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Sintra

Sintra, à semelhança de Cascais e Lisboa participa no dia 18 numa prova de atletismo BES RUN CHALLENG3 com inscrição prévia, com a adesão de três mil
atletas, número limite de inscrições. A próxima prova desta iniciativa será realizada em Lisboa no dia 8 de junho, sábado, pelas 17h com partida e chegada da Praça
D. Pedro IV, Rossio. Estas provas permitirão que os três primeiros atletas masculinos e as três primeiras atletas femininas, inscritos nas três provas  e com melhores
tempos do BES RUN CHALLENG3 ganhem uma viagem, estadia e entrada directa na Maratona de Nova Iorque 2013. A vinda de destacados atletas a Sintra deu
um colorido diferente ao centro histórico e às entradas da Pena e Castelo dos Mouros. A Sintra não escapa a oportunidade de participar em iniciativas desta dimensão.
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 ANTÓNIO MEDINA JÚNIOR (fundador) e JORNAL DE SINTRA  galardoados com a Medalha de Mérito Municipal (Grau Ouro)

Autárquicas 2013/2017
Nuno da Câmara Pereira (PND)
e Luís Fazenda (BE)
apresentam candidaturas
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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
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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

Cultura
António Caruna
o historiador Colarense
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Sociedade
Encontro Alternativas
em Sintra dias 24, 25 e 26
nos jardins da Biblioteca

em separata

BES RUN CHALLENG3

Sintra na rota das grandes
competições nacionais

BES RUN CHALLENG3

Sintra na rota das grandes
competições nacionais

foto: ventura saraiva
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PAULO FIGUEIREDO

E-mail: paulonet.private@gmail.com

Telemóvel: 93 62 12345

Arquiteto

m dos problemas com a que a débil democracia
portuguesa se debate é o da autoridade do Estado,
crescentemente minada por fragilidades e con-
tradições internas e externas que a vão afectando
dia a dia.

O SAGRADO, O PROFANO
E O SENTIDO DE ESTADO
José Jorge Letria

U
Como se não bastasse um governo a braços com insanáveis
divisões internas, com um partido minoritário a viver a es-
quizofrenia de estar dentro querendo estar fora e de estar
fora pressionado pela necessidade de se manter dentro, já
que é muito forte o apelo do poder, temos um Presidente da
República que, em nome da estabilidade, deixou de ser
árbitro para se tornar parte e deixou de ser fiscal para se
tornar paladino de uma maioria que mantém a legitimidade
eleitoral mas que há muito perdeu a legitimidade social.
Aos longos períodos de ensurdecedor silêncio, acrescenta
o Presidente da República intervenções difíceis de adje-
ctivar num quadro de racionalidade política. Foi o caso da
recente associação do alegado êxito da sétima avaliação
da troika à intervenção de Nossa Senhora de Fátima.
Se o Presidente não fosse homem de crença religiosa e o
tivesse feito como forma de ironia, teria revelado um grande
mau gosto. Porém, assumindo-se como católico convicto,
só poderia estar a falar a sério, o que não torna menos
censurável a afirmação.
A verdade é que, nem mesmo durante a ditadura, Salazar,
Tomás ou Caetano, apesar de terem esse vento de feição,
nunca fizeram referências tão explícitas à divindade de culto
de milhares de portugueses, certamente por pudor e por
entenderem que há coisas que, em circunstância alguma,
podem ser misturadas e confundidas. Quem se quer legiti-
mar pela via do sagrado num Estado laico, normalmente
perde o apoio divino e também o popular.
As análises feitas por comentadores políticos de vários
quadrantes revelaram perplexidade e até indignação por
esta saída infeliz do Presidente da República, ainda por
cima “colada” à romagem de 13 de Maio ao Santuário de
Fátima.
A matéria religiosa sempre foi e será muito sensível
politicamente e estou convicto de que a própria hierarquia
da Igreja, com destaque para o novo Patriarca de Lisboa,
D. Manuel Clemente, homem de grande cultura,
conhecimento histórico e bom senso, teria preferido que o
inquilino de Belém evitasse esta espúria associação entre
troika e Fátima, foice metida em seara alheia que só gerou
perplexidade e incómodo.
O problema que se coloca é, entretanto, o seguinte: estará
o actual Presidente em condições de gerir com equidistância
e isento sentido de Estado uma crise que não pára de se
agudizar e que vai muito para além dos ultimatos da troika,
já que é também de valores  da estrutura da vida política e
partidária ? Multiplicam-se as vozes dos que afirmam que
não. Desde que falou da insuficiência da sua reforma para
fazer face às despesas domésticas até esta infeliz incursão
no território do sagrado, o Presidente Cavaco Silva tem
demonstrado que a longa experiência política acumulada
em governos de maioria absoluta e num mandato
presidencial não o deixaram ao abrigo de erros de palmatória
que o fragilizam e, fragilizando-o, enfraquecem o Estado ao
seu mais alto nível e a sua capacidade de intervir com
discernimento e eficácia.
Quem já andou tanto nos caminhos da política em que
também realizou a rodagem de uma viatura nova que o
levou  à liderança do PSD, não pode misturar alhos com
bugalhos, confundir águas e planos de intervenção,
generalizando a convicção de que, de Belém, se espera e
exige muito mais. Só espero nunca ouvir este Presidente
dizer, numa qualquer inauguração, que foi a primeira vez
que lá esteve desde a última em que por lá apareceu,
reedição triste dos discursos de outros tempos. E, já agora,
o que fazem tantos assessores, conselheiros e consultores
que também têm o dever de Estado de evitar este tipo de
situações, no mínimo embaraçosas?

Shakespeare,
perene inspiração
João Cachado

N a História da Cultura Ocidental, em especial depois
do Renascimento, muito dificilmente se encontraria
outro vulto das Artes e das Letras cuja produção
tivesse inspirado tantos poetas, pensadores e artis-
tas, de todas as áreas.

É certamente por isso que, com tanta frequência, ao folhear
compêndios de História das Artes, da Literatura, da Filosofia,
deparamos com testemunhos de figuras de proa da vida cul-
tural, de todos os quadrantes ideológicos, de acordo com os
quais a obra shakespeariana ocupa, em todas as vertentes de
análise, um espaço matricial na formação do seu pensamento
individual.
É impressionante a galeria de personagens criadas por Sha-
kespeare (1564-1616). Porém, verdadeiramente surpreendente
é o carácter universalista dessas criações únicas e, no domínio
da caracterização, a imensa quantidade de estudos de psico-
logia que têm como objecto essa série interminável de dramatis
personae de toda a lavra do autor de Stratford-upon-Avon.
Pois bem, se tal acontece, é porque os seus traços caracterís-
ticos, em todos os matizes, atingem o paradigma da absoluta
diversidade na unidade. Mais, essa evidência não pode deixar
de radicar na circunstância de o autor se revelar um ímpar
conhecedor do comportamento humano, um «psicólogo»
avant la lettre, em todas as situações, na paz ou em conflito,
em todos os enquadramentos, estratos e estatutos sociais,
em ambientes rurais e urbanos, ficcionais, mitológicos.
E, se alguma dúvida subsistisse acerca deste ponto, bastaria
ter em consideração o próprio Sigmund Freud que, como
sabemos, ao longo de anos, se manifestou tão fascinado como
perplexo perante o fenómeno Shakespeare, dificilmente
aceitando que fosse o real autor da monumental obra que tem
assombrado os maiores génios destes últimos séculos. Ape-
nas a título de referência sumária, recorde-se que Freud atri-
buiria a verdadeira autoria das obras   de William Shakespeare
a Edward de Vere, 17.º Conde de Oxford, teoria esta de que
viria a abdicar parcialmente.
No que respeita a Carl Jung, a outra grande figura máxima da
Psicologia, também não faltam estudos sobre as tragédias e
comédias de Shakespeare à luz da sua perspectiva de
abordagem*. E, se não ficarmos por estes gigantes e  nos
lembrarmos de que outros grandes mestres como Thomas
Ogden ou Michel Foucault, só neste particular aspecto da
psicologia sticto sensu, dedicam tanto do seu labor e atenção
ao mesmo universo dramatúrgico, teremos de render-nos à
evidência de que estamos perante um caso que, eventual-
mente, só tenha paralelo em Leon Tolstoi.
Não surpreende, portanto, que neste temporada de 2012/2013,
em que a sua Orquestra comemora o jubilar cinquentenário
da estreia, a Fundação Calouste Gulbenkian tenha decidido
integrar um ciclo de quatro concertos, também envolvendo o
Coro, propondo obras de compositores que se socorreram de
peças de William Skakespeare para a sua concepção.
Para o efeito, durante o corrente mês de Maio, de Hector
Berlioz (1813-1869), já tivemos Romeu e Julieta, Sinfonia
dramática sobre a tragédia de Shakespeare, op. 17, nos
dias 9 e 10; de Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), A
Midsummer Night’s Dream, música de cena, em 16 e 17, e de
Giusseppe Verdi (1813-1901), Falstaff, em versão semi-
encenada, ontem 23, repetindo-se hoje, 24, e para finalizar a
30, com Otello, em versão concertante, que repetirá em 2 de
Junho.
Em diferentes fases do pleno período romântico em que
viveram e trabalharam, também eles se deixaram prender por
estímulos tão apelativos como os do legado do grande mestre
isabelino. A nós, herdeiros de tão espectacular conjunto de
artefactos culturais, apenas nos compete estar atentos e, se
possível, usufruir de ensejos tão auspiciosos.

*Apenas a título de exemplo, o interessantíssimo estudo
Jung’s Advice to the Players: A Jungian Reading of Sha-
kespeare’s Problem Plays, por Sally F. Porterfield, ed.
Greenwood Press, Westport, 1994.

[João Cachado escreve de acordo com a antiga ortografia]

III Feira Saloia de Sintra,
organizada pela Junta de
Freguesia de S. Pedro de
Penaferrime pela Comis-
são de Festas de Nª Sr.ª
Do Cabo da Freguesia
de S.Pedro de Sintra, a
realizar dias 1 e 2 de
Junho de 2013 e que irá
decorrer no recinto da Feira de S. Pedro de Sintra, sito no
Largo D. Fernando II, em S. Pedro de Penaferrim, das 10h às
18h.
Para além do divertimento, o evento tem como principal
objectivo proporcionar aos produtores, fabricantes e agentes
económicos a apresentação dos seus produtos ou serviços e
de promover ou vender os mesmos, promovendo a tradição e
a cultura Saloia e ainda a angariação de fundos para as
Festas que se realizam de 25 em 25 anos e que no próximo ano
(2014) têm lugar em S. Pedro de Sintra.

III Feira Saloia de Sintra

Manobras de RCP (Reanimação cardiopulmonar)
Rastreios: Tensão
e Glicemia
25 de maio – 10h/17h – Praia Grande
No próximo sábado, dia
25 de maio, os bombeiros
de Almoçageme vão es-
tar na praia Grande e
realizar manobras de RCP
e rastreios de tensão
arterial e de glicemia,
repetindo a iniciativa de
há uma semana atrás, na
praia da Adraga, onde esta ação de sensibilização marcou o
arranque das comemorações integradas no Dia Municipal do
Bombeiro. Num dia que se prevê soalheiro, a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almoçageme
pretende estabelecer o contacto direto com a população por
forma a sensibilizá-la e informá-la sobre alguns procedimentos
básicos de socorro a vítimas e alertá-la para a necessidade de
manter controlados os valores de tensão arterial e de glicemia.

No dia 31, pelas 21.30h vai realizar-se no Salão da Sociedade
Filarmónica Boa União Montelavarense um espectáculo
destinado a angariar fundos a favor da continuação da compra
de novos cacifos para a Escola Dr. Rui Grácio e para financiar
actividades da Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola EB 2, 3 Dr. Rui Grácio.
O espectáculo consta da representação da comédia “A rir da
fisga é que a gente entende o panisga”, a levar a cabo pela
Companhia de teatro amador “Galhofas & Companhia” do
Clube Recreativo Almornense.
Actuará também a equipa de Ginástica de Grupo da Escola Dr.
Rui Grácui e do grupo de dança “Move&Dance”.
É condição para assistir ao espectáculo contribuir com um
donativo mínimo de 5 euros. É pudente reservar lugar.

Montelavar/Almornos
Espectáculo solidário



3JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 24 DE MAIO DE 2013

SOCIEDADE

DIRECTORA
Idalina Grácio de Andrade (TE-712)
jornalsintra.direc@mail.telepac.pt

EDITOR REDATORIAL
António Faias (CPJ n.º 6119)

REDACÇÃO
Paulo Aido (CPJ n.º 2455)
Bernardo de Brito e Cunha (CPJ n.º 2211)
Graça Pedroso
Cultura
Filomena Oliveira, João Cachado, Luís Martins,
Sérgio Luís de Carvalho
Opinião
João Cachado
José Jorge Letria
Poder Local / Reforma
Administrativa
Luís Galrão
Desporto
António José, Ventura Saraiva
jsintra.desporto@mail.telepac.pt

Telef. 21 910 68 31 / 30
Telef. 21 924 62 00 (alternativo)
Telem. 96 243 14 18
Telefax: 21 910 68 38
jornalsintra.redac@mail.telepac.pt

GRAFISMO
José Manuel Figueiredo

PAGINAÇÃO
Paula Silva
jornalsintra@mail.telepac.pt

LOJA / COMERCIAL / PUBLICIDADE
Mama Seidi (Loja)
Maria de Lurdes (Comercial)
jornalsintra.loja@mail.telepac.pt
Telef. 21 910 68 30 (Loja)
Telef. 21 924 62 00
Telefax: 21 910 68 38

ASSINATURAS
Mama Seidi
Telef. 21 910 68 30
jornalsintra.loja@mail.telepac.pt
Série de 25 números (7,55 euros)
Série de 50 números (15,10 euros)
Série de 50 números - Estrangeiro (20,00 euros)
Preço avulso (0,60 euros)

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

Impressão na Empresa Gráfica
Funchalense, SA
Morelena - Pero Pinheiro

PROPRIETÁRIO E EDITOR
TIPOGRAFIA MEDINA, S.A.
COM O CAPITAL SOCIAL DE 50.000,35 Euros
NIPC - 501087036 - Conselho de Administração:
Idalina Grácio de Andrade, Maria Madalena
Alegre Miguel.
Mesa da Assembleia Geral – Francisco Hermínio
Pires dos Santos e Vanessa Alexandra Lopes
Silvestre.
Detentores de mais de 10% do capital da
empresa – Idalina Grácio de Andrade
e Veredas – Cooperativa Cultural de Sintra CRL.

REGISTO N.º 100128
Tiragem média: 12.000 exemplares
Os artigos assinados são da responsabilidade
dos seus autores. As opiniões expressas nos
mesmos não são, necessariamente, a opinião da
direcção e da redacção.

JORNAL DE SINTRA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DA IMPRENSA REGIONAL

Bloco de Esquerda foi cria-
do em 1999 tendo em 2001
apresentado a sua primeira
candidatura à Câmara Mu-
nicipal de Sintra. Esta foi

emprego, privilegiando a criação de
emprego, a sustentabilidade ambien-
tal e económica, bem como a valo-
rização e reforço do tecido económico
local existente;
•  Medidas fiscais de apoio à econo-
mia local e das famílias, tais como a
redução do IMI ou de outras taxas e
licenças decididas pela autarquia;
• Defesa de política de ordenamento
do território pautada pela susten-
tabilidade e equilíbrio ambiental como
garante da qualidade de vida;
• Política de habitação que combata
os efeitos nefastos das novas leis do
arrendamento e do IMI e que aposte
na reabilitação como motor para
requalificação do espaço urbano e
combate ao desemprego;

Autárquicas 2013/2017

Bloco de Esquerda aposta numa resposta social à crise
No dia 18, na Biblioteca de Sintra, o Bloco de Esquerda apresentou, em conferência de imprensa o seu manifesto eleitoral
para as próximas autárquicas, assim como o cabeça-de-lista Luís Fazenda para a Câmara Municipal de Sintra e João Silva
para presidente da Mesa da Assembleia Geral. Presente Catarina Martins uma das coordenadoras nacionais desta força
política e André Beja, presidente da Concelhia do BESintra.  Miguel Portas, eleito deputado municipal por Sintra em 2005 e
2009, foi recordado no decurso da apresentação.

O
encabeçada também por Luís  Fazen-
da que obteve então uma percenta-
gem de 2,69. Passadas duas legis-
laturas Luís Fazenda volta de novo a
terreiro, num cenário de crise nacio-
nal mas de maior expressão eleitoral
do Bloco de Esquerda. No seu dis-
curso invoca esta realidade e define
as principais linhas de força do Bloco
para Sintra (Revisão do Plano Dire-
ctor; Defesa dos Serviços Públicos;
Defesa dos Transportes Públicos e
Requalificação da Saúde). Estas
opções são pormenorizadas no seu
manifesto eleitoral:
• Valorização estratégica dos recur-
sos locais, em que se incluem as acti-
vidades produtivas, sociais e cultu-
rais promovidas pela Autarquia e
pelos agentes económicos, culturais
e sociais sintrenses.
• Implementação de plano de emer-
gência social autárquico, que conju-
gue esforços locais e nacionais para
reforçar e impulsionar respostas às
graves dificuldades sentidas pela
população;
• Implementação de plano de incen-
tivo à instalação de empresas de
todos os sectores, incluindo o auto-

• Maior democratização da prática
desportiva e cultural, pelo reforço do
apoio aos clubes e associações lo-
cais, como instrumento de promoção
da igualdade e combate à exclusão
social;
• Manutenção da água como bem
público e inalienável, opondo-se a
qualquer tentativa de privatização ou
concessão deste importante recurso
natural;
• Defesa dos serviços públicos cama-
rários enquanto garante de igualdade
e oportunidade de acesso aos bens
comuns, com remunicipalização das
actividades desenvolvidas pelas
empresas municipais e integração dos
seus trabalhadores na autarquia;
• Recusa de despedimentos de fun-

cionários/as das autarquias ou de
outros serviços públicos. Além de
injustos, os despedimentos compro-
metem qualidade dos serviços e
agravam a crise;
• Valorização dos serviços públicos
de proximidade e oposição firme à
redução de oferta e tentativa de pri-
vatização da CP, CTT ou de outros
serviços fundamentais para as
populações;
• Uma Escola Pública inclusiva, que
reflicta a riqueza da diversidade cul-
tural do concelho e valorize o papel
de alunos, pais, professores e todos
os profissionais que nela se empe-
nham. Defesa da escola de proximi-
dade, em oposição à formação de
mega agrupamentos;
• Políticas saudáveis em todas as
áreas de actuação da autarquia e defe-
sa do Serviço Nacional de Saúde
público e gratuito, reivindicando a
criação de novas Unidades de Saúde
Familiar, substituição dos Centros de
Saúde precariamente instalados e um
Hospital para o concelho;
• Mobilidade sustentável, com a de-
fesa da mobilidade suave e pedonal e
dos serviços de transporte público,
postos em causa por opções que têm
levado à sua degradação dos servi-
ços prestados, tentativas de privati-
zação e pela destruição do passe
social.                                                 IG

Luís Fazenda, João Silva, Catarina Martins e André Beja
js - idalina grácio

Autárquicas 2013/2017

É hora de levantar Sintra
No dia 17, no Palácio Valenças, Nuno da Câmara Pereira apresentou as linhas gerais da sua candidatura à Câmara Municipal
de Sintra, projecto em que está acompanhado de um grupo de cidadãos livres. Esta candidatura tem como suporte jurídico
o Partido da Nova Democracia (PND) o que, segundo o candidato, não lhe retira autonomia.

N

Nuno da Câmara Pereira recandidata-se sob a bandeira do PND

Idalina Grácio

o discurso de apresentação
do pensamento geral da
sua candidatura Nuno da
Câmara Pereira deambula
entre o passado dos desa-

parecidos Hotel Nunes, Hotel Netto,
Hotel da Vila, Hotel Costa, Hotel
Garcia, Hotel da Pouca Sorte/Hotel
da Confiança, entre outros até à
criação de uma Sintra cidade do futuro
que envolva as áreas de Rio de Mou-
ro, incluindo Albarraque, Monte-
lavar/Pero Pinheiro até Colares.
Nuno da Câmara Pereira lembra que
Sintra tem sido ao longo do tempo
explorada na área do Turismo por
Lisboa e também Oeiras e Cascais,
concelhos que multiplicaram por 10 a
sua oferta turística em relação a uma

Sintra que retrocedeu.
Segundo ele o Poder Local tem sido
esmagado pelo centralismo de Estado
pelo que tem que haver uma projecto
comum de todos os sintrenses para
acabar com esta situação.
“Somos todos a mesma gente, somos
todos da mesma matriz. É a hora de
levantar Sintra”.
Termina o seu discurso com apelo à
construção de uma esperança política
que neste tempo de mudança passa
por “sabermos elevar as ideias a um
patamar de desapego egocêntrico
aonde se verá a reconstrução da
confiança e da esperança do futuro”.
O programa da candidatura será
divulgado aquando da apresentação
nominal de todos os candidatos.

foto: luís galrão
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O Centro Social Paroquial de
São João das Lampas cele-
brou no dia 15 de Maio o Dia
Internacional da Família.
Foi proposto às famílias um
dia especial, um dia de esca-
pe à rotina com surpresas e
muita diversão. A mensagem
é que desde o nosso nasci-
mento que pertencemos a
uma família que nos acolhe,
educa e nos prepara para a
vida em sociedade. Dias di-
ferentes, especialmente em
família, são como uma janela
aberta que deixa entrar ar
puro e nos faz sentir um gosto
redobrado pela vida.
As actividades iniciaram pe-
las 15 horas com um circuito
de BTT montado no pinhal,
seguiu-se o passeio pedes-
tre. Regressados dos cami-
nhos de São João das Lam-
pas, as actividades de yoga,
ginástica e dança decorreram
no palco com muita música e
ritmo. Antes de repor as ener-
gias com o lanche, foi tempo
de assistir a uma demons-
tração de Judo muito bem re-
presentada pelos alunos ins-
critos nesta actividade extra-
curricular.
No decorrer das actividades
em cartaz, o insuflável esteve
montado e disponível para os
saltos e acrobacias de todas
as crianças e na entrada do
Lar de Idosos estiveram

S. João das Lampas

A Festa da Família!

expostas as casa e flores que
foram feitas no âmbito da
Caminhada da Páscoa, pelos
pais/encarregados de educa-
ção e outros familiares.
Esta festa não podia ter ter-
minado de melhor forma, uma
vez que o lanche convívio
teve animação musical ao

gosto de todos. Foram toca-
das e cantadas aquelas músi-
cas que todos conheciam.
Esteve criado um excelente
ambiente enquanto todos se
deliciaram com os doces que
estavam nas mesas, as pipo-
cas doces e o pão com chou-
riço feitos no momento.

No âmbito do projeto Ser
saloio, a EB1/JI Serra das
Minas n.º 2, do Agrupamento
de escolas de Rio de Mouro,
participou na 21.ª Mostra de
Teatro das Escolas de Sintra.
Alunos, pais, auxiliares, pro-
fessores, educadores e ins-
tituições parceiras estiveram
envolvidas permitindo que no
passado dia 8 de maio, o gru-
po de teatro ÇAHRÓi rece-
besse a Menção Honrosa com a peça de teatro “Amores Saloios”, apresentada no auditório
da Igreja de Rio de Mouro.
Este grupo de teatro surgiu na nossa escola com o intuito de proporcionar aos alunos novas
vivências e criar momentos de convívio com a comunidade escolar e educativa. A peça de
teatro “Amores saloios”, baseada no quotidiano dos saloios nos finais do século XVIII,
permitiu aumentar o interesse e o respeito pelo património cultural do meio local. O grupo de
teatro é composto por sessenta e quatro elementos das diferentes turmas de 1.º ciclo.
No dia 11 de maio atuámos no auditório da Carlluci American Internacional School of Lisbon
e já temos agendado novas atuações. Tem sido uma experiência maravilhosa!

Alunos da turma 4.º E

EB1/JI da Serra das Minas n.º 2 recebeu
Menção Honrosa na 21.ª Mostra de Teatro

O GASTagus, Grupo de Ac-
ção Social, realizou no dia 19
de Maio, na Academia do
Centro Cultural Recreativo e
Desportivo de Belas, o Even-
to “Dançar a Ajudar”, com um
dia recheado de workshops
de várias modalidades: Dan-
ça Moderna, Hip-hop, Kizom-
ba, Popping, Danças Orien-
tais, Ritmos Afro-Latinos e
Pole Dance, no intuito de aju-
dar à angariação de fundos
para que os seus voluntários
possam ir em missão, no de-
correr do mês de Agosto, a
países carenciados tais co-
mo, África e Brasil.
O GASTagus, é uma institui-

“Dançar a Ajudar”

ção sem fins lucrativos, tem
como missão alertar e incenti-
var a juventude para a desco-
berta e promoção da digni-
dade da pessoa humana, atra-
vés da realização de activi-
dades de voluntariado em
Portugal, Brasil e alguns paí-

ses de África, consoante as
necessidades dos seus par-
ceiros. Este dia exclusivo para
a dança, cheio de animação e
muita alegria proporcionou
assim uma grande ajuda na
caminhada destes jovens
voluntários.
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Em nós mesmos e com os outros

Tranmissão de arTe e sabedorias

Inauguração espaço Voando  
em Cynthia

Num Planeta em mudança onde é urgente mais consciência ambiental, mais solida-
riedade, mais união em volta da defesa dos valores humanos e mais retorno às raí-
zes, acontece pela 8ª vez em Sintra o Encontro de Alternativas – Mostra de Projectos.
Todos juntos e de mãos dadas vamos construir 3 dias de “Encontro” em nós mesmos 
e com os outros. Dando e recebendo… Conhecimento, Sabedoria, Criatividade, Arte e 
Soluções Sustentáveis.

E Assim, mais uma vez em círculo e de mãos dadas vamos criar uma energia que nos 
irá levar mais além e nos fará sorrir… pois somos filhos deste planeta e queremos 
construir um mundo novo em que todos os seres são importantes sem excepção. 
Todos somos um… e com todos os sonhos acontecem e transformam-se em reali-
dade…

Tila Barracosa Franco

A Voando em Cynthia - Associação Cul-
tural finalmente vai abrir as portas do 
seu espaço a todos os que queiram en-
contrar educação pela arte, workshops, 
palestras, música, teatro ou dança num 
espaço desenhado a pensar na cultura 

e na transmissão de artes e sabedorias!
O Espaço Cultural Voando em Cynthia 
estará aberto ao público no final do mês 
de Junho na Av. Heliodoro Salgado, nº 41, 
1º fundo, na Estefânia de Sintra (antigo 
Espaço Reflexo na Rua sem Trânsito).

sexTa-feira, 24 de maio, 16h às 20h
sábado, 25 de maio, 10h às 20h 
domingo, 26 de maio, 10h às 20h

 

ong: amma PorTugal
A Associação Amma Portugal representa no nosso país a Embracing the World, uma rede de 
apoio aos mais carenciados, desde a saúde e o ensino até ao auxílio após catástrofes naturais 
e ao alojamento de sem-abrigo.

www.ammaportugal.org

  associação: aPPm - mounTainboard
O Mountainboard é um desporto radical, que junta o Skate e o Snowboard e o objectivo da 
APPM é a divulgação e promoção deste desporto, e a  implementação de regras de segurança 
na prática desportiva e a defesa do meio ambiente, defendendo uma consciência ecológica.

www.appmountainboard.com

Participantes

associação VegeTariana PorTuguesa

Um Mundo Novo para descobrir!
Sabia que os porcos gostam de 
festas na barriga, e que as galinhas 
apreciam o calor dos braços huma-
nos? Não gostamos de ver animais 
maltratados, e acarinhamos os ani-
mais que vivem connosco, mas às 
vezes esquecemos que os outros 
animais também sentem, gostam 
de ser bem tratados e querem vi-

ver. Haverá alguma razão para amarmos uns e comermos outros?
Há animais que precisam de comer carne, mas esse não é o nosso caso. Pes-
soas em todo o Mundo, incluindo atletas, têm praticado o vegetarianismo há 
milénios, e a Associação Dietética Americana defendeu que as dietas vegeta-
rianas bem planeadas são apropriadas para todas as idades.
Além disso, produzir comida vegetariana requer menos recursos e polui menos. 
Por exemplo, são necessários de 3 a 10 quilos de cereais para se produzir ape-
nas 1 quilo de carne. Ou seja, podemos alimentar mais pessoas se o fizermos 
com comida vegetariana.
Não se assuste, pois os vegetarianos não comem só saladas! Comemos muitos 
alimentos deliciosos que certamente gostará de descobrir, e você poderá ain-
da fazer versões vegetarianas dos seus pratos favoritos. Se tem interesse em 
experimentar o vegetarianismo ou em reduzir o consumo de carne, não hesite 
em visitar-nos!

www.avp.org.pt
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  ONG: AssOciAçãO Qe
Os produtos que estarão expostos na Assoc. QE serão um fiel reflexo das extraordinárias ca-
pacidades e competências dos nossos alunos e provam que a sua participação em actividades 
estimulam a coordenação óculo-motora, cálculo matemático e a criatividade.

www.quintaessencia.pt

  ONG: c.A.s.A - ceNtrO de ApOiO AOs sem-AbriGO
A Associação tem por objectivo levar a cabo acções de solidariedade social, em particular dar 
apoio, alimentação e alojamento a favor de Sem-abrigo, crianças, adolescentes e idosos social-
mente desfavorecidos, vítimas de violência ou maus-tratos.

www.casa-apoioaosemabrigo.org

  prOdutOs biOlóGicOs: HOrtAs dA cOrtesiA
De uma forma rápida e simples conheça as hortícolas da nossa horta biológica, e tenha-os na 
sua mesa em tempo útil, com preços justos e coerentes. Só queremos ser uma alternativa mais 
às suas boas compras da semana.

www.hortasdacortesia.com

  
ONG: uHdc - uNiãO HumANitáriA dOs dOeNtes cONtrA O cANcrO
A UHDC é uma Associação Humanitária de Solidariedade Social e de Beneficência, que dispo-
nibiliza 4 tipos de apoio totalmente gratuitos: consultas de Apoio Médico, de Psico-oncologia, 
Linha Contra o Cancro e Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico. 

www.doentescomcancro.org

AssOciAçãO: GrupO de ApOseNtAdOs dA câmArA muNicipAl de 
siNtrA
Leva a efeito encontros entre aposentados e no âmbito do projecto solidário de atribuição de 
enxovais de bebés, para mães carenciadas, confecciona as peças, trata as doadas e atribuí-as.

www.facebook.com/aposentadosCMS

ArtesANAtO: ANtiGA drOGAriA 
É uma alternativa à maneira de pensar, viver e trabalhar * agulhas, livros, colchetes, fechos, 
gregas, lãs * fivelas, elásticos, tecidos, botões, gorgorões, alfinetes... * feltros, telas, flores, cetins, 
lantejoulas, seja criativo, seja feliz *

www.facebook.com/antigadrogaria

ArtesANAtO: Arté
Peças de crochet em constante relação comigo, contigo e com a natureza.

www.facebook.com/pages/art%C3%A9/307319026050791

AssOciAçãO: ásHrAmA siNtrA 
O Áshrama de Sintra é um local especialmente concebido e dedicado à prática do Yoga Tradicio-
nal, repleta de harmonia e serenidade que prima pela qualidade dos ensinamentos da ancestral 
sabedoria do Yoga Sámkhya.

www.centroyogasintra.com

  prOdutOs biOlóGicOs: biOsAmArA ibériA
A BioSamara comercializa alimentos e superalimentos de origem 100% natural, originários de 
diferentes partes do Mundo e provenientes de cultura biológica ou colhidos selvagens. Todos os 
nossos produtos são vegans, não testados em animais e disponíveis no seu estado cru, 

www.biosamara.pt

  terApiAs: AurAbiOfeedbAck
O Sistema Aura Biofeedback lê e analisa a energia e variação da temperatura nos meridianos 
dos dedos da Mão esquerda, e descodifica as energias relacionadas com os Chakras e Aura e 
produz a imagem da Aura e Chakras em tempo real. 

cOOperAtivA pArA O deseNvOlvimeNtO  
dO câNHAmO, crl

www.canapor.com
canaporcoop@gmail.com

diA muNdiAl dO YOGA  
AssOciAçãO ásHrAmA siNtrA 
Venha celebrar o Dia Mundial do Yoga e enaltecer um Dia candidato na ONU 
e UNESCO a Primeiro DIA GLOBAL – pelo fim do derramamento de sangue em 
todo mundo. 
“Este Dia pretende instituir uma nova era de Paz no Mundo, é o dia da frater-
nidade, onde todos os povos devem celebrar as diferenças como uma riqueza 
e apelar aos seus líderes para acabarem com as guerras no Planeta”, como 
afirma o Jagar Guru Amrta Súryánanda Mahá Rája – Mestre do Yoga, Presidente 
da Confederação Portuguesa do Yoga e autor dos 30 princípios que constituem 
o Manifesto Universal deste Dia e onde se declara a importância do que os 
Seres Humanos e as Nações têm em comum, pelo respeito da Riqueza e da 
Diversidade – Étnica e Cultural, e pela tolerância inter-religiosa.

recOlHA de AssiNAturAs
AcAbemOs cOm O ecOcídiO NA eurOpA

 
A Terra também tem direitos!
Neste 2013, Ano Europeu 
dos Cidadãos, está a decor-
rer uma Iniciativa de Cidada-
nia Europeia, completamente 
independente e apartidária, 
chamada “Acabemos com o 
Ecocídio na Europa”.
Esta iniciativa pretende criar 
na lei da União Europeia o 
conceito jurídico de “ecocídio” 
(extensa danificação, destrui-
ção ou perda de ecossiste-
mas de um determinado ter-
ritório) e aplicá-lo de forma a 
responsabilizar os cidadãos/
empresas europeias que o 
pratiquem, quer no velho 
continente como fora dele. 

Para tal é necessário recolher 1 milhão de assinaturas no território europeu 
até Janeiro de 2014 e, assim, o parlamento europeu será obrigado a analisar 
e a dar uma resposta a esta proposta.
Mais de 20 000 europeus já assinaram!
Poderá apoiar esta iniciativa em menos de 1 minuto, indo a www.endecoci-
de.eu ou assinando em formato papel no nosso espaço de recolha de assina-
turas durante os 3 dias do Encontro Alternativas.
Caso queira ser voluntário nesta iniciativa não hesite em contactar o espaço 
de recolha de assinaturas e falar com algum dos membros da campanha 
portuguesa.
Juntos, podemos ajudar a terra a ter direitos!

www.endecocide.eu

sextA-feirA, 24 de mAiO, 16H às 23H • sábAdO, 25 de mAiO, 10H às 23H • dOmiNGO, 26 de mAiO, 10H às 23H
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Produtos Biológicos: cânhamo househemP
Têxteis, tapeçarias, alimentação humana e animal, higiene pessoal, cosmética, incensos, livros, 
bebidas, almofadas, blusões, carteiras, mochilas, bolsas para iPad, chapéus, bonés, cordames, 
bijutarias, mortalhas, fraldas, produtos paramédicos.

www.canhamohousehemp.com

artesanato: caso Pintado
Nas nossas peças, depois de preparada a base em chapa de cobre (serrada, limada, limpa), 
pintamos à mão e cozemos o esmalte a altas temperaturas num forno especial. Cada peça 
torna-se assim num exemplar único.

www.casopintado.wix.com/caso

  artesanato: charata
Charata é um trabalho intrincado de arame com aplicação de penas, corda, pedras, correntes 
e outros detalhes. 

www.facebook.com/charathings

Produtos Biológicos: cristais do sal
Os Esfoliantes Azeite + Sal da Figueira são altamente concentrados com 21 minerais essenciais, 
promovendo um efeito relaxante, nutrindo a pele, activando o sistema circulatório, melhorando 
o desconforto reumático e desordens metabólicas.

www.cristaisdosal.eu

  literatura: dharma livraria
A Dharma Livraria é reconhecida pelo esmerado serviço de clientes. Conhecida por conseguir 
quase todos os livros: novos ou velhos muito ou pouco usados, em Português daqui ou do Bra-
sil, literatura, infantis, técnicos, espirituais ou esotéricos e importados. 

www.facebook.com/pages/Dharma-Livraria

artesanato: decoração evolucionária 
DeCoração Evolucionária, um mix de peças de artesanato com peças em recorte em vinil para 
decorar e apelar no despertar da mente e coração, através de imagens, decorações e as peças 
de artesanato urbano, em diversos níveis, praticas e utilitárias.

www.facebook.com/claudiasantos.artesanatourbano

  artesanato: doñagertrudis
A DoñaGertrudis faz trabalhos personalizados: agendas, albuns de fotos, capas, caixas, diários, 
livros de honra, e outro tipo de cadernos e livros. Todos os trabalhos são feitos manualmente.

www.dongertrudis.com | www.donagertrudis.blogspot.com

   artesanato: dragonfly
A cor, a forma e a essência de cada ser criado e manifestado, cada peça uma só, numa busca 
de ligar a arte à natureza e à própria vontade de criar e ir mais longe na descoberta de novas 
matérias -primas, novas formas...

www.gradonfly.blospot.com

chai consPiracy 

Chai Conspiracy, em parceria com Atcha Walha, vai apresentar mate-
riais, cores, técnicas de coloração e impressão, padrões e design dos 
modelos, tudo elaborado com o maior cuidado e dedicação de modo 
a proporcionar o máximo conforto e originalidade nas peças por nós 
criadas. Acabada de produzir na Índia, é com prazer que apresentamos 
a nova colecção Primavera/Verão 2013.

www.facebook.com/chai.conspiracy

 Produtos Biológicos: esentzia 
cosméticos naturais

A Esentzia é um projecto português de cosméticos orgânicos vegetais, livres de produtos tó-
xicos. Sabonetes, cremes e bálsamos hidratantes (com cera de abelha e com ceras vegetais) 
perfumes sólidos e produtos para o banho (fondants e bathbombs).

esentzia.wix.com/cosmeticartesanal

  Produtos Biológicos: esPaço do saBão-Bio
Dermo-Sabonetes Bio-Karité100% Vegetal, sem parabenos, não testado em Animais. Cuidados 
da Pele, Plantas, Flores, Frutos e Aromaterapia.

www.airoceantrading.com

  teraPias alternativas: eyelite teraPia ocular
Há cerca de 10 anos que trabalha na  área das  terapias alternativas. A especialidade é a Terapia 
Ocular EYELITE, uma forma de melhorar e relaxar a visão . 

artesanato: fK nePal
Roupa do Nepal, Taças Tibetanas, Incensos, Bongos

Com Francisco Carvalhais

  Produtos Biológicos: gostochá
Ampla gama de Produtos Naturais e Artesanais desde Chás, Tisanas, Infusões com Flores, Fru-
tas e Especiarias, Acessórios inerentes ao Chá, bem como Doces sem adição de açúcar como 
exemplo a Tradicional Uvada e Alimentação.

www.facebook.com/Gostocha

  artesanato: iBtida
A Ibtida Cristais & Artesanato apresenta uma variedade vasta de cristais & pedras naturais as-
sim como artigos tibetanos.

 www.ibtidacristais.com

  associação: inKarri& sistema Pneuma
A Inkarri desenvolve formações, actividades educativas, espirituais, artísticas, bem como a pro-
moção de acções para a defesa da Paz e dos Direitos Ecológicos e Humanos com o objectivo de 
despertar os valores essenciais do Ser Humano.

www.inkarri.pt
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ArtesAnAto: JoyAs MágicAs
Jóias e artesanato esotérico do astrólogo e joalheiro espanhol Juan Cambronero. Anéis únicos 
com símbolos astrológicos, pulseiras com gráficos pessoais, jóias com símbolos de reiki, e man-
dris divinatórios runas.

www.joyasmagicas.es

terApiAs AlternAtivAs: Jou - HArMoniA, equilíbrio 
energético e eMocionAl

A nossa missão é contribuir para a felicidade e o bem-estar emocional, mental e físico das 
pessoas, através da tomada de consciência e a liberdade de escolha nas decisões, quer a nível 
pessoal ou profissional.

www.jou-coaching.com

  ArtesAnAto: libreto cAdernos ArtesAnAis
Cadernos feitos à mão, com tempo, a apreciar cada momento da sua elaboração... esta é a 
principal diferença neles... não o fazemos pela simples ideia de trocar materiais por valores, 
gostamos da ideia de os construir, os cozinhar, os apreciar...

www.facebook.com/libretocadernos?fref=ts

  ArtesAnAto: MAndAlA spirit
O poder das cores, números e símbolos na cura e desenvolvimento pessoal.
Telas, roupa, móveis, molduras, pintura decorativa de paredes.

www.mandalaspirit10.blogspot.com

  cozinHA vegetAriAnA: Mood Food
Somos um grupo de amigos com um amor comum. Adoramos cozinhar e o prazer de estar à 
mesa. Procuramos a forma de transformar a nossa paixão no nosso trabalho.

  terApiAs: pAdMA (MAssAgeM 
  coM tAçAs tibetAnAs)

Padma é um espaço cultural e holístico associado à Loja Budista, onde pode vir receber Massa-
gens com Taças Tibetanas e Massagem Ayurvédica .

www.espaçopadma.com 

produtos biológicos: pegAdA verde
O principal objectivo é divulgar e comercializar produtos para o dia-a-dia, 
sustentáveis e funcionais!

www.pegada-verde.pt

   ArtesAnAto: prendAs do MAr
Simplicidade da vida..! Para uma melhor prática de consciência ambiental são utilizadas maté-
rias-primas recolhidas à beira-mar, produzindo peças de artesanato alternativas e únicas. 

www.veigaartesanato.blospot.com

ArtesAnAto: qlã
Peças de Roupa 100% lã natural.

ArtesAnAto: rAJA purA
A Raja Pura nasceu da vontade de criar um estilo de roupa alternativo.
Esta é fruto de uma viagem à Índia  de toda a inspiração que este local nos trouxe e da con-
juntura onde foi realizada. 

www.facebook.com/raja.pura.1

ArtesAnAto: sAlopetA MArionetAs
A ideia para a realização de marionetas, nasceu da vontade de descobrir e experimentar novas 
linguagens e novos conceitos, explorando a capacidade de adaptação e a natureza multidisci-
plinar das marionetas.

www.facebook.com/sapoleta.marionetas 

terApiAs: ser MultidiMensionAl
Cuidar do físico e para além dele... Massagem Shiatsu, Ayurveda, Leitura de Aura, Tarot Multidi-
mensional. Sabões Tradicionais, Sais, Incensos.

www.sermultidimensional.com

energiA AlternAtivA: sintrA 2001
Pretendemos diminuir o consumo energético, reduzir as emissões e contribuir para a mini-
mização das alterações climáticas. Contribuindo para alterar as mentalidades, apostando nas 
energias eólicas, fotovoltaicas e solar térmicas.

www.sintra2001.pt

 ArtesAnAto: syMbolion
Trabalhos para: paz, entendimento e  transformação.

www.symbolion.de

terApiAs: terApiA prânicA portugAl
A Terapia Prânica é uma arte e ciência que trabalha o nível energético, porque entende que a es-
trutura do corpo, não só tem uma parte física visível, como também um campo energético que o 
envolve e interpenetra, determinando o bem-estar físico e psicológico.

www.facebook.com/pages/Terapia-Pr%C3%A2nica-em-Sintra/134574923304737?fref=ts

  terApiAs: testes intolerânciA AliMentAr
Saiba que alimentos pode consumir, reduzir e eliminar. Analisa cerca de 500 alimentos. Permite 
elaborar uma dieta saudável e personalizada. Recomendado também a grávidas e bebés.

www.balcaosaude.com

  exposição: MAndAlAs de luz
Domus Livremente
Observe as mandalas expostas, sinta a força vibracional que elas emanam, sinta como a estru-
tura e cor altera a sua energia. Meditar, contemplar e sonhar com Mandalas é parte natural do 
processo de individualização. De Carla Marcelo

www.mandalasdaluz.blogspot.com

  ArtesAnAto: loJA budistA  
Importamos e comercializamos artigos do Budismo Tibetano (Taças, Dorjes e Sinos Tibetanos, 
Tanka, Japamala, Cd’s de Música e Mantras Budistas, Incensos Medicinais, Joalheria, etc...)

www.lojabudista.com

  produtos biológicos: ribAblue
A Ribablue quer tornar acessível a qualquer consumidor a possibilidade de desfrutar de água de 
elevada qualidade, permitindo-lhe aumentar a sua qualidade de vida e bem-estar, economizar, e 
em simultâneo contribuir para a preservação do meio ambiente.

www.lojadaagua.pt 

  ArtesAnAto: inligHt creAtions
Inlight Creations - Joalharia e objectos de decoração artesanal | Macrametizando - Macramé e 
Penas | As Hortelãs - Cosméticos Naturais e Plantas Aromáticas

www.inlightcreations.pt.vu | www.facebook.com/macrametizando
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Sexta-feira, 24 de Maio 

  aniMação: Pintura facial
Sexta-feira, 24 de Maio às 16h e Sábado, 25 de Maio às 15h – Recinto

Com Neusa Esteves

  WorkShoP: o que é afinal o reiki?
Sexta-feira, 24 de Maio, 18h - Sala Hora do Conto
Mas afinal o que é o Reiki, em que consiste esta terapia e como se ensina? Mostrar-se-á o que é o 
Reiki enquanto Terapia Complementar, o caminho enquanto filosofia de vida e uma abordagem à 
sua história. Com Cidália Godinho

www.reikiemportugal.com/reiki-em-cascais

  PaleStra: ViSão natural – Projecto MiMe 
  oS SeuS olhoS

Sexta-Feira, 24 de Maio, 18h - Sala Polivalente
A nossa vista pode melhorar significativamente através de uma mudança de hábitos visuais e de 
consciência, através do relaxamento e do movimento, sem lentes e sem cirurgias.

Com José Coelho • www.visaonatural.org

  Meditação: SatSang da aMMa
Sexta-feira, 24 de Maio, 19h - Sala Polivalente
O Satsang da Amma é uma celebração do amor universal que a Amma encarna. Através de uma 
purificação (puja), da discussão dos seus ensinamentos, do cântico e da meditação, vamos provar 
um pouco deste amor incondicional que a Amma dá a todos os que procuram.

www.ammaportugal.org

   PaleStra: a PSicologia do SuceSSo 
Sexta-feira, 25 de Maio, 19h - Sala do Conto
O ser humano precisa conhecer-se. Conhecer cada pensamento, cada sentimento, cada emoção 
que o move e porquê. A psicologia para o sucesso consiste em conhecer-se intimamente, em amar-
se, em entender as fraquezas, debilidades, as forças e qualidades.

Com Rute Pereira • www.metafisicacosmica.org

  concerto: Óai d’ir
Sexta, 24 de Maio, 19h30 - Palco
Os ÓAI D´Ir são uma banda com um repertório inédito de canções acústicas com base nas percus-
sões portuguesas e do mundo e na melodia, recorrendo a instrumentos étnicos, entre os quais 
instrumentos de raiz tradicional portuguesa.

www.facebook.com/oaidir

  concerto MeditatiVo: geo – SonS do Mundo
Sexta-feira, 24 de Maio, 21h - Sala Polivalente
Os concertos “Sons do Mundo” são uma descoberta dos Sons do Mundo onde vivemos, onde re-
nascemos a cada dia. Apresentam-se em experimentação de sons do ocidente ao oriente, do jazz 
ao étnico, do profano ao divino. É um concerto de Sons e de histórias do Mundo. 

www.projecto-geo.com

  concerto: Projecto Bug
Sexta-feira, 24 de Maio, 22h - Palco
Para quem gosta de cantar, dançar, pular, rir e de Música. Canções conhecidas, ritmos cativantes, 
ambiente contagiante. 14 personagens em palco com metais, cordas, teclas, vozes femininas e 
masculinas, e uma secção rítmica com muita energia.

www.facebook.com/projecto.bug

SáBado, 25 de Maio 

  WorkShoP/Prática: Yoga Para criançaS
Sábado, 25 de Maio, 11h - Recinto
Traga as crianças a passarem momentos divertidos e mágicos através do Yoga! O Yoga ajuda 
a criança a crescer com maior consciência e segurança, ensinando-lhe a harmonizar as suas 
energias, proporcionando-lhes um futuro risonho e feliz.

www.centroyogasintra.com

  Prática: tai-chi chuan
Sábado, 25 de Maio, 11h - Alpendre da Sala da Hora do Conto
O Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa, conhecida pelos seus movimentos lentos e harmo-
niosos, considerada uma forma de meditação em movimento. Com Pedro Rafael

www.ymaasintracascais.no.sapo.pt

WorkShoP: aS VantagenS do uSo de fraldaS de Pano e Sua 
utilização
Sábado, 25 de Maio, 11h30 - Domus Livremente
Neste workshop vamos falar sobre os vários tipos de fraldas reutilizáveis e dos porta bebés 
que existem actualmente, quais os modelos, as suas características e cuidados a ter na sua 
manutenção. Com Sónia Santos

www.naturkinda.com

  WorkShoP: MãoS de Barro
Sábado, 25 de Maio, 14h - Espaço Oficinas
A Olaria é uma arte mágica que trabalha o barro, é o despertar dos sentidos através de uma 
experiência sensorial ao contacto com o barro. Pretende-se desafiar as crianças a pôr as mãos 
no barro e fazer nascer peças a partir de um simples pedaço de matéria. 

Com Cláudia Correia

 aPreSentação: o corPo grita o que a Boca cala
Sábado, 25 de Maio, 14h - Domus Livremente
O corpo é o mapa da nossa consciência. O corpo grita e permite-nos explorar a relação existen-
te com a consciência (o pensamento) e a vida. Com Jeanelie Urbina

www.jou-coaching.com

oficina de dança: oBSerVar… de olhoS fechadoS
Sábado 25 de Maio, 14h30 - Sala do Conto
Esta oficina é um encontro de pessoas que estejam interessadas em deixar-se orientar por uma 
viagem de olhos fechados, passando essencialmente por um trabalho de percepção sensorial 
através do corpo, do movimento, do estar. 

Com Catarina Ascensão

 
aPreSentação: aWakened life Project  
Sábado, 25 de Maio, 14h30 - Sala Polivalente
Apresentação do Projecto Awakened Life Project por Pete e Cynthia Bampton.

www.awakenedlifeproject.org

Programação
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Oficina: Mandal’arte- Mandalas cOM natureza
Sábado e Domingo, 25 e 26 de Maio, 15h - Espaço Oficinas
Tendo a Mãe Terra como matéria-prima, o convite é transforma-la em arte. Depois de uma bre-
ve introdução sobre a arte de bem mandalar, vamos à caça das formas, das cores, dos sabores 
e das texturas que abundam na natureza. Com Inês Baptista

www.facebook.com/pages/Mandalarte-mandalas-na-natureza

teatrO infantil rainHa da neVe

 Sábado, 25 de Maio, 16h – Palco

Os Frente&Verso, núcleo 
amador do Teatro TapaFuros, 
juntam-se pela primeira vez 
ao Encontro Alternativas 
de Sintra com a produção: 
“A Rainha da Neve”, uma 
adaptação do conto de H. 
Andersen.
Uma história inspiradora para 
todos aqueles que vivem o 
valor da amizade, sejam miú-
dos ou graúdos.

Com Teatro Frente&Verso • www.facebook.com/TeatroFrenteVerso

Palestra 
iluMinaÇÃO eVOluciOnÁria 

  
Sábado, 25 de Maio, 15h - Sala Polivalente

Iluminação Evolucionária é o desenvolvi-
mento ao longo do tempo da consciência 
para além do ego. O caminho a passagem da 
identificação com o ego para uma identifica-
ção com o impulso evolucionário. O impulso 
evolutivo é a energia e inteligência que está 
dirigindo o universo para os níveis mais ele-
vados de consciência e complexidade. 

www.awakenedlifeproject.org

Palestra: runas celtas-astrOlOgia-JOias 
esOtéricas

Sábado, 25 de Maio, 17h - Domus Livremente
Interpretação e funcionamento das Runas. Falaremos dos 25 símbolos e da sua conexão directa 
com o inconsciente. História e ritos das runas, estudo dos vinte e cinco símbolos.

Com Juan Cambronero • www.joyasmagicas.es

Palestra: O POder dO agOra: PrOgraMaÇÃO neurOsensOrial e 
Qualidade de Vida
Sábado, 25 de Maio, 17h - Sala Polivalente
Abordaremos ferramentas poderosas que nos ajudam a viver mais o agora e que nos ajudam 
a um melhor auto-conhecimento. Expressar e trabalhar com o corpo traz-nos a consciência de 
que tudo isto faz parte do ser humano. 

Com Jorge Miguel Ramos • www.biovilla.org

  WOrksHOP: cOrdOaria
Sábado, 25 de Maio, 17h - Alpendre da Sala da Hora do Conto
A corda, a cor e o coração. Uma corrente de espírito.

Com João Cavaleiro • www.joaocavaleiro.com.sapo.pt

dOcuMentÁriO: 50 anOs da aMnistia 
internaciOnal (M12)

Sábado, 25 de Maio, 17h - Sala da Cafetaria
Produzido pelo documentarista e realizador Jeff Dupree e pela produtora Show Off Force, este 
poderoso filme retrata os 50 anos de trabalho da Amnistia Internacional e desafia-nos a conti-
nuar a mudar o mundo, todos juntos, defendendo os direitos humanos para todos.

www.grupo19amnistia.blogspot.pt

   Palestra: a Magia dO aMOr
Sábado, 25 de Maio, 17h - Sala da Hora do Conto
O Amor em todas as suas vertentes, em todos os seus níveis. Cultivar o Amor, como uma se-
mente, como algo que vence todas as tormentas e todas as tempestades.

Com Rute Pereira • www.metafisicacosmica.org

  WOrksHOP: cOnstruÇÃO de instruMentOs Musicais
Sábado, 25 de Maio, 17h - Alpendre da Sala da Hora do Conto
Sendo adoradora da natureza, a sua missão realiza-se através da partilha de conhecimentos 
através da sua música, com o fim de informar e sensibilizar. 

Com Isabel Gomes • www.arilua-animacao.com

  WOrksHOP: tantra, a alQuiMia dO aMOr
Sábado, 25 de Maio, 18h - Sala da Hora do Conto
A relação amorosa tântrica é um processo alquímico constante, que nos conduz, a nós e ao nos-
so companheiro, a estados elevados de consciência. Este workshop apresenta as possibilidades 
que a presença de amor pode ter no nosso dia-a-dia. 

Com Swami Mahalayananda • www.academiadeyoga.pt

  Palestra: uMa natureza Para a Vida
Sábado, 25 de Maio, 18h - Sala Polivalente
Uma natureza para a vida é uma Palestra para te dar a conhecer um workshop que servirá de 
inspiração à vida e à vontade de viver. Co-Criar a vida, assumir e ter consciência das escolhas 
feitas por cada um e o impacto na nossa própria vida. 

Com Jorge Alexandre da Fonseca Maia • www.jorgemaia88.wix.com/naturezaparavida

Palestra: PerMacultura n’O fOJO – 
iMPleMentaÇÃO interiOr e exteriOr

Sábado, 25 de Maio, 15h - Domus Livremente
A Permacultura é uma ferramenta que se mostra altamente eficaz na planificação e gestão 
sustentável de sistemas vivos. 

www.o-fojo.blogspot.com 

  Palestra: serPente da lua, feng sHui feMininO
Sábado, 25 de Maio, 16h - Sala Polivalente
Sendo a casa onde habitamos uma materialização plena da nossa consciência, nesta palestra o 
Feng Shui intuitivo e simbólico é apresentado de uma forma prática. Com exemplos vivenciais 
será feito uma introdução à linguagem da casa e simbologia pessoal. 

Com Sofia Batalha • www.serpentedalua.com

MeditaÇÃO: MeditandO cOM Mandalas aO sOM 
das taÇas tibetanas e de cristal

Sábado, 25 de Maio, 16h - Sala Hora do Conto

Meditando com mandalas ao som de taças tibetanas, cristal e outros instrumentos pode-lhe 
proporcionar um grande relaxamento profundo, uma grande viagem interior. 

Com Carla Marcelo • www.mandalasdaluz.com
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  Documentário GanDhi’s chilDren (m12)
Sábado, 25 de Maio, 18h - Sala Cafetaria
“As crianças de Gandhi” é um documentário sobre o seu legado, a India, sobre as crianças da 
India nos dias de hoje. O realizador conduz-nos pela India através de uma jornada pessoal, para 
documentar os mais pobres e oprimidos, os que não podem falar.

www.grupo19amnistia.blogspot.pt

   Palestra: “Pneuma Dreamwork”
Sábado, 25 de Maio, 19h - Sala Polivalente
Em Pneuma Dreamwork trabalhamos os sonhos para que a Consciência se desperte nesta e 
nas outras Realidades (Dimensões) para que possamos viver em verdade e romper com o véu 
da grande ilusão em que nos movemos. 

Com Ana Margarida de Castro e Rolo  • www.inkarri.pt

DominGo, 26 De maio 

 workshoP/Prática: 
YoGa Para toDa a Família

Domingo, 26 de Maio, 11h - Recinto 
Venha em família passar momentos divertidos e felizes através do yoga! O yoga ajuda a esta-
belecer laços familiares puros e saudáveis, ensinando a harmonizar as suas energias em família, 
proporcionando-lhe um feliz ambiente familiar.

www.centroyogasintra.com 

  workshoP: meDitação com a chama Violeta
Domingo, 26 de Maio, 11h - Domus Livremente
Meditar é entrar em contacto com o nosso Ser Interior, com a nossa consciência, com a nossa 
intuição. Meditar com a chama Violeta, é perdoar, é transmutar, é purificar, é libertar.
Associação Metafisica Cósmica Saint-Germain

www.metafisicacosmica.org 

 workshoP inFantil: 4kiDs2BZen (entre 4 e 10 anos)
Domingo, 26 de Maio, 11h - Sala da Cafetaria
Passando pelo Yoga e a Meditação para Crianças, a Arte, o Movimento e a Expressão Pessoal, 
sempre com a consciência que tem de ser divertido, proactivo e interactivo. 

Com José Martins & Isabel Marques 
www.4kids2bzen.wordpress.com

 Prática: chi kunG
Domingo, 26 de Maio, 11h30 - Alpendre da Sala da Hora do Conto
O Chi Kung desenvolve a energia vital (Chi) através da arte do movimento (Kung). Técnicas de 
respiração, exercícios suaves e vários métodos de relaxamento que fazem repor as energias 
necessárias para uma saúde mais forte. 

Com Teresa Borges

Demonstração: escola De ritmos DumDumBa
Domingo, 26 de Maio, 13h30 - Entrada da Biblioteca
Participar numa roda de tambores movimenta a batida do nosso coração, 
provoca alegria, bem-estar e sensação de liberdade.

www.escoladeritmosdumdumba.blogspot.pt

Palestra Quatro Patas e uma crina

 Domingo, 26 de Maio, 14h - Sala da Cafetaria

Método baseado na combinação entre técnicas de 
expressão corporal, cavalos e Psicomotricidade, ob-
jetivando melhorias na comunicação, auto-consci-
ência e regulação emocional. Serviço terapêutico; 
Workshops para Jovens/Adultos em Expressão Corpo-
ral/Comunicação;Workshops para crianças com Temas 
e objetivos Pedagógicos;Workshops para empresas 
em Comunicação Assertiva. 

Com Alexandra dos Santos Lopes Santana 
www.facebook.com/pages/Quatro-Patas-e-Uma-Crina

 Demonstração De PashuPati e omkára
Domingo, 26 de Maio, 14h - Palco
O Pashupati e o Coral – Orquestra Omkára são formados pelos melhores professores da Confede-
ração Portuguesa do Yoga. Constituídos com o objectivo de aperfeiçoar professores e alunos que 
se tenham destacado pela harmonia, domínio e correcção de execução do Ásana e do Mantra. 

Com Áshrama de Sintra - Associação do Yoga • www.centroyogasintra.com

aula aBerta: PeDaGoGia walDorF - 
1º ciclo

Domingo, 26 de Maio, 14h
Domus Livremente
Destinada a quem esteja interessado em conhecer a Pedagogia Waldorf e o trabalho que a Escola 
da Terra desenvolveu nos últimos 5 anos.

www.escolaterra.blogspot.pt

Palestra: Prout – ecoloGia e VerDaDeiro 
ProGresso

Domingo, 26 de Maio, 15h - Sala da Cafetaria
Esta é uma oportunidade para um novo olhar sobre o objectivo da sociedade e o papel da eco-
nomia. A Teoria da Utilização Progressiva propõe uma reorientação baseada em valores humanos 
universais e uma visão integrada do ser humano e do ecossistema. 

Com Luís Miguel Dantas • www.proutugal.org

 animação: tita FaDita
Domingo, 26 de Maio, 15h – Recinto
Na Escola das Fadas e Magos, a Magia é vista como um Alimento repleto de Luz tão saudável para 
a Alma como é a Fruta para o Corpo.  E quem quiser cheirar as flores, ouvir os pássaros e sentir a 
terra mágica do nosso Jardim é só dizer! Cá estaremos com muita Alegria para vos receber!

www.facebook.com/titafadita

  concerto: canela
Sábado, 25 de Maio, 19h - Palco
Esta banda de “world music” cria música com sabor, cor, solta e independente de formas e 
estilos tradicionais. Flui através de instrumentos do mundo, que permitem uma ponte entre o 
Ocidente e o Oriente, com pitadas de influências africanas, mediterrânicas e latinas.

www.myspace.com/canelamusic

  Prática: BioDanZa
Sábado, 25 de Maio, 20h30 - Sala Polivalente
Nesta sessão o grupo dançará e partilhará um momento de alegria e divertimento.

www.biodanza-xana-sofia.webnode.pt

  concerto: acroBata Do riso
Sábado, 25 de Maio, 22h - Palco
Acrobata do Riso ao vivo é electrizante e liberta os sentidos. Canções que se distinguem pela 
riqueza da palavra, letras que cativam e melodias simples que perduram no ouvido com ritmos 
bem balançados e contagiantes.

www.facebook.com/pages/Acrobata-do-Riso
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Palestra: Descobrir Portugal a Pé
Domingo, 26 de Maio, 16h - Sala da Cafetaria 
Depois de 80 dias a percorrer, sozinha e a pé, as Fronteiras Marítimas e Terrestres de Portugal 
Continental, partilho de ‘viva voz’ os recantos/imagens/histórias com que me fui cruzando... 
Estrada fora... País adentro...! 

Com Isabel Pessôa-Lopes • www.facebook.com/DescobrirPortugalAPE/info

 
WorkshoP: costurinhar caDernos
Domingo, 26 de Maio, 16h - Espaço Oficinas
Cadernos feitos à mão, com tempo, desde o dobrar de cada folha de papel até ao retoque 
pessoal da capa, experimentar costurinhar pequenos cadernos de notas, para que cada pessoa 
possa, mais tarde explorar os seus próprios cadernos, da sua forma pessoal. 

Com Catarina Ascensão • www.facebook.com/libretocadernos 

  
teatro Marionetas: PeDro e o lobo
Domingo, 26 de Maio, 16h - Domus Livremente
Pedro e o Lobo é uma história infantil contada através da música com o objectivo pedagógico 
de mostrar às crianças as sonoridades dos diversos instrumentos. 
Cada personagem da história é representada por um instrumento diferente. 

Com Sapoleta Teatro de Marionetas • www.facebook.com/sapoleta.marionetas

WorkshoP: sri sri Yoga e criativiDaDe 
Domingo, 26 de Maio, 17h
Domus Livremente
Sri Sri Yoga e Criatividade oferece uma abordagem completa ao Yoga (técnicas de respiração, 
alongamentos e posturas, meditação e conhecimento yogico), integrando a componente cria-
tiva através de exercícios dinâmicos de pintura, desenho, movimento e pensamento criativo. 

Com Inês Clematis e Agnieszka Kowalska  
www.artofliving.org

oficina: fiação – alPenDre Da sala hora Do 
conto
Domingo, 26 de Maio, 17h

Com Fátima Gavinho

  
oficina: PerMacultura Para crianças - JarDiM
Domingo, 26 de Maio, 17h
Para aprenderem a viver de forma sustentável,  integrados nos ecossistemas e nas comunidades.  
Cada criança pode reacender sua conexão inata com a natureza de uma forma inspiradora e divertida

Com André Oliveira & Inês Morais

ProDução/organiZação

voando em cynthia, associação cultural 
www.encontroalternativas.blogspot.com
www.encontroalternativas.com.sapo.pt
www.voandocynthia.blogspot.com

Informações:
encontroalternativas@gmail.com 
voandocynthia@gmail.com

edição
Maria Barracosa

grafismo/paginação
Sónia Ribeiro Silva

impressão
Tipografia Medina, S.A. 

aPoios

Palestra: aPresentação Da nova Águia, nº11 “o Mar 
e a lusofonia”

Domingo, 26 de Maio, 17h - Sala da Cafetaria 
Nova Águia 11- O Mar e a Lusofonia: “Da Minha Língua Vê-se o Mar” Ensaio & Poesia | Textos 
& Autores. 

Com Renato Epifânio & Miguel Real • www.novaaguia.blogspot.com

MeDitação: viageM De soM
Domingo, 18h, Domus Livremente

Com Valdjiu, Andri, Rod e Jasmim 

WorkshoP: taças tibetanas e MeDitação 
coM ManDalas ao soM Das taças De cristal 
De QuartZo

Domingo, 26 de Maio, 19h - Sala da Cafetaria
Aprenda sobre as taças tibetanas neste workshop. Em grupo irewmos sentir como cada taça 
ressoa com uma zona do corpo e como as podemos usar com a nossa voz para meditar. 

Com Carla Macedo e João Silva • www.mandalasdaluz.com

  concerto: harPa baobab – a voZ Do eMbonDeiro
Domingo, 26 de Maio, 19h - Palco
Este espectáculo levar-nos-á a conhecer mais profundamente o trabalho e a vida desta Harpista 
Nómada, apaixonada pelos rituais ancestrais da Voz, Música e Dança, num concerto que man-
tém o ambiente informal, ao qual já nos habituou esta “cantadora” de histórias.

Com Helena Madeira • www.helenamadeira.blogspot.com

concerto MeDitativo: Divine Music 
healing

Domingo, 26 de Maio, 20h - Sala Polivalente
Uma viagem sonora meditativa e de relaxamento ao som do didgeridoo e das taças de cristal 
– uma prece musical pela cura e pela paz. 

Com Teresa Gabriel e Rodrigo Maia Loureiro • www.divinemusichealing.com

  Dança: triskel – sagraDo feMinino
Domingo, 26 de Maio, 20h30 - Palco
Um espectáculo de dança contemporânea, dança oriental, afro-contemporânea, improvisação, 
contacto e malabares onde é tratado o tema da mulher e o percurso das suas fases ao longo 
da vida, tal como os seus arquétipos femininos. 

www.facebook.com/TriskelGroup

  concerto: trio caDMira + 1
Domingo, 26 de Maio, 22h - Palco
 Trio Cadmira + 1 oriunda do coração de Sintra, com dinâmica musical e muita alma a tocar ao 
vivo. Trio Cadmira + 1 tem um registo musical Funk/Soul e Rock’n’Roll.

www.facebook.com/triocadmiramaisI 
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DESPORTO

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

A    F U N E R Á R I A

ATENDIMENTO PERMANENTE:   21 961 85 94

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

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

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

PUB.

Sintra – Passeio BTT
Organização: Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários
de Sintra
Quando: 26 Maio, 9 horas
Onde:  Local de Concentração –
Bombeiros Voluntários de Sintra
Inscrições/Informações: Davide
Baleia – 962371171; Hermínia
Francisco – 965553848.

Sintra – 3.ª Prova Troféu de
Sintra em BTT
Quando: 26 de maio (Inscrições
início, às 10h)
Onde: Portela de Sintra -
Complexo Desportivo do Sport
União Sintrense

São Marcos com Coração - Ca-
minhadas 2013, inserido no
Centro Municipal de Marcha
e Corrida de São Marcos
Quando: 26 de Maio - Assafora
Local de concentração: Centro
Carlos Paredes - Lúdico Cultural e
Desportivo de São Marcos, às
8.30h.
Contacto: 910258226

Queluz – 4.ª Gincana de Que-
luz
Quando: 25 de maio, 16h
Onde: Parque Conde de Almeida
Aaújo
Inscrições: Junta de Freguesia de
Queluz, até 20 de maio
Contacto: 21 434 66 10

Almargem do Bispo – I Mara-
tona de Futsal
Organizado pelo Grupo Despor-
tivo Almargense
Quando: Dias 1 e 2 de junho
Tel/Fax.: 21 962 29 61E-Mail:
gdalmargense@sapo.pt

Vila Verde – XXVI Torneio de
Verão - Futsal Vila Verde
Organização: Sporting Clube Vila
Verde
Quando: Junho e Julho
Inscrições até dia 28 maio
Contacto: 21 961 79 28
geral@scvilaverde.net

S. Pedro – 5.º Passeio Ciclo-
motores Antigos - Passeio pela
zona de Sintra e Almoço
Moto Clube Sintra
Quando: Domingo, 16 de junho,
início às 9h
Onde: Largo da Feira de S. Pedro
de Sintra
Telef. 963122119

Venda Seca / Belas – VII Cami-
nhada cultural e Ambiental
na Serra da Carregueira
Inserido no programa das Festas
em Honra de N. Senhora de Fátima
em Venda Seca - Belas (31 de Maio
e 01 e 02 de Junho),
Quando: Dia 1 de Junho, 10h.
(partida junto à Capela)
Inscrições até 30 de Maio.
Contacto: 967051823/9645040
20
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oram 10 quilómetros
exigentes, com os
transmontanos, Pedro
Rodrigues, e Rui Mu-
ga a destacarem-se, e

BES RUN CHALLENG 3 com três mil participantes em Sintra

Transmontanos ganham vantagem no desafio
Com partida e chegada, em S. Pedro de Sintra, os 3.000 participantes do
BES RUN CHALLENG3, admitidos pela organização (HMS Sports) deram
no dia 18, um colorido especial ao Centro Histórico de Sintra, e às estradas
da Pena e Castelo dos Mouros, colocando a Vila Património Mundial na
rota das grandes competições nacionais.

F
a chegarem primeiro à meta,
seguidos de Ricardo Vale
(Sporting). No sector femi-
nino, a embaixadora da prova,
e campeã da Europa de 10.000
metros, Dulce Félix (Mara-
tona C.P.), geriu a sua corrida
e venceu à vontade, com Vera
Nunes, do Benfica a entrar na
2.ªposição, mas a manter a
liderança no “Desafio”, um

dos lugares que lhe poderá
dar o “passaporte” para a
Maratona de Nova Iorque.
Este é um dos prémios finais
do BES RUN CHALLENG3,
e que Pedro Rodrigues, Rui
Muga, assim como Ricardo
Vale, aparecem como fortes
candidatos, com apenas 9
segundos a separá-los para a
última prova, a Corrida de
Santo António, em Lisboa, já
no próximo mês de Junho.
Uma nota ainda para os
atletas sintrenses presentes
na prova, com Bruno Lou-

renço (JOMA), Germano
Silva (Real Academia), e
Alexandra Alves (CCD Sin-
trense), a serem os melhores
entre as largas centenas de
participantes classificados.
A prova organizada pela
empresa HMS Sports, teve o
apoio e colaboração das jun-
tas de freguesia do Centro
Histórico, assim como da au-
tarquia de Sintra que destacou
também os seus técnicos de
desporto, ajuda importante
em todo o sucesso da com-
petição.

Dulce Félix a campeã da Europa de pista
supera o desafio e vence em Sintra

José Libório

Futsal – Nacional da 2.ª Divisão
Vila Verde recebe o Loures
É amanhã (sábado), dia 25, a partir das 16h00 que
as emoções tomam conta dos adeptos do Sporting
Clube de Vila Verde, e de Loures. É que os dois
clubes defrontam-se na derradeira jornada da 2.ª
Divisão com hipóteses de subirem ao escalão
principal do futsal luso, embora os visitantes
dependam de terceiros e os leões apenas de si, já
que em caso de vitória garantem o regresso à 1.ª
Divisão, por onde andaram durante muitas épocas
seguidas. O outro candidato, a A.M. Portela está
à espreita e recebe “Os Torpedos”, clube que o
Vila Verde derrotou na jornada anterior. Tudo em
aberto na ronda de amanhã, mas a vantagem está
do lado do emblema da freguesia da Terrugem,
esperando-se pavilhão cheio em Vila Verde para
apoiar a equipa e fazer a festa da subida de divisão.

Hóquei – Campeonato da 2.ª Divisão
Sintra a vencer,
e Nafarros a perder
No regresso do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Zona
Sul, jogou-se no sábado, dia 18, a ronda 28, com o Hockey
Club de Sintra a receber no pavilhão de Monte Santos a
Académica de Coimbra, e a ganhar por 9-5. Quanto à União
de Nafarros deslocou-se ao recinto da ACR Santa Cita e
perdeu por 8-1.
Na classificação, o Sporting de Tomar ao vencer (3-4), em
Alenquer garantiu o regresso à 1.ª Divisão, assim como o
H.C. Mealhada que venceu o Sesimbra por 8-5. Já o H.C.
Sintra pulou para o 4.º lugar (51 pontos), e a equipa de
Nafarros, mantém-se no último lugar (16.º) com 11 pontos.
Na jornada de amanhã, dia 25 (sábado), o Sintra volta a
jogar em casa, numa recepção à A.D. Oeiras, e a União de
Nafarros recebe o já promovido, Mealhada. Ambos os jogos
começam às 18h00.

Futebol – III Divisão Nacional
Sintrense empata
e Real vence
Jogou-se no dia 19, a 8.ª jornada da 2.ª Fase
do nacional da III Divisão-Série E, com o
Sintrense a empatar (0-0) no campo do
Lourinhanense, grupo da subida – e a
manter um dos lugares de promoção. No
grupo da despromoção, o Real S.C., ven-
ceu em casa o Cartaxo por 3-0, e o Pero
Pinheiro saiu derrotado (1-3) no seu campo
pelo Amora. Ambos os clubes ocupam o
1.º e 2.º lugares da classificação.
Na jornada de amanhã (sábado), dia 18, o
Sintrense joga no terreno do Sacavenense,
o Real no de Amora, e o Pero Pinheiro viaja
até S. Domingos de Rana para defrontar a
União de Tires.

Foi sepultado no dia 18, em
jazigo de família, o presi-
dente Honorário do Real
Sport Clube, José Pereira
Libório, vítima de doença
prolongada, aos 81 anos.
Figura marcante do desporto
sintrense, que com a sua
acção rasgou o horizonte
desportivo concelhio e levou
a nível nacional e inter-
nacional o nome de Massamá
e da cidade de Queluz.
José Pereira Libório, mais
conhecido por “Zé do Ferro”,
nasceu a 28 de Novembro de
1931.Esteve ao longo de
muitos anos ligado ao sector
da construção civil, mas des-
tacou-se pelo seu papel ativo
ao serviço do associativismo.

Massamá/Monte Abraão/Queluz
Faleceu o ex-presidente do Real Sport Clube, José Pereira Libório
António José

foto: real sport clube

Em 1950,abraçou um dos mais
importantes desafios ao
assumir os destinos do então
Clube Desportivo e Recreati-
vo de Massamá. Foi dos prin-
cipais impulsionadores do
edifício sede, que ajudou a
construir “um equipamento
criado a pensar na população
e em especial para ocupar os

tempos livres dos mais jovens
da freguesia, fugindo assim a
outros caminhos “dizia. Em
1995,esteve na linha da frente
do processo de fusão com o
Grupo Desportivo de Queluz
e consequente formalização
do Real Sport Clube, onde
assumiu o cargo de presiden-
te até 2011,altura em que por

motivos de saúde renunciou
o cargo. José Pereira Libório,
foi alvo de diversas home-
nagens e deu o nome a uma
rotunda de Massamá.
Recebeu a Medalha de Prata
de Mérito Desportivo e mais
recentemente a Medalha de
Ouro Municipal.
Ficará na história, destacou
o vice-presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Marco
Almeida, na cerimónia do 60.º
aniversário do clube, em
Dezembro de 2011.
Partiu um amigo, convivi com
ele momentos de alegrias e de
derrota no desporto, quer no
antigo campo do Clube Des-
portivo e Recreativo de Mas-
samá, quer no novo complexo
Desportivo (antigo campo do
Grupo Desportivo de Que-

luz). Partiu mas a obra fica...
Até sempre, Presidente. As
condolências do Jornal de
Sintra à família.

Principais classificações
Geral masculina
1.º Pedro Rodrigues, G.C.
Bragança; 2.º Rui Muga, G.C.
Bragança; 3.º Ricardo Vale,
Sporting; 4.º Bruno Cardoso,
GFD Running; 5.º António

Sousa, C.O. Oeiras.
Geral feminina
1.ª Dulce Félix, Maratona
C.P.; 2.ª Vera Nunes, Benfica;
3.ª Cláudia Pereira, Moinho
Vermoim; 4.ª Lúcia Pereira,
Dragões de Vizela; 5.ªMónica
Moreiras, NúcleOeiras.    VS

foto: ventura saraiva



Sexta-feira, 24 de Maio – Maria Emília Andrade Coelho da Silva, de
Lourel; João Francisco Janota, de Pero Pinheiro, José Ruivo Mouzinho, de
Lisboa, João Jacinto Caetano, de Aldeia Galega, Manuel Duarte Polido, da
Terrugem, António Augusto dos Santos Marques, Zeferino A. Frutuoso
Lopes, de Vila Nova de Gaia,  José Eduardo Ferreira da Costa, do Linhó,
José Pedro Caetano Costa Gonçalves, de Sintra.

Sábado,  25– Maria do Céu Henriques, Maria do Céu Naughton Ramos
Henriques, Irene Maria Cosme Gomes, do Vimeiro, Maria da Glória Galiza
Carlos Granja, Elisa Leitão, de Rio de Mouro, Maria Julieta Teodoro; Porfírio
David Urmal, de Montelavar, Telmo da Fonseca Oliveira, de Alverca, José
Ferreira Coelho, Carlos Adriano Ferreira Nogueira Ferrão, Paulo Alexandre
Martins Gomes dos Reis..

Domingo,  26 – Maria Eugénia Simões Correia, do Mucifal, António Car-
reira Faria, Inocêncio Jorge da Silva, de Colares, Ricardo Manuel Bruno
Gonçalves, de S. Pedro, Amilcar Lopes Guimarães, de Paiões, João Paulo
Silvério Maneira, de Morelena.

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

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

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

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

SERVIÇO PERMANENTE
Sexta-feira, dia 24: Vasconcelos (Monte
Abraão); Serra das Minas  (Rio de Mouro);
Rodrigues Rato (Algueirão); Rodrigues Garcia
(Cacém).
Sábado, dia 25: Quinta das Flores
(Massamá); Marques Rodrigues (Mem Martins);
Marrazes (Estefânia); Campos (Cacém).
Domingo, dia 26: Gil (Queluz); Fitares
(Fitares); Químia (Mem Martins); Caldeira (Mira
Sintra).
Segunda-feira, dia 27: Idanha (Idanha);

Medeiros (Mem Martins); Simões (Estefânia); Mira
Sintra (Mira Sintra).
Terça-feira, dia 28: Zeller (Queluz);
Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Fidalgo (Mem
Martins); Ascensão Nunes (Agualva-Cacém).
Quarta-feira, dia 28: Domus Massamá
(Massamá); Claro Russo (Mercês); Tereza Garcia
(Portela Sintra); Silva Duarte (Cacém).
Quinta-feira, dia 30: Queluz (Queluz); Do
Forum Sintra (Rio de Mouro); Vitor Manuel
(Algueirão); São Francisco Xavier (Urb. do Cotão).
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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

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

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

OFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADA

o 11.º Seminário Estudos de
Sintra que teve lugar no pas-
sado dia 18 na Sala Vergílio
Ferreira da Biblioteca Muni-
cipal de Sintra, Casa Mantero,

António Caruna, o Historiador Colarense
Graça Pedroso

o Pelouro da Cultura da Câmara Muni-
cipal de Sintra e a Junta de Freguesia de
Colares homenagearam um colarense:
António Rodrigues Caruna.
Na presença da Vereadora Paula Simões,
do Presidente da Junta de Freguesia de
Colares e de uma vasta assistência, Ma-
ria Teresa Caetano falou do homena-
geado e da sua obra, com a proximidade
de quem com ele conviveu.
Dono de uma sensibilidade e de uma
sabedoria que somente alguns conse-
guem atingir, António Caruna percorreu
vários caminhos para além da sua acti-
vidade profissional: de amador dramá-
tico a membro dos corpos sociais de di-
versas associações locais; de elemento
de comando dos Bombeiros de Colares
a Secretário da Liga dos Bombeiros
Portugueses e a Presidente da Federa-

mento intelectual a que o seu carácter
bondoso o impelia jamais teria sido
possível redigir uma nova História de
Colares e do seu território, cujo texto co-
nhecido era aquele que o Visconde de
Juromenha – plagiando os olvidados
escritos do frade carmelita José de Santa
Ana (1751) – integrara na Cintra Pintu-
resca, em 1838.” In revista Tritão
A sessão culminou com a Apresentação
de «Antigamente – Antologia Historio-
gráfica Colarense, de António Caruna» ,
uma compilação de textos publicados no
Boletim da Junta de Freguesia “Collares”
entre 1995 e 2005, obra que passará a
estar disponível a partir de agora no e-
book da revista online Tritão, publicação
do Pelouro da Cultura da Câmara Muni-
cipal de Sintra.
Esta homenagem, vem finalmente
distinguir ,com a maior justiça, o per-
curso de um homem que dedicou a maior
parte da sua vida ao serviço da comuni-
dade a que pertenceu, constituindo-se
no reconhecimento público de um dos
mais ilustres cidadãos de Sintra, que
amou a sua terra como ninguém.

N

onhece o estranho e bizarro
caso, ocorrido em 1731, sobre
o marido tolo que matou um
padre por ciúmes (infunda-
dos)? E aqueloutro caso, de

Crime e Castigo... no Portugal dos Brandes Costumes
Sérgio Luís de Carvalho

C
1772, da bela adúltera que despertou lá-
grimas nos que assistiram à sua
execução? E já ouviu falar da revolta dos
cachaceiros do Brasil, em 1660? E acaso
conhece o desvairado assassinato dos
lentes da Universidade de Coimbra em
1828? E sabe da história do rei português
que foi humilhado pela Inquisição no
seu próprio funeral?
Não conhece? Nunca ouviu falar? Pois
não sabe o que perde…
A Editora Planeta acabou de publicar o
segundo volume de Crime e Castigo
no País dos Brandos Costumes, dois
livros da autoria de Pedro Almeida Vieira
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EMPREGO
SENHORA responsável, toma
conta de Idoso ou Idosa durante a
noite. Dá-se referência. Zona de
Sintra. Contacto: 963879541.

Precisa-se de funcionário. Fun-
ção: tratador de animais. Telem.

PROPRIEDADES EMPREGO AUTOMÓVEIS DIVERSOS SOCIAL OBRIGATÓRIAS NECROLOGIA

961351526.

HABITAÇÃO
ALUGA-SE T2 em Quarteira.
Completo. Tem espaço para 6
pessoas. Telef. 219616440 -
Telem. 965759644.

ção dos Bombeiros do Distrito de
Lisboa.
Quando passou a ter tempo para o fazer,
dedicou-se então ao estudo exaustivo
das histórias de Colares, repartidas por
centenas de documentos do Arquivo
Histórico e da Biblioteca Municipal, que
laboriosamente transcreveu em manus-
critos.
Deste trabalho, resultou um importante
contributo para o conhecimento da
verdadeira história da Vila de Colares e
da sua freguesia.
“Não fora o seu escrupuloso labor e o
seu sentido de partilha e de despreendi-

PUB. JORNAL DE SINTRA, 24-5-2013

GRUPO UNIÃO RECREATIVO E DESPORTIVO
MTBA

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA
(DECRETO-LEI N.º 460/77, DE NOVEMBRO DE 1977)

SEDE: EST. DE SANTA MARIA - PAVILHÃO - BOLEMBRE
2705-559 S. JOÃO DAS LAMPAS
CONTACTOS: E-mail: grupomtba@gmail.com • Tel./Fax: 21 961 03 46
(Contrib. N.º 501 127 976)

CONVOCATÓRIA
Nos termos do capítulo 9.º dos Estatutos do Grupo União Recreativo e Desportivo
MTBA, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Grupo, em sessão a realizar pelas
20.30h do dia 31 de Maio de 2013, no Pavilhão do MTBA sito em Bolembre-Sintra,
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 – Apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas da Direcção e parecer
do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2012:
2 – Apresentação, discussão e votação do Plano de Actividades da Direcção para
o exercício de 2013;
3 – Apresentação Candidaturas e eleição dos Novos Corpos Gerentes para o ano
de 2013;
4 – Pedido de autorização para venda de património;
5 – Outros assuntos de interesse para o MTBA;
Bolembre, 21 de Maio de 2013.

O Presidente da Assembleia Geral,
(a) Joaquim Carlos Coimbra Ponce de Leão

nos quais o reputado romancista e
investigador descreve, com o seu
talento habitual, uma plêiade de crimes
estranhos, bizarros e macabros ocorridos
em Portugal nos derradeiros séculos.
Crimes de ciumeira, de ganância, de
corrupção, de safadeza, de malan-
dragem, de política, de lesa-majestade,
de lesa-pátria, de lesa-religião e de outras
formas variadas de delinquência em que
no final os perpetradores acabaram…
lesados. E mui lesados, diga-se, pois

quase todos acabaram mal.  Enfim… uns
mais que outros.
Contudo, a forma como estes crimes são
narrados despertam tanto a nossa
inquietação como a nossa compaixão (e
amiúde também nos desperta um sorriso,
diga-se) pois o modo como são descritos
não é imune a uma humanidade muito
portuguesa e a uma verve deliciosamente
satírica, própria do estilo do autor.
No final, fica a pergunta: somos mesmo
um país de brandos costumes, ou isso é
mais um mito que outra coisa? Mas isso
terá já o leitor de concluir por si. Até lá,
resta-nos recomendar a leitura destes
dois volumes, que são um estudo sério,
rigoroso e irónico sobre os meandros
macabros e pícaros da alma portuguesa.
Relembra-se: de Pedro Almeida Vieira,
Crime e Castigo no País dos Brandos
Costumes. Uma edição Planeta…
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Bernardo
de Brito e Cunha

Sintra – Aurea apresenta "Soul Notes Acústico", dia 24 de maio, 22h, Auditório Jorge Sampaio, Centro Cultural Olga Cadaval.

Compre, leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

I

DIVERSOS
CINEMA

EXPOSIÇÕES

MÚSICA

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
“Grandes Esperanças”, na sala 1, às
13.20h, 16h, 18.40h, 21.30h, 00.10h.
“Os Gladiadors” VP, na sala 2, às
11.25h, 13.30h, 15.235h.
“Velocidade Furiosa 6”, na sala 2, às
17.40h, 21.40h, 00.20h.
“Velocidade Furiosa 6”, na sala 6, às
13.30h, 19.10h.
“Velocidade Furiosa 6”, na sala VIP, às
15.30h, 18.30h, 21.20h, 00.10h (só
dias 24 e 25)
“Os Croods” VP, na sala 3, às 11.20h,
13.35h.
“OGrande Gatsby”, na sala 3, às
15.40h, 18.35h, 21.25h, 00.15h.
“OGrande Gatsby” 3D, na sala 4, às
13h, 15.50h, 18.50h, 21.45h.
“A Música Nunca Acabou”, na sala 5-
K, às 13.50h, 00.25h.
“A Música Nunca Acabou”, na sala 6,
às 22.10h.
“Homem de Ferro 3”, na sala 5-K, às
15.55h, 18.45h, 21.35h.
“As Fantásticas Aventuras de Tad”,
VP, na sala 6, às 11.30h, 16.10h.
“Nome de Código: Paulette”, na sala
6, às 16.10h, 00.05h.
“Assalto à Casa Branca”, na sala 6,
às 21.50h.
“Assalto à Casa Branca”, na sala 7,
às 13.10h, 15.25h, 17.45h, 00.15h.
“O Capital”, na sala 6, às 20h.

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

Sintra – World Press Cartoon 2013
Exposição Internacional de desenho de
humor na Imprensa
e Desenhos do Brasil em Sintra

Onde: Centro de Ciência Viva de Sintra
Contacto: 21 924 77 30

Sintra – “Água, fonte da vida”
Organização: SMAS Sintra, Exposição de
Fotografia, integrada no Ano Internacio-
nal da Cooperação pela Água
Quando: Até 26 de maio
Onde: Vila Alda - Casa do Eléctrico

Sintra - Colectiva de Pintura de Hugo
Palma e Rita Graça
Quando: Até 19 junho
Onde: Galeria Municipal de Sintra
Contacto: 21 923 69 32

Sintra – Rogério Pires
Exposição de aguarelas
Quando: De 25 maio a 28 junho maio
Onde: Espaço Edla
Contacto: 925 970 131

Sintra – “Aves Exóticas”
Quando: Até 16 junho
Onde: Centro de Ciência Viva de Sintra
Contacto: 21 924 77 30

Sintra – Exposições
“Olhar Pina Bausch”, fotografia de Pedro
Cunha; “Bestiário Ilustríssimo”, seri-
grafias de Joana Pires; “mpq?”, posters
de bandas dos 60’s aos 90’s
Onde: Galeria de Arte, Porta 12 (Junto à
Piriquita II

Sintra – “Corações de Viana”
Exposição colectiva de estudantes
Onde: Café Saudade
Quando: Até 29 maio
Contacto: 21 242 88 04

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 – II Exposição Coletiva de
Pintura e Artes Decorativas dos Artistas
Plásticos de Mira Sintra
Quando: Até 9 junho

TEATRO

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 – “E a cabeça tem de ficar?”
a partir de Karl Valentin, encenação de
João de Mello Alvim
Quando: Até 26 maio, quinta a sábado às
21h30 e domingo às 18h.
Onde: Casa de Teatro de Sintra
Contacto: 21 923 37 19

Sintra – “Pedro e o Lobo”, a partir de S.
Prokofiev, encenação de Nuno Correia
Pinto
Quando: Até 2 de junho, sábado e do-
mingo, às 16h.
Onde: Casa de Teatro de Sintra
Contacto: 21 923 37 19

Almoçageme – “Um Pátio com Can-
tigas”, pelo Grupo Cénico Pérola da
Adraga da SRMA
Quando: A partir de 25 de maio, todos os
sábados, pelas 21.45h, até 27 de julho
Reservas: 219293382/917611757

E

T

Sintra – “Matiné Dançante”
Quando: 19 de maio, 15h00 às 19h00
Onde: Foyer Superior, Centro Cultural
Olga Cadaval

Sintra – 8.º Encontro Alternativas em
Sintra
Quando: Dias 24, 25 e 26 de maio. Sexta-
feira, das 16h às 00h; sáb., das 10h às 00h
e dom., das 10h às 23h.,
Onde: Nos jardins da Biblioteca Muni-
cipal – Casa Mantero
Informações: 21 923 61 90
encontroalternativas@gmail.com

Janas – Mostra e Venda de Artesanato
Quando: 25 e 26 de maio, das 10 às 20h
Onde: Salão do Janas Futebol Clube
Contacto: 966 883 887

Queluz – Sintra Viva 2013
Quando: De 29 de maio a 5 junho
Onde: Regimento de Artilharia Antiaérea
n.º 1.
Informações: 21 926 70 80

Sintra – Aurea apresenta "Soul Notes
Acústico"
Quando: 24 de maio, 22h00
Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Rodrigues Leão - Songs Tour
2013
Quando: 30 de maio, 21.30h
Centro Cultural Olga Cadaval
Contacto: 21 910 71 10

Sintra – Ala dos Namorados apresenta
novo disco “Razão de Ser”
Quando: 14 junho, 22h
Onde: Auditório Jorge Sampaio, Centro
Cultural Olga Cadaval

Queluz – “Concerto Mariano”
Organização: G. Coral de Queluz (em
colaboração com a JFQ e com o apoio do

Onde: Casino de Sintra
Quando: Até 30 junho
Contacto: 21 910 71 10

Sintra – “Sintra de Água e Sal”
Exposiçao de fotografias de praias do
concelho de Sintra
Quando: Até 14 junho
Onde: Biblioteca de Sintra - Casa Mantero
Contacto: 21 923 61 90

Sintra – Exposição não temática que
inclui diversas peças como brindes pro-
mocionais do início do séc. XX.
Onde: Museu do Brinquedo
Contacto: 21 924 21 71

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 – “Lygia Clark - Caminhando,
em busca do próprio caminho”
Exposição itinerante
Quando: Dia 31 maio, das 10h30 às
17h30
Onde: Terreiro do Palácio de Sintra

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 – Colectiva de Pintura de Hugo
Sintra – “SintraPostal”
Mostra de postais ilustrados sobre Sintra
Quando: Até 31 outubro
Onde: Palácio Valenças
Contacto: 21 923 69 09

Sintra: “International Garden Photo-
grapher of the Year”
Onde: Palácio de Monserrate
Quando: Até 30 junho
Contacto: 21 923 73 00

Sintra – “A Memória do Elétrico”
Quando: Até 13 junho

“O Grande Dia”, na sala VIP, às
13.40h.
“A Ressaca Parte III”, na sala VIP, dia
29, às 00h.

SINTRA – CENTRO CULTURAL
OLGA CADAVAL - 21 910 71 18
Cinema Infantil Dia da Criança
Quando: 1 junho, 16h
Onde: Auditório Jorge Sampaio

“Lincoln”, um filme de Steven
Spielberg
Quando: 15 junho, 21.30h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros

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
Onde: Posto de Turismo
do Cabo da Roca
Contacto: 21 928 00 81

Igreja de Queluz). Grupo convidado –
“Orfeão da Covilhã”
Quando: 26 de maio, 17.30h
Onde: Igreja de Nossa Senhora da Con-
ceição, Queluz

Abrunheira – Noite de Fados
Quando: 1 de junho, 21h30.
Onde: URCA
Marcações: 964490324 - 933565880

U

STO DE FALAR dos Globos de Ouro da SIC (coisa
feita de parceria com a revista Caras, também do
grupo Balsemão) faz com que corra o risco de me
repetir, ano após anos. É que eu não me conformo
que um certame que se destina a premiar os

«Eu compreendo que possa haver muita gente
interessada em ouvir os comentários de Marcelo Rebelo
de Sousa no jornal de domingo da TVI: o que já me é mais
difícil de entender é que o número de pessoas cresça no
espaço que medeia entre esse jornal e “Ana e os Sete”,
sobretudo se vos disser que esse espaço é de cerca de
20 minutos – e é inteiramente preenchido por publicidade.
Um determinado anúncio, de resto, passou três vezes
nesse mesmo bloco. Isto faz-me confusão, tanto mais
que há outras escolhas possíveis: como é que se opta
por anúncios (e repetidos) quando é possível ir apanhar
o resto do divertidíssimo “Contra Informação de Fim-de-
Semana”? Ou, para se continuar numa de bem-disposto,
por que não optar pelos “Malucos do Riso”, Deus meu?
É que tudo é preferível a ver anúncios repetidos. Pois
quando o normal é fugir da publicidade, o público da TVI
não só não arreda pé como ainda vai chamar os amigos –
e a audiência de “Ana e os Sete” aumenta. É de ficar
zonzo ou não é?»

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

MA PALAVRA para a última jornada do campeonato
nacional, em que se decidia o campeão. Por um
(quase) milagre da técnica assisti aos dois jogos mais
importantes, o do Benfica e o do Porto. Digo que se
decidia o campeão mas, em boa verdade, o Benfica já

AMBÉM SEI que estes Globos de Ouro são a única
manifestação televisiva que entrega prémios e
distingue alguns dos melhores no nosso país, mas
isso não me parece uma razão suficientemente boa
para que se embandeire em arco. O Diário de Notícias,

NTENDO PERFEITAMENTE que o Dr Francisco
Pinto Balsemão, presidente do grupo Impresa a
que pertence a SIC e a revista Caras, não esteja
disposto a montar (e pagar) uma festa para depois
nela premiar pessoas e programas de canais

As minhas mais recentes preocupações

melhores na moda, no cinema, no desporto, na música, no
teatro e mais qualquer área de que me esteja agora a esquecer,
deixe de fora áreas fundamentais da nossa vida (cultural ou
não, mas isso é um outro problema) como a rádio e a
televisão. Sobretudo quando, em anos já idos, o certame da
SIC já atribuiu esses prémios a essas duas manifestações
da nossa vida. Bem sei que, nessa altura (ou para ser mais
exato: na última dessas alturas) a estação teve de sofrer o
amargo de boca de entregar os troféus referentes a televisão
a um canal concorrente. É a vida: uma vez ganhas tu, da
próxima ganho eu. É a democracia, é a alternância – é,
realmente, a vida. E desde então, anualmente aqui venho
bater o pé e dizer que não percebo a razão por que essas
duas áreas foram eliminadas dos Globos.

concorrentes do seu. Mas já não entendo que o Dr Francisco
Pinto Balsemão, fundador do jornal Expresso, ex-primeiro-
ministro e autoproclamado democrata siga as opiniões do
seu outro eu que é um gigante da comunicação social. É, no
mínimo, uma enorme falta de fair play. E cansa-me esta
sensação de que há uma dúzia de anos venho a escrever
mais ou menos o mesmo, e que isso não passa de um
exercício de malhar em ferro frio. O Dr Balsemão não gostaria
de premiar, por exemplo, um Big Brother qualquer – e aí eu

estaria de acordo com ele. Mas, caramba!, aquilo tem um júri
de seleção e delimitar as zonas televisivas – entrevista,
reportagem, apresentação, sei lá! – não seria certamente difícil.
É que parece muito estranho vermos os Globos de Ouro
transmitidos pela televisão… e a Televisão não ter prémios.

por exemplo, tinha como título “Noite de Festa e Glamour no
Coliseu”, sem que se tenha percebido onde estava esse
glamour – a não ser que se estivessem a referir aos profundos
decotes que a maioria das senhoras ostentavam, quando
algumas teriam feito bem melhor se escondessem o que
insistiam em mostrar. Claro que a festa foi feita por quem
recebeu os prémios, como parece óbvio, mas a realização
televisiva (que não sei de quem foi) deixou bastante a desejar,
com câmaras a deixarem escapar diversos momentos e, até, a
“perderem” pelo caminho até ao palco alguns dos
premiados…

o tinha perdido no empate com o Estoril. Portanto, foi mais o
Benfica a perder o campeonato do que o Porto a ganhá-lo. E
julgo que o último jogo do Porto, para quem clamava por um
campeonato “sujinho, sujinho”, foi um bom exemplo disso. O
penálti marcado contra o Paços de Ferreira e respetiva expulsão
de um jogador é completamente inexistente: o jogador do

Paços nem toca em James… E
depois, achei estranho que a taça
estivesse em Paços de Ferreira, a
ser gravada no final do jogo,
quando as hipóteses matemáticas
podiam pender para qualquer dos
lados. Havia outra, na Luz?
Ninguém mostrou…
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Anexo SS da modelo 3 de IRS referente
aos rendimentos auferidos em 2012

CALENDÁRIO FISCAL
JUNHO DE 2013

DATA
LIMITE OBRIGAÇÃO FISCAL

Até dia
11

Até dia
15

Até dia
25

Até dia
20

Até dia
24

Até dia
30

IUC – Pagamento do Imposto Único de Circulação.

Modelo 30 – Entrega da declaração modelo 30 por
transmissão electrónica de dados.

IVA – Pedido de restituição IVA suportado noutro
Estado Membro ou país terceiro.

Todos os Trabalhadores Independentes, sujeitos ao
regime dos trabalhadores independentes na Segurança
Social, têm de preencher o Anexo SS da Declaração
Modelo 3 do IRS
Para efeitos do presente anexo, consideram-se
abrangidos por este regime, entre outros: As pessoas
que exercem actividade profissional por conta própria; os
sócios das sociedades de profissionais (transparência
fiscal); os produtores agrícolas; os empresários em nome
individual com rendimentos decorrentes de actividade
comercial ou industrial.
O anexo destina-se à recolha de dados para
enquadramento dos Trabalhadores Independentes e à
identificação das Entidades Contratantes e respectivas
obrigações contributivas.
Neste anexo deverão inscrever-se, por referência ao ano

civil anterior (quadro 4 e 5), o valor total das vendas
realizadas, o valor total da prestação de serviços a pessoas
singulares que não tenham actividade empresarial e o valor
da prestação de serviços por pessoa colectiva e por pessoa
singular com actividade empresarial (estas duas últimas
com preenchimento do campo 406 e detalhe no quadro 6).
Para além da obrigatoriedade decorrente de estes
elementos servirem de cálculo ao pagamento da
prestacional à Segurança Social os trabalhadores têm
interesse em realizá-la porque poderão daí resultar direitos,
já que as contribuições das entidades contratantes dão
lugar a registo de remunerações na carreira contributiva do
trabalhador, para efeitos de determinação da remuneração
de referência no cálculo das pensões de invalidez, velhice
e sobrevivência.
São consideradas Entidades Contratantes, as entidades

adquirentes que beneficiaram de, pelo menos, 80% dos
serviços prestados pelo trabalhador independente, no
ano dos rendimentos a que se refere a declaração Estas
entidades terão de entregar à Segurança Social uma taxa
no montante de 5% dos serviços prestados pelo
trabalhador independente.
No preenchimento da declaração deverá assinalar Sim
(Quadro 6 - campo 1) porque identifica os adquirentes,
se os serviços prestados são relevantes para efeitos de
apuramento das entidades contratantes. Deverá
assinalar Não (Quadro 6 - campo 2) se não é obrigado a
identificar os adquirentes.

Carcavelos, 15 de Maio de 2013

Maria Mestra
NUCASE – Departamento de Assessoria Técnica

IVA – Envio da declaração periódica modelo A mensal.

SEGURANÇA SOCIAL – Envio da Declaração de
Remunerações.

IRS – Envio da Declaração Mensal de Remunerações
- AT.

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto Nacional
de Estatística.

SEGURANÇA SOCIAL – Pagamento das
contribuições.

IVA – Envio da Declaração Recapitulativa.

IRS – Entrega das quantias retidas.

IRC – Entrega das importâncias retidas.

IMPOSTO DO SELO – Entrega do imposto cobrado.

Envio das COPE ao Banco de Portugal. Declaram-
se os valores de Maio.

Comunicação dos elementos das facturas à
Autoridade Tributária.


