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Torneio de Páscoa – José Ricardo Santos de futebol 11 no Clube de Futebol “Os Montelavarenses” e Compasso Pascal

Infantis de Montelavar brilham
no Torneio de Páscoa

O movimento associativo
marcou forte presença nesta
Páscoa em acontecimentos
festivos de cariz desportivo e
religioso com grande aco-
lhimento das populações.
Nos dias 29 e 30 de Março,
em Montelavar realizou-se o 2.º
Torneio da Páscoa – José
Ricardo Santos em futebol de
11, escalão de Infantis. A com-
petição, disputada no campo do
Vimal foi ganha pelo Clube de
Futebol “Os Belenenses” que
venceu a equipa da casa  por
6-5, título decidido na marca-
ção de pontapés da marca de
grande penalidade.
Também o já tradicional Com-
passo Motard, sob a égide do
pároco Avelino Alves distribuiu
a bênção Pascal, sob rodas, em
7 freguesias do concelho.

foto: ventura saraiva
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Roteiro Cultural
Teatro
Exposições
Música
Cinema

DR. ANTÓNIO LUCAS

Clínica Educares (por cima do Registo Civil)
Av. Heliodoro Salgado 57-1.º 2710-575 Sintra

Telef. 21 093 84 30

Médico Oftalmologista
Doenças e cirurgia ocular

Acordos:
MEDIS, SÃVIDA (EDP), SAMS-QUADROS, SS CGD

ADVANCE CARE

II Caminhada Solidária do Cacém
Dia 21 de Abril, domingo – Início pelas 9.30 horas junto à Escola Secundária Gama Barros

Percurso de 4 quilómetros (dificuldade baixa)

PARTICIPE
INSCRIÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES NA JUNTA DE FREGUESIA DO CACÉM 21 912 93 80 (ABERTO ÀS QUARTAS-FEIRAS ATÉ ÀS 19 H.)

Uma iniciativa da Junta de Freguesia do Cacém que conta com o apoio do Jornal de Sintra.
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Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios
Visitas guiadas
ao Palácio da Pena
e Palácio de Sintra
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Educação
Feira da Saúde dia 9
na Escola Secundária
de Santa Maria
aberta ao público
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HISTÓRIA LOCAL / USOS E COSTUNES OPINIÃO

(Continuação)

Memórias de Um Povo (XXIII)
Acontecimentos
Estava sentado à mesa, frente a uma criança, de mais ou
menos dois anos de idade, ela também sentadinha à mesa
de caras comigo olhamos um para o outro e sorrimos, ela faz
as suas gracinhas para chamar a atenção, eu meti conversa
com ela, mas não tive resposta, ela ficou envergonhada
porque era francesa então acenamos um ou outro, ela com o
seu ar maroto sorriu, eu fiz-lhe cu cu entre objectos que
tinha em cima da mesa, e vi uma criança feliz tal como eu.
Estou rodeado de Franceses, com quem não sei falar, quando
nos levantamos, ou nos cruzamos, sempre nos saudámos,
ou acenamos à noite, antes de deitar nos despedimos, a
desejar a boa noite, isto nós compreendemos, nem que seja
por gestos, as crianças seus filhos, olhando e sorrindo
compreendendo tudo, ficam todas felizes, são estas coisas
que se passam aqui no parque que nos dão grande
felicidade.
Chegaram ao pé de mim três casais, que são de Montemor-
o-Novo, estavam a acabar de almoçar, nós tínhamos ido ao
café, quando cheguei fiz o primeiro contacto  com eles,
então eu disse-lhes, se eles precisavam de um elemento
para os ajudar, que eu dava um jeito, a resposta foi
rapidíssima, venha , venha, que a loiça está por lavar, assim
começou o nosso convívio, com mais um grupo porreiro,

“O PRÍNCIPE” 500 ANOS DEPOIS
E MAQUIAVEL AINDA HOJE

oi no final do Outono de 1513, portanto há 500 anos,
que um homem de nome Nicolau Maquiavel,
confinado, por razões políticas, ao espaço limitado da
sua quinta em Sant’Andrea, publicou um pequeno
livro intitulado “O Príncipe”, que viria a transformar-

José Jorge Letria

F
se num clássico absoluto da filosofia política.
Diz-se que uma das preocupações de Maquiavel era fazer
chegar um exemplar autografado do livro a Erasmo de
Roterdão, que se encontrava doente e mesmo no final da vida.
Tanto quanto se sabe, o livro não chegou a tempo às mãos do
grande humanista que sonhava com uma Europa unida, sem
guerra e sem querelas religiosas que a poderiam levar a um
irreversível colapso.
Maquiavel representava o pensamento pragmático e instru-
mental de quem usa com destreza e engenho os instrumentos
que perpetuam o exercício do poder. Erasmo tinha uma visão
mais utópica, embora, conhecendo como conhecia a
Antiguidade greco-latina, soubesse que o pensamento de um
homem como Maquiavel, que desconhecia como teórico e
quadro político, já muitas vezes fora antes posto em prática,
embora de forma não sistematizada em tratado de ciência
política.
O que verdadeiramente contava e conta no pensamento de
Maquiavel é o êxito dos resultados na hora de se avaliar o
cumprimento dos objectivos, ainda que isso leve os fins a
legitimarem todos os meios. Erasmo pensava de modo
diferente.
Ao longo dos séculos que entretanto passaram, o autor deste
texto de cerca de 30 mil palavras, também autor de uma peça
de teatro intitulada “A Mandrágora” e de outros livros, foi
visto como uma personificação do mal e deu mesmo origem a
um adjectivo que muito penaliza quem com ele é presenteado.
Defendia Maquiavel que, em política, é preferível ser temido a
ser amado, e essa passou a ser a perspectiva dos detentores
do poder absoluto, dos autocratas e dos ditadores, de Salazar
e Franco a Adolf Hitler. Também Napoleão Bonaparte foi grande
admirador de Maquiavel, tendo mesmo publicado uma edição
anotada de “O Príncipe”.
Altos dignitários da Igreja chegaram a escrever que o livro de
Nicolau Maquiavel fora escrito pela mão de Satanás. E porquê
? Porque o conceito de moralidade está ausente do
pensamento do teórico florentino, para quem era claro que um
homem esquece mais depressa a morte do pai do que a perda
do património. Nesse sentido, “O Prínicipe” é um tratado sobre
o cinismo e o pragmatismo da política.
É interessante constatar que esta efeméride passou
praticamente despercebida, designadamente na Itália onde
Maquiavel nasceu e onde a vida política se transformou num
imenso circo onde pontificam palhaços, comediantes de feira
e outras figuras que tornam aberrante o jogo democrático,
sobretudo se o deixam refém de populismos, demagogias e
absolutas faltas de respeito pelo interesse colectivo.
Por outro lado, poderá dizer-se que a Europa da União, no
difícil equilíbrio entre países ricos e pobres, poderosos e fracos,
representa cada vez a concretização prática do pensamento
de Maquiavel e não de Erasmo, porque permite que, sem
escrúpulos ou reservas morais, se condenem à marginalização
e ao empobrecimento aqueles que não cabem nos conceitos
de solidariedade e entreajuda que cada vez menos valor e
significado têm entre Estados que cobiçam e condicionam a
soberania dos outros.
Se Maquiavel ainda fizesse parte do número dos vivos não
teria dificuldade em ser festejado, celebrado e contratado como
consultor e assessor, embora tudo me leve a crer que nunca
chegaria tão longe como os aberrantes teóricos do
ultraliberalismo. Ele tinha outra dimensão e grandeza.
Entretanto, proliferam os políticos transformados em
comentadores televisivos que ainda não perceberam que, em
regra, Maquiavel nunca consegue tornar-se Príncipe, mesmo
que todas as semanas entre nas nossas casas, anos a fio.
A verdade é que Nicolau Maquiavel escreveu noutra época e
com base noutros conceitos, regras e visões do poder. Mas o
que continua a ter de mais actual e interessante é a forma
como sintetizou aquilo que mais profundamente caracteriza a
natureza humana quando é poder, a sua conquista e
manutenção que estão em causa.

logo trocamos algumas bebidas que cada um tinha.

(Memórias de Um Povo, escritas pelo autor
Armindo Silvestre Azenha (Continua em próxima edição)

Nota de leitura:
Estes apontamentos de convívio do Autor com “Franceses”
(franceses mesmo ou lusodescendentes em processo de
afrancesamento e desaportuguesamento?) exemplificam a
prioridade e a dominância dos fatores afetivos e intuitivos
sobre outros do âmbito da maior ou menor racionalidade.
António Damásio, o de “O erro de Descartes”, teve razão
quando disse que primeiro sentimos e depois inteligimos.
Outros neurocientistas descobriram recentemente que
primeiro decidimos em processo intuitivo, seguido quase
de imediato pela construção do argumentário e isto tão
rápido que nos convencemos a nós próprios de que
decidimos pelo raciocínio. Claro que estes achados da
ciência não justificam investimento na irracionalidade, nem
que não haja quem queira (ai querem, querem) obnubilar-
nos o raciocínio.
Conhece-te a ti próprio, dizem-nos da Grécia, há mais de
dois milénios.

Vítor Hugo Neto

A água, o azeite e o vinho
em destaque na Ovibeja

Terrugem
Festa de aniversário de elevação a vila
No dia 6 de abril, sábado, a população da recém criada Vila
da Terrugem vai estar em festa a partir das 16 horas com a
receção aos convidados na Junta de Freguesia.
Segue-se pelas 16.15h – Sessão comemorativa do 2.º
aniversário da Vila de Terrugem com entrega de medalha
comemorativa às instituições da Freguesia.

SOCIEDADE

A Ovibeja vai ter lugar entre 24 e 28 de Abril no Parque de
Feiras e Exposições de Beja. Os destaques da 30ª OVIBEJA
vão para os “líquidos preciosos: a água, o azeite e o vinho”,
estes dois representando fileiras importantes no desenvol-
vimento da região e a água com uma importância acrescida
uma vez que Alqueva já está a regar vários milhares de
hectares. No entanto, Castro e Brito diz temer que, apesar
das promessas governamentais, “o regadio não esteja
concluído em 2015, o que pode provocar perdas muito
grandes para os agricultores que já instalaram pomares ou
olivais e continuam à espera da água de Alqueva”.

17.00h – Abertura do Bolo de Aniversário
17.30h – Concerto pela Orquestra da Sociedade Filarmónica
Instrução e Recreio Familiar de Lameiras no coreto.
19.00h – Missa na Igreja Paroquial: Em Ação de Graças
pelo 2.º aniversário da Vila de Terrugem.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 13.º dos Estatutos convocamos a Assembleia
Geral da Gestilamas – Associação de Industriais para Gestão
de Subprodutos da Pedra Natural, a reunir em sessão ordinária,
na Sede na Avenida da Liberdade, n.º 22, 1.º andar, em Pero Pinheiro,
no próximo dia 13 de Abril, pelas 10,00 horas, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Discussão e ratificação da proposta da Direcção sobre o
alargamento do prazo, até ao final do ano de 2013, para a
utilização das unidades de deposição referentes às
comparticipações extraordinárias das empresas associadas,
na sequência do deliberado no ponto único da Assembleia
Geral de 21 de Junho de 2008.

2. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas
da Direcção e do Parecer do Conselho Fiscal relativos ao
exercício de 2012.

3. Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2013 – 2015

4. Assuntos diversos do interesse da Associação.

Não comparecendo o número suficiente de associados para que a
Assembleia possa reunir em primeira convocação, convocamos,
desde já, a mesma Assembleia Geral para reunir, em segunda
convocação, no mesmo local, no mesmo dia, mas às 10,30 horas,
com a mesma Ordem de Trabalhos, constituindo-se então com
qualquer número de Associados presentes.

Recordamos que, nos termos do n.º 6 do artigo 14.º dos Estatutos,
qualquer Associado pode mandatar um outro Associado para o
representar na Assembleia Geral, bastando, para o efeito, uma carta
mandadeira dirigida ao respectivo presidente.

Pero Pinheiro, 02 de Abril de 2013.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Eng.º João Américo Urmal

PUB. JORNAL DE SINTRA, 5-4-2013

GESTILAMAS
Associação de Industriais para Gestão

de Subprodutos da Pedra Natural
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CENTRO SOCIAL DE REFORMADOS
E IDOSOS DE ALBARRAQUE

Instituição Particular de Solidariedade Social Sem Fins Lucrativos

CONVOCATÓRIA PARA REALIZAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocam-se todos os Sócios do Centro Social de Reformados e
Idosos de Albarraque, nos termos do Artigo 28.º Ponto 2 – alínea a)
para uma ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar no
próximo dia 24 de Abril de 2013 pelas 14H na morada da sua
sede social sita no Bairro da Tabaqueira, n.º 32 Vivenda, Albarraque,
concelho de Sintra, Número Identificação Fiscal 502 464 437,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Pontos de ordem de trabalhos a deliberar;
I. Discussão de prestação de Contas do Ano de 2012
II. Discussão e aprovação de Contas do Ano de 2012
III. Assuntos vários.

Nota: Se à hora marcada, não se encontrar o número suficiente de
sócios, a mesma terá início uma hora mais tarde (15h).
Bairro da Tabaqueira, 03 de Abril de 2013.

A Presidente da Assembleia Geral,
Maria Carolina Barreto Rato Pereira dos Santos
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Autárquicas 2013

Candidatos às freguesias e uniões

CANDIDATURAS INDEPENDENTES

A cerca de seis meses das eleições autárquicas começam-se a definir os cabeças-de-lista para algumas freguesias e uniões.
No terreno já estão sete candidatos pelo Partido Socialista e três candidatos Independentes, os quais se integram no
movimento também independente “Sintra com Marco Almeida”. Ao que o Jornal de Sintra apurou este movimento ad
hoc vai acolher no seu seio mais oito candidatos para as restantes freguesias ou uniões de freguesias do concelho.
Não são conhecidos ainda quaisquer candidatos pelo Partido Social Democrata, pela CDU e pelo Bloco de Esquerda.

Manuel dos Santos
Cabo, candidato
à Freguesia de
Algueirão-Mem
Martins
Actualmente presi-
dente desta freguesia,
eleito nas listas da

Coligação Mais Sintra, como independente
sucessivamente nos dois últimos mandatos
com maioria relativa.

Maria de Fátima
Campos, candidata
à união das Fre-
guesias Massamá/
Monte Abrão
Actualmente presiden-
te da Freguesia de
Monte Abraão, desde

a sua criação, eleita pelo Partido Socialista
sucessivamente com maiorias relativas e o
mandato actual com maioria absoluta.

Guilherme Ponce de
Leão, candidato à
união de Freguesias
S. João das Lampas/
Terrugem
Actualmente presiden-
te da Freguesia de S.
João das Lampas, eleito

pela Coligação Mais Sintra, como independente
com maioria relativa.

PARTIDO SOCIALISTA

Paula Alves,
candidata
à união das
Freguesias
de Queluz-Belas
Licenciada em Direito,
Paula Alves ligada às
autarquias locais, bem

como a diversos órgãos diretivos do Partido
Socialista. Foi Vereadora da Câmara Municipal
de Sintra e Vice-Presidente da Comissão para a
Cidadania e a Igualdade de Género. Neste mo-
mento, é vogal e líder da bancada socialista na
Assembleia de Freguesia de Queluz.

Pedro Brás,
candidato à união
das Freguesias
de Massamá-Monte
Abraão
Licenciado pelo ISCTE
em Gestão de Empre-
sas e desenvolve a

actividade profissional na IBM. Coordenador
do núcleo da Juventude Socialista de Queluz,
membro das Comissões Políticas, da JS e do
PS. É vogal da Assembleia de Freguesia de
Massamá.

José Estrela Duarte,
candidato à união
das Freguesias de
Cacém-São Marcos
Gestor de Créditos e
Informático na Philips,
Gestor de Qualidade e
de Recursos Humanos

na Origin. Membro da Assembleia de Freguesia
de S. Marcos, Presidente da Assembleia Geral
Os Amigos de S. Marcos.

Carlos Miguel
Casimiro,
candidato à união
das Freguesias
de Agualva-Mira
Sintra
Arquitecto com res-
ponsabilidades políti-

cas em Sintra e na cidade de Agualva-Cacém.
Deputado municipal.

Valter Januário,
candidato
à Freguesia
de Algueirão-Mem
Martins
Autarca em Sintra des-
de 1997, membro da
Assembleia de Fregue-

sia de Algueirão Mem Martins e actual de-
putado da Assembleia Municipal.

Bruno Nobre
Parreira,
candidato à
Freguesia
de Rio de Mouro
Deputado Municipal,
estudante de Direito e
Consultor de Serviço

na BMW.

José Manuel Elias,
candidato
à freguesia
de Casal de Cambra
Pertenceu à comissão
instaladora da Fregue-
sia de Casal de Cam-
bra, foi Presidente de
Junta e actualmente à

Presidente da Assembleia de Freguesia.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 5-4-2013

CERTIDÃO
Celso dos Santos, notário com Cartório Notarial, sito na Rua João de Deus, 23-A, em Sintra:
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura de 28/03/2013, exarada a folhas 146 do livro de notas
n.º 317, deste Cartório, as senhoras MARIA DOS PRAZERES BRANCA CORREIA LOPES, viúva e residente
no Bairro da Favaqueira, n.º 11, na Tojeira, S. João das Lampas, Sintra, e MARIA MANUELA CORREIA
LOPES ROMÃO e marido Vítor de Meneses Romão, residentes na Rua João de Barros, n.º 41-1.º Dt.º, nas
Mercês, Algueirão Mem Martins, Sintra, declararam serem donos e legítimos possuidores do seguinte bem:
Prédio rústico de cultura arvense com 1.080 m2, sito em Vale Flores, freguesia de S. Pedro de Penaferrim,
concelho de Sintra, inscrito na matriz sob o artigo 22 da Secção I.
Invocaram a usucapião como causa da aquisição daquele prédio por estarem na sua posse, em nome próprio,
contínua, pública e pacífica desde 1959.
ESTÁ CONFORME.
Sintra, 28 de Março de 2013.

O Notário,
(a) Celso dos Santos Compre, assine e divulgue o Jornal de Sintra
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O candidato Pedro Ventura apela aos sintrense
para que lutem contra o encerramento dos CTT
nas suas terras

Encerramento de estações
dos CTT mobiliza candidatos

A CDU denuncia a pretenção dos CTT em fechar os postos
do Algueirão, Belas, Colares, São João das Lampas, bem como
o falso argumento da administração da empresa, que atribui
responsabilidades aos cortes orçamentais decididos pelo
Governo PSD/CDS; esclarecendo e mobilizando as
populações afectadas para o combate a mais este ataque aos
serviços públicos, a CDU mostra que está na primeira linha
da defesa dos interesses de Sintra e dos sintrenses.
Com efeito, foi a Coligação PCP-PEV quem primeiro alertou
para a gravosa medida em curso e chamou os cidadãos para a
acção, desde logo apelando à subscrição do abaixo-assinado
lançado pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e
Telecomunicações em repúdio para com a decisão dos CTT.
No mesmo sentido, comunistas e ecologistas chamaram a
atenção para a necessidade de apoiar a petição em defesa
dos serviços públicos que a CGTP-IN tem ainda em curso, e
realizaram iniciativas de protesto público, de que serve de
exemplo a colocação de um pano frente à estação dos correios
em Colares.
Simultaneamente, através do seu vereador na Câmara de Sintra
e candidato à presidência do município, Pedro Ventura, a CDU
manifestou-se contra o objectivo de encerrar as referidas cinco
estações dos CTT no concelho, considerando que tal terá
efeitos profundamente gravosos para a população das
freguesias visadas - sobretudo para os mais idosos, com maio-
res contrangimentos na sua mobilidade e muito dependentes
dos correios para levantarem pensões, pagarem contas, etc. ,
mas também para os comerciantes, que vêm nas estações dos
CTT pontos de dinamização quotidiana da actividade
económica local.
Para a CDU, esta não é uma batalha perdida. Pelo contrário. O
aparente recuo da administração dos CTT no encerramento
da estação de Queluz mostra que a luta das populações em
defesa dos seus direitos é capaz de impedir esta ofensiva
contra os serviços públicos de proximidade.
Acresce que os CTT são uma empresa que rende ao erário
público cerca de 60 milhões de euros todos os anos, facto
que contradiz a administração e o Governo sobre a alegada
urgência de contenção de custos, e mostra, uma vez mais,
que sob o argumento de cumprir as exigências da troika, o
executivo Passo/Portas visa, isso sim, entregar aos privados
uma área de negócio de lucro garantido, mesmo que isso se
faça em prejuízo do já marterizado povo português, dos
trabalhadores dos CTT, das suas condições de vida e bem-
estar.

Pedro Pinto e o presidente da Adega Regional de
Colares

Pedro Pinto à conversa com a ADPSintra

No Dia Nacional dos Centros
Históricos, dia 28 de Março,
o candidato da coligação
PSD/CDS, Pedro Pinto, afir-
mou que quer apostar na
reabilitação para reforçar a
atractividade da Marca
Sintra.
A reabilitação do edificado, a
preservação da biodiversi-
dade, o estacionamento e o
trânsito foram os problemas
mais discutidos na conversa
sobre o Centro Histórico de
Sintra, entre Pedro Pinto e
Adriana Jones, activista, há
mais de 30 anos, da Associa-
ção de Defesa do Património
de Sintra.
“A reabilitação do edificado
é a minha prioridade para a
Vila de Sintra. Não é só uma
questão de imagem e não é
só o turismo que ganha. Mas
esta aposta também potencia
a economia local, a começar
pelas pequenas empresas de
construção e pelo comércio”,
afirmou ontem o candidato,
no Dia Nacional dos Centros
Históricos.
O Candidato da Coligação
PSD/CDS à Câmara de Sintra
e Adriana Jones estudaram
soluções que potenciam a
manutenção do Património
histórico e ambiental e o pro-
gresso económico da sede do
Concelho. A reabilitação
urbana do centro histórico da
Vila de Sintra, uma promessa
antiga da qual depende a

Basílio Horta, candidato
independente pelo Partido
Socialista com o slogan “To-
dos por  Sintra” continua a
visitar empresas para se
aperceber das potencialida-
des e carências do tecido em-
presarial e agrícola do con-
celho.
Já visitou a empresa Vidreta,
em Vale Flores, a Esquadria,
no Mucifal e a Adega Regio-
nal de Colares.
Na Esquadria  reforçou a sua
convicção que um dos pila-
res para o desenvolvimento
empresarial e económico de
Sintra tem de ser o mercado
externo. Apoiar as empresas,
os empresários e os jovens
que queriam instalar-se em
Sintra e tenham projetos que
criem mais emprego, mais

Autárquicas 2013

Basílio Horta prossegue
visitas a empresas

Pedro Pinto aposta na reabilitação
do edificado para a Vila de Sintra”

ser tratado como prioridade.
“Não se trata de alterar o que
existe em função das exigên-
cias do desenvolvimento. Se
secundarizarmos a valoriza-
ção do património histórico e
ambiental, perdemos o roman-
tismo único de Sintra e a vita-
lidade económica que se pre-
tendia com essas alterações”,
disse Pedro Pinto. “O ambien-
te de Sintra é muito sensível
e torna-se fácil comprometer
o equilíbrio geral com altera-
ções que parecem úteis. Por
isso, devemos apostar decisi-
vamente no restauro e na
mobilidade e, assim, reforçar
a atractividade da Vila e
arredores”.
O Programa de Pedro Pinto irá
integrar uma série de propos-
tas, concretas e exequíveis,
que valoriza decisivamente a
“jóia da coroa” do turismo
português. Pedro Pinto
adianta que estes projectos
dizem respeito às áreas da
reabilitação urbana, da mobi-
lidade dos visitantes, do esta-
cionamento e do desenvolvi-
mento integrado da Marca
Sintra.
Nesse sentido, durante a
manhã, o candidato da Coli-
gação PSD/CDS visitou a
Adega Regional de Colares
defendendo que a marca local
deve ser projectada num con-
junto que inclua a diversi-
dade patrimonial do Con-
celho.

PAULO FIGUEIREDO

E-mail: paulonet.private@gmail.com

Telemóvel: 93 62 12345

Arquiteto

PUB.

Visita à Vidreta, em Vale Flores

manutenção da classificação
de Património Mundial da

Humanidade pela UNESCO, é
um assunto sério que tem de

economia e que travem a
deslocalização de empresas.
Propõe a criação do Gabinete

camarário de Apoio ao Em-
presário. Utilizar os recursos
internos da Câmara Munici-

pal de Sintra para contribuir
para o crescimento da eco-
nomia de Sintra.
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DESPORTO

Colares – “1.º Mini Triatlo”
Apresentação Escola e Equipa
Triatlo
Demonstração de atletas da
seleção nacional de Natação
Junior/Senior
Quando: 6 Abril, 15h
Onde: Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários Colares

Queluz – Encontro de Escolas
Dança “Mostra de trabalhos
coreográficos”
Onde: Centro Shotokai de
Queluz
Quando: Dia 7 de abril, às 15h

Mem Martins – Torneio de
Natação
Desporto Escolar
Quando: 13 abril, 14h-16h
Onde: Piscina do Complexo
Desportivo Municipal de
Ouressa
Contacto: 21 926 70 80

S. Marcos – “Passeios de BTT
2013”
Local de concentração: Centro
Carlos Paredes – Lúdico Cultural
e Desportivo de S. Marcos
Quando: Dia 21 abril, às 9h.
Informações: 915772185 –
activi-dades.desportivas@jf-
smarcos.pt

Cacém – “II Caminhada Soli-
dária do Cacém”
Organização: Junta de Freguesia
do Cacém, em parceria com a
CMS visa apoiar as instituições
de cariz social da freguesia,
através da entrega das verbas
recebidas pela inscrição.
Quando: 21 de abril, pelas 10h00.
Onde: Partida da Escola Básica e
Secundária de Gama Barros,
sendo percorrida uma distância
aproximada de 4 km, por diversas
artérias da Freguesia. Inscrições:
Junta de Freguesia do Cacém.
Telef. 21 9129380

AGENDA
“Os Belenenses” vence Torneio de Páscoa – José Ricardo Santos em Montelavar de Infantis 11

Título decidido nas grandes penalidades

MORELENA – Lar e Centro de Dia e Apoio Domiciliário

Inscrições Abertas – Travessa Flor da Aldeia, Morelena
 2715-039 Pero Pinheiro • Telf. 21 967 79 30 - 93 760 16 92

Quartos individuais, duplos e de casal, c/ casa de banho privativa,
telefone, Ar-Condicionado, Tv (opcional) Enfermaria, Médico,
Análises Clínicas e Ecocardiograma Ginásio Cabeleireiro

Zelamos pelo conforto e bem-estar dos nossos Idosos
Prestamos um serviço de qualidade

PUB.

O Seu café junto
ao apeadeiro da Portela de Sintra
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Aberto
 to

dos

os d
ias

HORÁRIO: Das 07H00 às 24H00

R. Dr. António José Soares, 12 – 2710 SINTRA
 21 923 14 59

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

A    F U N E R Á R I A

ATENDIMENTO PERMANENTE:   21 961 85 94

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

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

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

encedores da ronda
de apuramento, “Os
Belenenses” e o
Clube de Futebol
“Os Montelavaren-

O Campo do Vimal, em Montelavar, acolheu durante os dias 29 e 30 de Março, o 2º. Torneio da Páscoa-José Ricardo Santos em
futebol de 11, escalão de Infantis. A competição foi ganha pelo Clube de Futebol “Os Belenenses” que venceu a equipa da
casa (Montelavarenses) por 6-5, um título decidido na marcação de pontapés da marca de grande penalidade.

V
ses” prometiam uma final
renhida e de grande qualida-
de. Com a bancada central
cheia de espectadores, e uma
claque de Belém bem anima-
da, sempre a puxar pela equi-
pa, em clima de festa, o sába-
do pascal acordou com sol e
temperaturas primaveris, o
que ajudou a organização em
todos os aspectos. No primei-
ro jogo da tarde, se houve
chuva, esta foi de golos para
a União Desportiva de Ponte
Frielas que venceu o Clube
Atlético e Cultural (CAC) por
8-1. Refira-se que o emblema
da Pontinha apresentou-se
com uma equipa de primeiro
ano, dado que o escalão prin-
cipal jogava em casa no Tor-
neio Paulo Futre, enquanto
clube organizador. Esta dife-
rença de idade acabou por de-
sequilibrar dentro do campo,
com o clube do concelho de
Odivelas a sofrer dois desai-
res pesados, mas ambos aco-
lhidos com grande despor-
tivismo. Daí que o “Prémio
Fair-Play” atribuído pela
organização do torneio tenha
sido entregue ao popular
CAC.

Montelavar a vibrar
com bancada cheia
e clima festivo
O jogo da final entre o clube
da casa e o de Belém, atraiu
bastante público ao campo
do Vimal com a claque dos
azuis do Restelo maiorita-
riamente constituída por fa-
miliares dos jovens jogadores
a fazer a diferença no apoio à
equipa. Dentro do campo o
equilíbrio foi a nota dominan-
te, até no número de ocasiões
de golo, com dois remates à
barra da baliza, um para cada
lado. A cinco minutos do final,
Henrique marcou para o em-
blema de Montelavar mas o
árbitro anulou o golo por pre-
tensa falta sobre o guardião
dos azuis.

Na decisão das grandes pena-
lidades, ambos falharam um
remate, e no “mata-mata”,
acabou por ser a turma de Be-
lém a mais eficaz, arrecadando
assim o troféu do primeiro
lugar.
José Ricardo Santos, actual
presidente do clube de Mon-
telavar e que dá o nome ao
torneio pela segunda vez,
confessou ao JS a sua satis-
fação pelo êxito do evento: «É
muito gratificante, terem
decidido homenagear-me
com um torneio desta quali-
dade, este ano mais reduzido
devido a muitas outras com-
petições nesta altura da Pás-
coa. Mas existe a vontade de
o internacionalizar, muito pela
acção do professor Pedro
Faria, o grande mentor desta
prova. Quero ainda aprovei-

tar para agradecer todos os
apoios, nomeadamente da
Câmara de Sintra, da Junta de
Freguesia de Montelavar, e
de todos os voluntários, in-
cluindo os árbitros, que con-
tribuíram para o sucesso da
competição» sublinhou.
Com o Vice-presidente da
autarquia, Marco Almeida
presente nas bancadas, e que
se ausentou antes do final
devido a compromissos de
agenda, marcaram presença
na cerimónia da entrega de
prémios, Lina Andrês, presi-
dente da JF Montelavar,
António José Simões, Bom-
beiros V. Montelavar, diri-
gentes do clube organiza-
dor, sendo ainda convi-
dado o Jornal de Sintra,
deferência que muito agrade-
cemos.

Resultados
1.ª Jornada: “Os Belenen-
ses”,2- UD Ponte Frielas, 1;
C.A.-Cultural,0-“Os Monte-
lavarenses”, 9.
2.ª Jornada: UD Ponte Frie-
las,8-C.A. Cultural, 1; “Os
Montelavarenses”, 5-“Os
Belenenses”, 6 (gp).
Classificação final
1.º C.F.“ Os Belenenses”; 2.º
C.F.“Os Montelavarenses”;
3.º U.D. Ponte Frielas; 4.º
C.A. Cultural. Melhor Joga-
dor: Luís Lopes (CF “Os
Montelavarenses”; Melhor
Marcador: Diogo Rodrigues
(UD Ponte Frielas); Melhor
Guarda-redes: Daniel/Alan
(ex-aéquo) CF “Os Montela-
varenses”; Prémio “Fair-
Play”: Clube Atlético e Cultu-
ral                 Ventura Saraiva

Luís Lopes eleito o melhor jogador do torneioBelenenses faz a festa em Montelavar

Este encontro serviu apenas para cumprir calendário, e o
mesmo irá sucedendo até ao fim do campeonato, com todas
estas equipas despromovidas aos distritais. Para os dois
primeiros classificados, terão como prémio de consolação, a
presença na próxima época, na Taça de Portugal. Apesar do
Peniche, ter entrado atrevido, a equipa da casa reagiu bem,
criando algumas situações de perigo na área contrária, e, aos
15´abriu a contenda, após um pontapé de canto apontado
por Tomás Costa, Carlos, com uma defesa incompleta permite
que Miguel Santos empurre a redondinha para o fundo da
baliza. Catorze minutos depois, Tomás Costa foge pelo flanco
esquerdo, cruza para a área, onde Miguel Cardoso com um
golpe de cabeça, não perdoou. O técnico do Peniche, faz uma
alteração aos 34',troca o lateral direito Edgar, por Vitorino,

mas este jogador apenas esteve em campo durante quatro
minutos (vermelho direto),por carga sobre Luís Mota. Na
segunda parte, aproveitando a superioridade numérica, os
locais partiram para uma goleada. O terceiro golo teve a
assinatura de Luís Mota. O tento solitário dos forasteiros
surgiu aos 76',apontado por Fábio Mateus. O nº 9 da casa,
Caramelo entrou aos 69' para fazer o “Hat-Trik” (77' 80' e 88').
Jogo no campo nº2 do Real, em Monte Abraão. Árbitro:

Ricardo Lourenço (Portalegre).Real SC: Ascenso; Romano,
Araújo Miguel Santos e Paulinho; Marques (Ventura,62'),
Sérgio, Morgado e Luís Mota (Pratas,62');Tomás Costa e
Miguel Cardoso (Caramelo, 69’). Treinador: João Silva.
Ao intervalo:2-0. Marcadores: Miguel Santos (5'),Miguel
Cardoso (29') Luís Mota 60'),Fábio Mateus (76') e Caramelo
(77',80' e 88').

António José

Campeonato Nacional da 3.ª Divisão – Série E (2.ª fase) – 1.ª Jornada – Real Sport Clube, 6-G.D. Peniche, 1
Chuva de golos em Monte Abraão



Sexta-feira, 5 de Abril – Maria Helena Baptista Silvério, de Morelena,
Virgínia de Jesus Costa, de Ribeira de Sintra; João Rodrigues, Jaime Lemos
Reis, Armando Gonçalves, de S. Pedro de Sintra.

Sábado, 6– Maria Teresa Pimenta Camocho Antunes,  Josefina Silva Sousa
Freire Curado, das Lameiras, Maria do Carmo Ferreira Morgado Regueira;
Eugénio Martins, Francisco Manuel d’Oliveira Costa Júnior, Mário Simões,
de Vale de Lobos, João Silveira Dinis, de S. Pedro de Sintra, Manuel Francisco
da Silva Cavalheiro, de Godigana.

Domingo, 7– Joana Isabel da Silva Esteves, Alda Irene Matias dos Santos,
Margarida Amélia da Costa, Hortense Susana Alexandre, de Odrinhas,
Maria Eugénia Duarte Colaço Gomes, Maria Beatriz Filipe Varatojo, de Vila
Verde; cap-tenente Armando José Ferreira Marques, Eduardo Miranda
Galrão, da Maceira, Frederico Almeida Garrett, João Manuel Almeida
Garrett, Álvaro Arraias Neto, de Pexiligais, Abel Lopes, de Vila Verde,
Paulo Jorge Inácio Pantana, de Nafarros.

Segunda-feira, 8 – Maria Margarida de Oliveira Mateus Franco, de Janas,
Helena Maria Romão, de Lisboa, Isabel de Jesus de Sousa, de Sintra; Hono-
rato Manuel Chilreira, de Pero Pinheiro, Manuel Augusto Costa, de
Montelavar, José António Ribeiro e Cunha, António Loureiro, do Cacém e
João Manuel Lopes Peres, do Algueirão Velho, Raul Alexandre Mechas
Jacinto, de Vila Verde.

Terça-feira, 9– Violinda Garcia Medina Bravo, da Figueira da Foz, Celestina
Ferreira da Silva, do Algueirão, Regina Vieira Cardoso Homem, Mercês
Maria Basto de Sousa Pinto, de Lisboa, Maria de Fátima de Jesus Pereira
Domingos; Luís António Ribeiro Mesquita, Orlando Rodrigues Pires e António
Casinhas de Macedo, de Sintra.

Quarta-feira, 10 – Rita Santana, de Lisboa, Juveniana Maria Guilherme
Ventura; Fernanda Lino Campos Alcobia, do Algueirão; Ana Elisabeth Mon-
teiro da Silva Ferreira, de Albogas, Helena Viseu França, de Almoçageme,
D. Maria Luisa Costa Rodrigues, de Galamares, Maria da Luz Duarte Nunes
de Carvalho, do Mucifal; Carlos José Conceição Nascimento, Abílio Grácio
Vicente, Manuel Zanatti Aralla Pinto.

Quinta-feira, 11 – Fiona E. Morais Soares, Maria Augusta Morais Ribeiro,
Maria Augusta Henriques Vieira, de Sintra, Adelina Mendes da Silva Luz,
Maria Leonor Martins Tomás Félix, Célia Maria Vivas Grilo, de Morelena,
Rosália Maria Gairifo Dias, de Bolembre, Olinda Pereira Ribeiro; Manuel
Vicente Jerónimo, de Pero Pinheiro, Domingos Miguel de Oliveira, de
Fontanelas, Carlos Alberto de Jesus Pereira, do Algueirão e Mário Rui Gairifo
Dias, de Bolembre.

SERVIÇO PERMANENTE
Sexta-feira, dia 5: Pinto Leal (Massamá);
Rio Mouro (Rio de Mouro); Ouressa (Mem Martins);
Mira Sintra (Mira Sintra).
Sábado, dia 6: Vasconcelos  (Monte Abraão);
Serra das Minas (Rio de Mouro); Rodrigues Rato
(Algueirão); Ascensão Nunes (Agualva-Cacém).
Domingo, dia 7 : Quinta das Flores
(Massamá); Marques Rodrigues (Mem Martins);
Marrazes (Estefânia); Silva Duarte (Cacém).
Segunda-feira, dia 8: Gil (Queluz); Fitares

(Fitares); Químia (Mem Martins); São Francisco
Xavier (Urb. do Cotão).
Terça-feira, dia 9: Idanha (Idanha); Medeiros
(Mem Martins); Simões (Estefânia); Rico (Agualva-
Cacém).
Quarta-feira, dia 10: Zeller (Queluz);
Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Fidalgo (Mem
Martins); Central (Agualva-Cacém).
Quinta-feira, dia 11: Domus Massamá
(Massamá); Claro Russo (Mercês); Tereza Garcia
(Portela); Clotilde Dias (São Marcos).
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ANIVERSÁRIOS
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 mencionados, sinceros parabéns.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

CULTURA

Importância a transferir: ,
NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

25 números - 7,55

50 números - 15,10
50 números Estrangeiro
- 20,00

Multibanco – Seleccionar – Transferências
– Transferências bancárias

No Jornal
de Sintra - Loja

Cheque

TELEF. URGÊNCIAS
Centro de Saúde de Sintra
Hospital Amadora/Sintra
G.N.R. (Sintra)
Polícia Municipal
SMAS
E.D.P
Turismo - Est. de Sintra
Câmara Municipal de Sintra
Centro Regional Seg. Social
Tribunal Judicial de Sintra

21 924 77 70
21 434 82 00
21 910 00 30
21 910 72 10
800 204 781
805  506 506
21 924 16 23
21 923 85 00
808 266 266
21 910 48 00

21 914 00 45
21 922 85 00
21 928 81 71
21 431 17 15
21 929 00 27
21 927 10 90
21 434 69 90
21 924 96 00
21 923 62 00

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

FORMAS DE PAGAMENTO – JORNAL DE SINTRA
DE ACTUAIS E NOVOS ASSINANTES

AnúnciosAnúnciosAnúnciosAnúnciosAnúncios
JORNAL DE SINTRA,
5 DE ABRIL DE 2013

EMPREGO
Licenciada em Matemática,
procura emprego como profes-
sora num Colégio em Sintra ou
Cascais. Telef. 966071316.

HABITAÇÃO
Senhora precisa r/chão ou anexo
com 2 quartos e um pequeno
quintal. Zona de Sintra.
Contacto: 962325146 ou 21
8281082

DIVERSOS
COMPRO LIVROS VE-
LHOS, quadros, serigrafias, etc.
Diversos de garagem e salão dos
avós. Telem. 968071568. Email:
luis santos48000@gmail.com

A Vila Alda vai acolher a exposição de artes plásticas “Alma
Mater”, da autoria dos membros da Associação dos
Deficientes das Forças Armadas, que fica patente de 2 a 28 de
abril.
É sob o lema “Alma Mater – a mãe que alimenta ou nutre” que
membros da Associação dos Deficientes das Forças Armadas
(ADFA), Núcleo de Sintra, e a pintora Angelina Lemos,
apresentam as 60 obras patentes, fruto do trabalho
desenvolvido nos últimos dois anos, na escola de pintura
desta associação.
A Associação dos Deficientes das Forças Armadas (A.D.F.A),
Núcleo de Sintra, foi criado em 30 de março de 2003. Habitam
no concelho de Sintra, mais de quatrocentos deficientes das
forças armadas com as mais variadas deficiências: invisuais,
paraplégicos, amputados, stress de guerra, etc. cujas deficiên-
cias foram adquiridas na no período da Guerra Colonial. Este
núcleo disponibiliza aos seus associados algumas
actividades, tais como: ensino de informática, tapete de
Arraiolos, música (solfejo, flauta e bandolim), yoga do riso e
pintura.

Sintra / Vila Alda
Exposição de pintura
“Alma Mater”

Monte Abraão
Concerto Coral de Páscoa
Dia 12 de Abril, sexta-feira, às 21h00, no salão paroquial da
Igreja de Nossa Sra. Fé - Monte Abraão com a actuação do
Grupo Coral Infanto-Juvenol Sementinhas; Grupo Coral da
ARPIMA; Grupo Coral Flores do Monte e Grupo Coral
Encontro. Entrada livre.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 5-4-2013

PROPRIEDADES EMPREGO AUTOMÓVEIS

DIVERSOS SOCIAL OBRIGATÓRIAS NECROLOGIA

Considerando que:

O Orçamento de Estado para 2013, vem confirmar o desvio de milhões de euros efetuados nos últimos três anos nas
transferências para as autarquias;

O Governo não cumpre a Lei das Finanças locais e tenta passar a mensagem que em 2013 não existirão cortes, quando,
na verdade, serão transferidos para o poder local menos 200 milhões de euros;

Este e os anteriores governos encetaram um caminho de descapitalização dos municípios e freguesias, com claros
prejuízos para as populações;

Que esse caminho tem em vista a criação de justificações para a futura dispensabilidade dos órgãos de poder
legitimamente eleitos pelas populações e com as competências que hoje têm;

Os cortes financeiros são parte do ataque que engloba todo um processo legislativo contra o poder local democrático,
como é exemplo a Lei dos compromissos;

Caso seja aprovado, este será o OE dos despedimentos e do aumento do desemprego, do aumento generalizado da carga
fiscal, já insuportável, da continuação do roubo aos trabalhadores e da falta de coragem para enfrentar os interesses
constituídos;

Este orçamento tem como objectivo bem vincado a destruição total do estado social erigido após o 25 de Abril, como
se pode verificar nos cortes que pretende efectuar na saúde, educação e nas prestações sociais;

A bancada da Coligação Democrática Unitária propõe:

1. Total repúdio do Orçamento de Estado que o Governo PSD-CDS/PP aprovou para o ano de 2013;

2. Solicitar a Sua Excelência o Sr. Presidente da República que não promulgue o diploma que permitiria a
entrada em vigor do referido orçamento, pois o mesmo não defende os interesses dos Portugueses, nomeadamente
dos mais desprotegidos;

Esta Moção, depois de votada e aprovada por esta Assembleia, deve ser enviada para:
• Sua Excelência Sr. Presidente da República
• Sua Excelência Sr.ª Presidente da Assembleia da República
• A todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República
• Presidente da Assembleia Municipal de Sintra
• Presidente da Câmara Municipal de Sintra
• A Todas as Assembleias de Freguesia do Concelho de Sintra

Deve também:
Ser publicada num órgão de comunicação social do Concelho de Sintra
Ser divulgada à população através de comunicado emitido pela junta de freguesia e afixado nos locais públicos
disponíveis para o efeito.

CDU
MOÇÃO

Repúdio do Orçamento de Estado para 2013

A Bancada da CDU na Assembleia de Freguesia de Casal de Cambra

“Aprovada por maioria com votos favoráveis das bancadas da CDU e PS e
abstenção da bancada da Coligação Mais Sintra, em sessão de Assembleia de
Freguesia de 19 de Dezembro de 2012”

Compre,

leia,

assine e divulgue

o

Jornal de Sintra

18 de Abril – Dia dos Monumentos e Sítios
Visita guiada pelo Diretor
no Palácio da Pena
e manuseamento de azulejos
no Palácio de Sintra
Para comemorar o Dia Internacional dos Monumentos e
Sítios, sob o mote Património + Educação = Identidade,
a Parques de Sintra preparou um programa especial e
gratuito com visitas guiadas para grupos restritos de 20
a 25 pessoas ao Palácio da Pena (com o Diretor, António
Nunes Pereira), e ao Palácio de Sintra por especialistas
em azulejaria.
A visita ao Palácio da Pena terá lugar pelas 11h, onde
Arquiteto e Diretor do Palácio, António Nunes Pereira,
conduzirá uma visita sob o tema “D. Fernando II e o Palácio
da Pena – o “refazer” da Identidade Nacional da perspetiva
de um Centro-Europeu”. A visita passará por “pontos-
chave” do Palácio, relacionados com uma reflexão
identitária sobre a nação portuguesa.
No Palácio de Sintra a celebração do Dia dos Monumentos
terá lugar em dois horários (11h e 14h), intitulando-se “Ver
e sentir os azulejos do Palácio Nacional de Sintra”. Aqui, o
público poderá contactar diretamente com os azulejos do
Palácio, manusear alguns exemplares e obter informações
sobre a sua tipologia, fabrico, época, entre outras
informações. Posteriormente os participantes farão uma
visita guiada ao Palácio, com os guias especializados da
Parques de Sintra.
Todas as visitas são gratuitas e é necessária inscrição
prévia (Informações e inscrições: 21 923 73 00 /
npa@parquesdesintra.pt)
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Bernardo
de Brito e Cunha

Queluz –Encontro de Grupos Corais,  6 abril, 15h, no Salão Nobre da Associação Humanitária dos Bombeirs Voluntários de Queluz

Q

DIVERSOS

O

CINEMA

EXPOSIÇÕES

MÚSICA

Sintra – “1, 2, 3, 4, 5 Oceanos...”
Quando: Até 30 dezembro
Onde: Museu de História Natural
de Sintra
Contacto: 21 923 85 63

Sintra – “A Menina do Mar”
Exposição de aguarelas
de Romarina Passos
Onde: Museu de História Natural
de Sintra, até final de Abril
Contacto: 21 923 85 25

Sintra – “Fotografia”
Exposição
Quando: Até 28 abril
Onde: Galeria da Coleção Municipal de
Arte - Museu Ferreira de Castro
Telef. 21 923 88 28

Sintra – Exposição não temática que

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
“As Fantásticas Aventuras de TAD”
VP, na sala 1, às 11.50h.
“Ladrões com Estilo”, na sala 1, às
13.50h, 15.40h, 17.30h, 00h.
“Guia para um Final Feliz”, na sala 1,
às 19.20h.
“G.I.Joe: Retaliação” 3D, na sala 1, às
21.40h.
“G.I.Joe: Retaliação”, na sala 7, às
13.20h, 15.30h, 17.40h, 00.15h.
“Os Croods” VP, na sala 2, às 11.15h,
13.20h, 15.25h, 17.35h, 19.40h.

inclui diversas peças como brindes
promocionais do início do séc. XX.
Onde: Museu do Brinquedo
Contacto: 21 924 21 71

Sintra – “Linha dos Caminhos de Ferro
de Sintra”
Quando: Até 27 abril
Onde: Arquivo Histórico de Sintra,
no Palácio Valenças
Contacto: 21 923 69 09

Sintra – Exposição sobre
“Pesonalidades Portuguesas
na Obra de Leal da Câmara”
Quando: Até 30 setembro
Onde: Museu Anjos Teixeira
Telef. 21 923 88 27

Sintra – Sintra Arte Pública IX
“Os Mitos e a Mitologia”,
Exposição de Escultura ao ar live
Quando: Até 10 junho 2013
Onde: Volta do Duche

Sintra – “(Con)tradições”
Exposição de pintura
de Conceição Ramos
Quando: Até 10 abril
Onde: Galeria Municipal de Sintra
Contacto: 21 923 69 32

Sintra – “Pinturas no Tempo”
Exposição de pintura de Emília Morais
Quando: De 13 abril a 15 maio
Onde: Galeria Municipal de Sintra
Contacto: 21 923 69 32

Sintra – Exposição de Escultura
de João Cavaleiro
Quando: Até 12 abril
Onde: Galeria Municipal Casa Mantero
Contacto: 21 923 69 26

Sintra – “Alma Mater”
Exposição da autoria dos membros da
Associação dos Deficientes das Forças
Armadas

Quando: Até 28 de abril
Onde: Vila Alda

Sintra – Exposição de pintura
de Rogério Cristóvão
Quando: Até a 19 abril
Onde: Espaço Edla
Contacto: 925 970 131

Sintra – “Concertos & Sinfonias”
Exposição colectiva de fotografia
Quando: Até 7 maio
Onde: Café Saudade
Contacto. 21 242 88 04

Sintra – “Caminhos”
Exposição de pintura de Telma Pereira
Quando: Até 15 abril
Onde: Casa de Chá da Raposa
Contacto: 21 924 34 40

Sintra – “Lost and never found”
– Obras perdidas de artistas emergentes
da década de 70
“Os Olhos é que Comem - No Diet” de
Sandra ligeiro
Quando: Até 4 maio
Onde: Na Porta 12, Vila de Sintra,
junto à Piriquita 2

Sintra – Exposição “As plantas na 1.ª
globalização”
Quando: Até 15 abril
Onde: Centro de Ciência Viva
Contacto: 21 924 77 30

Sintra – World Press Cartoon 2013
Exposição Internacional de desenho de
humor na Imprensa
Onde: Casino de Sintra
Quando: Até 30 junho

Colares – José D’Almeida
Artista plástico, que actualmente
explora a Fotografia,
ou Photo+Artdia
Quando: Até 4 maio
Onde: Sala da Folha, em Colares, junto

TEATRO

“Os Croods” VP 3D, na sala 4, às
11.25h, 13.30h, 15.35h, 17.45h.
 “Os Croods” VO 3D, na sala 4, às
19.50h.
“DJango Libertado”, na sala 2, às
21.45h.
“Comboio Noturno para Lisboa”, na
sala 3, às 11.25h, 13.35h, 15.45h,
18.40h, 21.35h, 23.45h.
“Argo”, na sala 4 às 22h.
“Jack o Caçador de Gigantes” 3D, na
sala 4, às 00.20h.
“Jack o Caçador de Gigantes” 3D, na
sala 7, às 21.55h.
“Jack o Caçador de Gigantes”, na
sala 7, às 11.20h.
“As Fantásticas Aventuras de TAD”
VP, na sala 5-K, às 13.50h, 15.50h.
“Nómada”, na sala 5-K, às 17.50h,
21.20h, 23.55h.
“Zambézia” VP, na sala 6, às 11.45h,
14.00h.
“Oz Grande e Poderoso”, na sala 6, às
16.00h.
“Oz Grande e Poderoso”3D, na sala 6,
às 18.45h.
“Mamâ”, na sala 6, às 23.50h.
“Vigarista à Vista”, na sala 7, às 19.45h.
“Dou-lhes um Ano”, na sala VIP, às
11.40h, 13.40h, 15.35h, 17.35h,
19.30h, 21.30h, 00.05h.

Rua Dr. Manuel Arriaga,
n.º 5 - B

2745-159 Queluz
Telef. 21 435 59 90

Fax 21 435 59 81OFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADA

Encerra
à Quinta-feira

Avenida Miguel
Bombarda, 3-A

Telef. 219 231 804
 2710 SINTRA

Snack-Bar, Restaurante

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

PUB.

à Igreja Matriz

Odrinhas – “Diis Manibvs - Rituais da
Morte durante a Romanidade”
Quando: Até 14 dezembro
Onde: Museu Arqueológico de S. Miguel
de Odrinhas
Contacto: 21 960 95 20

Mira Sintra – Exposição Coletiva de
pintura e escultura de Joaquim Pancho
e José Duarte
Quando: De 6 abril a 5 maio
Onde_ Casa da Cultura de Mira Sintra
Contacto: 21 912 82 70

Rio de Mouro – “Trabalhos e Provas
Escolares de alunas de Leal da
Câmara”
Exposição de desenhos de blusas de 30
alunas do mestre Leal da Câmara
Quando: Até 31 maio
Onde: Casa Museu Leal da Câmara
Contacto: 21 916 43 03

Telhal – “Retrato e Caricatura: Traços
da Alma”
Quando: Até 15 julho 2013
Onde: Museu São João de Deus
Contacto: 21 917 92 00

Cabo da Roca – “O Farol dos Nave-
gantes”
Exposição de fotografia
Quando: Das 9h às 19.30h.
Onde: Posto de Turismo
do Cabo da Roca
Contacto: 21 928 00 81

HÁ 10 ANOS ESCREVIA

Cabriz – “A Severa”
Onde: Associação de Cabriz
Quando: Sábados às 21.30h e domingos
(a confirmar) às 17h
Contactos: 219240363 / 968071487

Sintra – Criançópolis - A cidade dos que
são adultos só às vezes
Pela umbigo – companhia de teatro
Quando: 6 de abril, às16h00
Onde: Auditório Acácio Barreiros
Centro Cultural Olga Cadaval

F

Sintra – Frei Hermano da Câmara
«Há 50 Anos A Cantar Para Deus – Ano

Sintra – World Press Cartoon 2013
Nona Edição do evento mais importante,
a nível internacional, no domínio do
desenho de humor na Imprens. Cerimónia
de entrega de prémios.
Quando: 12 abril, 21h30
Onde: Centro Cultural Olga Cadaval
Contacto: 21 910 71 10

da Fé»
Quando: 5 de abril, às 22h00
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Grande Noite do Fado
Nuno da Câmara Pereira e suas filhas
Madalena Câmara Pereira, Carlota Câmara
Pereira; Lia Graça, Nuno Silvestre com
Paulo Jorge à guitarra, Carlos Garcia à
viola e Fernando Calado, viola-baixo.
Quando: 20 abril, 21h
Onde: Salão da Igreja de S.Miguel
Informações: 93 869 45 60

Queluz –Encontro de Grupos Corais
Quando: 6 abril, 15h
Onde: Salão Nobre da Associação
Humanitária dos Bombeirs Voluntários de
Queluz

Mira Sintra – Ciclo de Bandas
Filarmónicas - Dia 6 Abril, 17h; Ciclo de
Grupos Corais - Dia 13 abril, às 17h; Ciclo
Folclore - Dia 14 abril, 17h.
Onde: Casa da Cultura de Mira Sintra
Contacto: 21 912 82 70

UANDO SE COMEÇOU a falar do regresso de José Sócrates à vida pública, sob a forma
de comentador televisivo levantou-se um coro de protestos. E imediatamente me lembrei
dos versos de Georges Brassens, mais tarde cantados por Paco Ibañez em castelhano: “Na
minha terra, sem pretensão, tenho má reputação.” E tem, de facto. Mas não me parece
caso para tanto: se José Sócrates, por muito má reputação que tenha, não tivesse direito à
sua liberdade de expressão, como poderia estar eu, aqui, a escrever estas linhas? Tudo,
neste caso, me parece exagerado. A começar pelo número de comentadores da facção PSD

A TERÇA-FEIRA passada assisti à gala do aniversário da RTP.
A certa altura passaram fotos e nomes das pessoas que mais
marcaram a RTP ao longo dos seus 46 anos. Entre eles, por
exemplo, estavam Pedro Homem de Melo, Sousa Veloso, Raul
Solnado, Fialho Gouveia, Vasco Santana, Artur Agostinho, e muitos outros. Fiquei
surpreendido por o nome do Carlos Cruz não fazer parte daquela lista. Teria sido uma alegria,

«Quando esta crónica for publicada, já terá chegado ao fim a penosa telenovela “Esperança”, que
teve os seus últimos espasmos centrados num facto peculiar e certamente não muito bem visto
pelo Vaticano: o da queda de uma santa. A santa em questão era Maria, como é fácil de perceber,
mas a história não está bem contada, uma vez que a santa em questão não caiu – foi empurrada pela
malévola, pérfida e tenebrosa Camille. Bonita, mas com esses adjectivos todos atrás. A novela não
nos deixa saudades, como de resto já a sua primeira edição, “Terra Nostra”, se revelara uma estucha
de dimensões demasiado grandes para a nossa paciência. E a sua sequela, que nem começou mal, na
sua fase italiana, assim que chegou ao Brasil começou a dar sinais de si. E daí para a frente foi um
ver se te avias de engonhar, de pastilha elástica, do português apaixonado pela outra, e a outra que
tanto não o quer como já quer outra vez, do advogado e da prostituta que afinal era tão boazinha,
meu Deus!, logo ir-me morrer assim, com uma doença daquelas!»

(Este bloco respeita a grafia em uso no ano em que foi escrito.)

ALANDO NA HOMILIA da celebração do Paixão do Senhor, na Sé de Braga, D. Jorge
Ortiga também não poupou a “corrupção judicial” e as “mentiras dos astrólogos” (suponho
que aproveitou a boleia de um dos comentadores do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa e se
referia a Vítor Gaspar…): “Por que é que nós consentimos que tantos seres humanos
continuem a ser vítimas da miséria social, da violência doméstica, da escravatura laboral,
do abandono familiar, do legalismo da morte, da corrupção judicial, das mortes inocentes

UTRA GRANDE QUESTÃO em torno da entrevista de José Sócrates foram as respetivas
audiências: mais de um milhão e 700 mil espetadores, o que quer dizer que teve mais
audiência do que no tempo em que era primeiro-ministro… É evidente que não sabemos as
razões que levaram toda esta gente para a televisão pública: simples curiosidade, saudades
do passado, que o presente não tem sido melhor? Deve ter sido uma mistura de tudo isso.
Mas, como bem me lembrava um amigo, foi exatamente no canal público que, aqui há uns

“A política não é uma ciência exata, mas uma arte”

que tecem, como diria Paulo Bento, “postas de pescada” a granel: esses, ex-dirigentes do partido do
Governo, não têm qualquer problema. Já Sócrates, esse bandido, sim. A RTP fez aquilo que me parece
normal: entrevistou na outra quarta -feira a sua nova aquisição, que ainda está para se estrear nos
comentários. E fizeram-lhe perguntas sobre os tempos do seu Governo, coisa que foi, qual Gato
Fedorento, profundamente esmiuçada nos dias seguintes. E, claro, umas eram verdade, outras semi-
verdades e duas ou três, falsas. Mas as interessantes também foram ditas: nomeadamente “o presidente
da República tirou-me o tapete” e “os cortes de subsídios não estavam no entendimento com a
troika”. E esta última, que me diz respeito, interessa-me. Mas a RTP fez outra coisa, e bem: não se
limitou a ir buscar José Sócrates, também respeitou o contraditório e abriu a antena a Nuno Morais
Sarmento, ex-ministro do PSD. Uma coisa com que as outras televisões não se preocupam…

anos, Salazar foi eleito o maior português de sempre… Ou, tão-somente, ver apenas a habilidade com
que Sócrates se move frente às câmaras, daí o título desta crónica, que é da autoria de Bismarck. Mas
vá-se lá saber o que faz uma pessoa mudar para este ou aquele canal…

N

na estrada, das mentiras dos astrólogos, do desemprego, de uma classe
política incompetente e do monopólio dos bancos?”
D. Jorge Ortiga manifestou-se preocupado com o número de suicídios
“que aumentam diariamente” em Espanha, por causa da penhora de casas,
e advertiu que, “em breve, este drama poderá chegar” também a Portugal:
parece que D. Jorge anda mal informado – é que os suicídios já chegaram ao
país…

uma semana antes de se entregar na prisão da Carregueira.
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Padre Avelino Alves leva Compasso Pascal
a 7 freguesias do Concelho de Sintra

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.

elo sexto ano consecutivo,
o padre Avelino Alves, pá-
roco de Montelavar e Pêro
Pinheiro cumpriu a tradição
iniciada em 2008, e levou a

Nem a chuva por vezes intensa que foi caindo durante toda a manhã do Domingo de Páscoa, nem a mudança da hora ocorrida de madrugada,
alteraram os planos do Padre Avelino Alves e dos cerca de seis dezenas de motards que o acompanharam no já tradicional “Compasso Motard”. Este
ano, a Cruz que simboliza a Ressureição de Cristo foi levada ainda mais longe, envolvendo mais paróquias do concelho de Sintra.

Cruz de Cristo de freguesia em fre-
guesia para ser beijada pelos paro-
quianos, num ritual que já faz parte
do calendário pascal do concelho
de Sintra e que continua a merecer a
curiosidade de centenas de pes-
soas, mesmo os não crentes.
Este ano, as más condições climaté-
ricas, e a mudança da hora acabaram
por interferir significativamente no
êxito da iniciativa, com pouco mais
de meia-centena de motards a fazer-
se à estrada, acompanhando o
Compasso. Este ano, o Moto Clube
de Sintra associou-se ao evento e
foi o anfitrião do ponto de encon-
tro no largo da feira, em S. Pedro de
Sintra, freguesia que recebeu pela
primeira vez, a caravana. Para trás já
tinha ficado Pêro Pinheiro, Fação,
Lourel, e Sintra, rumando o Compas-
so Motard às freguesias de Alguei-
rão-Mem Martins, e Almargem do
Bispo, com Montelavar a acolher a
caravana para o ponto final da
iniciativa. A chegada acabou ser um
momento de “resistência e fé” como
sublinhou o padre Avelino Alves,

P

Angariação de fundos na EB1 de Mem Martins
Feira solidária
e noite de fados no sábado
Por iniciativa da Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola EB1 Nº1 Mem Martins, realiza-se amanhã, sábado, dia 6,
nas instalações daquele estabelecimento de ensino, uma feira
solidária com início pelas 10 horas, prolongando-se até às seis da
tarde. O objectivo é angariar as verbas necessárias à construção
de um telheiro na escola, e durante todo o dia, os visitantes para
além de poderem adquirir produtos, podem assistir a várias
actividades de ginástica, música, artesanato e serviço de bar.
À noite, a partir das 20:00 e até às 23:30, haverá uma noite de fados,
com Liliana Martins, Eduardo Rodrigues e Francisco Hilário, sendo
acompanhados por Manuel Marques (viola), e Paulo Ferreira
(guitarra).
Reservas e informações pelo telef. 96 707 3087 e 93 313 7141. E-
mail: apee.eb1n1mm@gmail.com

Padre Avelino leva benção pascal a 7 freguesias do concelho foto: ventura saraiva

no concelho de Sintra, quer um
pouco por todo o país e no Mundo,
dada a cobertura por parte da im-
prensa escrita e dos canais de tele-
visão portugueses que não foram
indiferentes a mais este Compasso
Motard…

Ventura Saraiva

já que um tremendo aguaceiro se
abateu sobre o local, levando a uma
aceleração das habituais mensa-
gens pascais, havendo ainda tem-
po para a prometida homenagem ao
padre Zé Fernando, recentemente
falecido e autor da oração do
motociclista.

«Não podemos mais.
Todos os dias nos batem
à porta, a pedir…»
Os portões do largo da Igreja de
Nossa Senhora da Purificação, em
Montelavar abriram-se poucos mi-
nutos depois da uma hora da tarde
para acolher a caravana do Com-
passo Motard. Foi o local onde se
concentraram mais fiéis esperando
pacientemente pela chegada do
padre Avelino e de toda a caravana.
Feitas as bênçãos, e as mensagens
finais, o pároco-motard enunciou
ao JS as dificuldades com que a
paróquia se debate, fruto da crise
do país e criando muitos dramas
sociais. «A estas dificuldades con-
seguimos resistir. Ao mau tempo e à
mudança da hora que nos retiraram
pessoas ao longo do caminho e até
da caravana , este ano reduzida a

pouco mais de sessenta. Mas o que
nós não aguentamos mais, é esta
crise em que vivemos, não aguenta-
mos mais este problema social em
que todos os dias nos batem à por-
ta, pedindo dinheiro para pagar a
água e a luz, para pagar a renda, os
medicamentos. Nós não aguenta-
mos mais. E por isso só nos resta

acreditar, resistir, e ter fé; porque é a
fé que nos faz andar, e nos faz ca-
minhar no rumo certo, a caminho da
Salvação. Uma feliz Páscoa para
todos!» concluiu o padre Avelino
Alves completamente encharcado,
mas feliz com o sucesso de mais
uma iniciativa, levando a mensagem
pascal, a mais, e mais cristãos, quer

Sintra / Escola Secundária de Santa Maria
Feira da Saúde, dia 9
No dia 9 de abril, irá decorrer na Escola Secundária de
Santa Maria uma Feira da Saúde, entre as 10h e as 12h e
entre as 14h  e as 16h.30. Nesta feira irão estar presentes
técnicos de saúde que irão efetuar vários rastreios,
nomeadamente, de audição, de acuidade visual, de
higiene e de saúde oral, da função respiratória, cardioló-
gico (E.C.G.-eletrocardiograma, medição da pressão
arterial), de I.M.C. (avaliação nutricional) e o teste de
medição do índice de Glicemia e de Colesterol.
Estes rastreios estão integrados noutras atividades
dinamizadas pelo Projeto Educação para a Saúde e Curso
Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde.
Também no dia 9 de abril, das 15 h às 19h irá decorrer na escola a recolha de sangue e registo de dadores de medula
óssea, pelo (CSTL) Centro de sangue e da Transplantação de Lisboa (IPST) Instituto de Português de Sangue. Para
que esta atividade seja um sucesso é necessário a sua colaboração, assim, vimos também convidá-lo a participar neste
ato de solidariedade que é a Doação de Sangue e/ou de Medula.


