dia Internacional do Enoturismo)
Onde: Adega Visconde de Salreu

Colares – Exposição Pintura de Ludwig
Goris
Onde: Rodizio - Colares (em frente ao
Horto da Praia Grande)
Quando: Até 15 de Setembro
Informações: 2192990319 - 964028404

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.

Sintra – “Uma Noite no Palácio”
A partir de Um Auto de Gil Vicente, de
Almeida Garrett, espectáculo da Utopia
Teatro, Danças com História e Sintra
Estúdio de Ópera
Quando: Até 14 de Agosto, sexta,
sábado e domingo, às 21.30h (excepto
10 e 22 Julho)
Onde: Palácio Nacional de Sintra
Contacto: 21 242 31 78

Sintra – Feira do Livro do Sintra
Quando: De 22 a 31 de Julho, 2.ª a 6.ª
das 17 às 23h; sáb, e dom. das 15 às
23h. Onde: Jardim da Correnteza, Sintra
Informações: 21 923 61 05

S. João das Lampas – 30.ª Exposição
Canina Nacional de Sintra e 28.ª
Exposição Canina Internacional de
Sintra
Onde: Largo de São João das Lampas,
das 10h às 19h
Quando: Dias 30 e 31 de Julho, das 10
às 18h

S. Pedro de Penaferrim – “Feira
Medieval”
Espectáculos musicais, teatro, artes
circenses, jogos e oficinas
Onde: Praça D. Fernando II - Largo da
Feira de S. Pedro de Penaferrim
Quando: Dias 29, 30 e 31, sexta-feira,
das 17h às 24h; sábado, das 15h às 24 e
domingo, das 15 às 23.30h.
Telef. 21 850 81 10

Onde: 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 – “De Sintra ao Oceano – Uma
Viagem no Tempo”
Exposição fotográfica sobre o eléctrico de
Sintra e o seu percurso histórico
Quando: De 28 Julho a 28 Agosto
Onde: Vila Alda – Casa do Eléctrico de
Sintra
Contacto: 96 133 03 91

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 – “Sticks and Stones”
Exposição de Pintura e Escultura de
Gustavo Fernandes
Onde: Galeria Municipal de Sintra
Quando: De 23 de Julho até 24 Agosto,
de 3.ª a 6.ª, das 9h30 às 18h; sáb. dom,
feriados das 13h30 às 18h.
Contacto: 21 923 87 28

Sintra – “Circularte”
Exposição de João Nuno
Onde: Galeria Municipal de Sintra
Q u a n d o :  D e  2 4  A g o s t o  a  2 8
Setembro, de 3.ª a 6.ª,  das 9h30 às
18h; sáb. dom, feriados das 13h30
às 18h.
Contacto: 21 923 87 28

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

Sintra – “Pano Cru”
Concerto de música coral constituído
apenas por vozes femininas
Quando: Dia 22 às 22 h
Onde: Espaço Refexo, Estefânia
Contacto: 214213188

Sintra – Joana Marques Trio
Concerto
Quando: Dia 23 às 22 h
Onde: Espaço Refexo, Estefânia
Contacto: 214213188

Mira Sintra – Exposição de Pintura,
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

na sala 6, às 13.40h, 16.05h, 18.30h.
“A Árvore da Vida”, na sala 6, às 21.25h.
“A Professora Baldas”, na sala 6, às
00.15h.
“Insidioso”, na sala 7-S, às 14.10h,
16.15h, 18.20h.
“Transformers 3”, 2D, na sala 7-S, às
21.20h, 00.20h.
“Harry Potter 7, Parte II”, 2D, na sala
8-C-V, às 13.45h, 16.25, 19h, 21.45h,
00.25h.

A ÚLTIMA sexta-feira apresentou a RTP1 o
programa “O Fado na Cidade”, gravado na
Alameda D. Afonso Henriques – e, para a
ocasião, talvez se tivesse podido pôr a funcionar
a Fonte Luminosa, nas suas duas vertentes.

Fados e (poucas) guitarradas

«Sabe quem quiser atentar nisso que, ao carregar no
botão do canal 1 ou 2, lá não estará um vencedor qualquer
de um “reality show” idiota a prolongar a sua idiotice
por vontade da estação que o promoveu e a troco de
mais uns trocos adicionais. Podem os programas da RTP
não ser todos excelentes – e muitos não o são – mas têm,
ao menos, uma certa dignidade. São entretenimento, sem
serem demasiado básicos. Têm mesmo, alguns deles, uma
qualidade acima da média. São, certamente, muitas das
vezes, bem melhores do que aquilo que os restantes canais
mostram à mesma hora. No entanto, o público prefere os
outros. Porquê? Não faço ideia. Mas sei que este serviço
de não embrutecimento diário produzido pela RTP, é que
recebe o nome de serviço público. Exactamente porque
não contribui para a estupidificação.»

UNCA CANSAM, por muito que se vejam, os pro-
gramas que David Attenborough fez para a BBC e
que a SIC apresenta aos domingos de manhã. “BBC
Vida Selvagem” é o seu nome e David percorre
quase céus e terra em busca de coisas sempre

S FADISTAS chamados eram bons, uns melhores
do que outros, outros com mais percurso do que
outros, quase todos com caminhos diferentes. E
foi pena que o primeiro fado interpretado por
Cristina Branco, “Se Não Chovesse Tanto, Meu

PROGRAMA, de resto, incluía o acompanha-
mento pela Orquestra Metropolitana de Lisboa
que, a avaliar pelo pot-pourri da abertura, para
o qual foi buscar diversos temas popularizados
pelo fado, pelas marchas populares e, até, pelos

Porque tinha dois propósitos, o programa: por um lado,
era o Concerto de Encerramento das Festas de Lisboa 2011,
mas tinha um outro desígnio (isto hoje está lindo…), talvez
mais importante. É que o programa foi gravado no âmbito
da candidatura do Fado à Lista de Património Cultural
Imaterial da Humanidade (que traduz a vontade de
proclamar perante a UNESCO a consagração do valor uni-
versal do Fado) e cujo resultado será conhecido em Novem-
bro próximo. Dirão que o Fado pode facilmente conseguir
essa distinção sem a água e a luz em fundo, mas a verdade
é que ninguém ignora como, nestas coisas, o “embrulho”
é importante: basta ver as maroscas que se fazem em torno
dos filmes, por altura dos Óscares. É tudo uma questão de
marketing e seremos ingénuos se acreditarmos que
chegaremos lá sem um bocadinho de show off, de puxarmos
a brasa à nossa sardinha – ou ao nosso Fado…

filmes da década de 50 – uma abertura ligeiramente longa
de mais –, a orquestra “insistiu” sempre em abafar e
sobrepor-se aos instrumentos característicos do fado, o
que é um pouco incompreensível: seria o mesmo que
relegar, no tango, o bandoneon para segundo plano e
substituí-lo pela família das cordas ou dos sopros. Seria
rigorosamente a mesma coisa? Não me parece. Para além

da orquestra lá estiveram os músicos que se impunham, com
especial incidência em José Manuel Neto, um dos maiores
executantes da guitarra portuguesa dos nossos dias – e talvez
por isso mereceu uma festa na cabeça por parte de Carlos do
Carmo. E não teria ficado mal um momento em que os
instrumentistas do fado tivessem tido o seu próprio instante
de glória, que só se revelou, curto, na abertura de “Lisboa
Menina e Moça”.

Amor” tivesse (como todos os restantes) não a indicação em
rodapé do título e respectivos autores, o que é excelente, mas
que a informação estivesse errada. O problema nessa canção
é que o autor da letra não é Manuel de Freitas, mas sim
Manuela de Freitas… Foi bom ver mais uma vez Camané (com
belas passagens de testemunho para Carlos do Carmo e de
Cristina Branco) e o grande Carlos do Carmo, embora se note
na voz deste último que o tempo e as diversas maleitas já
fazem sentir os seus efeitos. Foi, no entanto e de uma forma
geral, um espectáculo de grande dignidade e que gostei de
acompanhar.

interessantes. Não ignorando que este programa surge
imediatamente a seguir a “O Encantador de Cães”. Este
“encantador” é Cesar Millan Favela, um escritor, apresentador

de televisão e treinador canino me-
xicano, radicado nos Estados Uni-
dos. Cesar, autodidacta em compor-
tamento canino, inspirou-se nos
exemplos do avô no trato com os
animais, que lhe dizia sempre: “Nun-
ca trabalhes contra a Mãe Natu-
reza”. Mais tarde, mudou-se para os
Estados Unidos esperando tornar-
se no maior treinador de cães do
mundo. Neste programa, expandiu o seu slogan: “Eu reabilito
cães e treino pessoas”. E quem tem cães e vê a série percebe
como esta verdade devia ser obrigatória, no sentido de que
quem precisa mais de treino… são os donos.



JORNAL DE SINTRA Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 SINTRA | Redacção: 21 910 68 31 | Publicidade: 21 910 68 30 | Telefax: 21 910 68 37 / 8

Negrais / Almargem do Bispo

Festejos em Honra de N.ª Sr.ª de Fátima
atraem milhares de visitantes
António Faias

A

N.ª Sr.ª de Fátima no seu andor
js - antónio faias
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ALMARALMARALMARALMARALMARGEM DO BISPO EM FESGEM DO BISPO EM FESGEM DO BISPO EM FESGEM DO BISPO EM FESGEM DO BISPO EM FESTTTTTAAAAA
A Junta de Freguesia convida à participação nas festas em:

• COVAS DE FERRO
• Nossa Senhora da Saúde
• 29 de Julho a 1 de Agosto

• DONA MARIA
• Nossa Senhora Monte Carmo
• 12 a 15 de Agosto

• PIEDADE DA SERRA
• Nossa Senhora da Piedade da Serra
• 19 a 22 de Agosto

• ARUIL
• Nossa Senhora da Luz
• 9 a 12 de Setembro

• CAMARÕES
• Nossa Senhora dos Enfermos
• 1 a 3 de Outubro

VISITE-NOS

s tradicionais fes-
tividades anuais
em Honra de N.ª
Sr.ª de Fátima, em
Negrais, tiveram

Os tradicionais festejos anuais em Honra de N.ª Sr.ª de Fátima, em Negrais, realizados no passado fim-de-semana e este ano em 56.ª edição, atraíram
mais uma vez a esta aldeia da freguesia de Almargem do Bispo, do concelho de Sintra, milhares de forasteiros, que com a sua presença emprestaram
ainda maior brilho às festividades em honra da padroeira da localidade.

início na passada sexta-feira,
dia 15, e prolongaram-se pelo
fim-de-semana, encerrando
na segunda-feira, dia 18, à noi-
te, com um espectáculo por
Quim Barreiros, que levou ao
recinto de festas, o largo prin-
cipal da aldeia, milhares de
espectadores, à semelhança,
aliás, dos vários outros espe-
ctáculos constantes do pro-
grama. Mas o dia principal
dos festejos foi o domingo,
consagrado à veneração à
Virgem padroeira de Negrais,
N.ª Sr.ª de Fátima, cujas ceri-
mónias religiosas tiveram iní-
cio com a eucaristia celebrada
no templo, pelas 15 horas, pe-
lo padre Cristóvão, pároco de
Almargem do Bispo, acolita-
do pelo diácono José Lucas.
Com a igreja regurgitando de
fiéis, cânticos, hossanas e
aleluias, acompanhadas de
várias citações de passagens
dos Evangelhos, ecoaram no
recinto, tendo no final das
cerimónias litúrgicas saído à
rua a procissão, encabeçada
por um esquadrão a cavalo
da GNR, seguido da Fanfarra
dos Bombeiros Voluntários
de Montelavar, os andores
com as várias imagens, onde
sobressaía a da padroeira, a
juíza da festa – Carolina Ale-
xandra Duarte –, resplande-
cente no seu lindo vestido de

tualmente, a assistência em
delírio.

“Festejos
decorreram bem”
João Ramos, um dos elemen-
tos da comissão de festas,
constituída por quatro mem-
bros masculinos e 10 femi-
ninos, adiantou-nos que
“habitualmente a comissão é
composta por dez elementos
masculinos e dez femininos,
mas este ano houve muita
dificuldade em conseguir
mais elementos masculinos,
pelo que tivemos que consti-
tuir a comissão com este
número, porque não seria por
falta desses membros que
deixaria de fazer-se a festa”.

organza, os componentes
dos ranchos folclóricos parti-
cipantes, os membros da
comissão de festas, o pálio
com os sacerdotes, a Banda
Filarmónica da Cidade de
Agualva-Cacém, que com os
seus acordes emprestava
ainda maior solenidade ao
cortejo, que percorreu as prin-
cipais ruas  da aldeia, encer-
rando este largas centenas de
fiéis, que o acompanharam
durante todo o trajecto.
Após o regresso da procissão
ao templo teve lugar neste o
acto da eleição da juíza das

festas do próximo ano, que
recaiu em Patrícia Florêncio,
que logo ali recebeu das mãos
de Carolina Alexandra Duarte,
a juíza das festas deste ano,
o ceptro de juíza que empu-
nhará nas próximas festivi-
dades.

Folclore, música
e Fernando Rocha
Finda a procissão, no palco
instalado no recinto de festas
actuaram os ranchos folcló-
ricos do Recreios da Venda
Seca e os Camponeses de

Dona Maria, encerrando a
tarde a Banda Filarmónica da
Cidade de Agualva-Cacém,
que dirigida pelo seu maestro
António Domingos realizou
um excelente concerto, a que
o numeroso público dispen-
sou fartos aplausos.
À noite, pelas 22 horas, actua-
ram os Kuase Banda e o artis-
ta Fernando Rocha, que reu-
niram uma grande assistên-
cia, que não lhes regateou
aplausos.
As festas encerraram na se-
gunda-feira à noite, com Quim
Barreiros a pôr, como habi-

Numa avaliação às festivida-
des, João Ramos considerou
que “decorreram bem, apesar
de no sábado terem caído
alguns chuviscos e hoje [do-
mingo] ter feito muito vento,
mas a população tem aderido
muito bem e colaborado con-
nosco, e é isso que a comis-
são  necessita”. Acerca do
programa das festas, João
Ramos acrescentou que
“tivemos  de cortar um pouco
no programa, porque a crise
é evidente, e são as empresas
da freguesia e algumas do
concelho, para além da Junta
de Freguesia, que nos apoiam
e nos ajudam a levar a efeito
estes festejos com o seu
habitual brilho”.

Carolina Alexandra e Patrícia Florêncio
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