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Sintra

Multiplicam-se as iniciativas
de jovens no concelho

O Jornal de Sintra tem alargado a vez e a voz, nas suas edições às actividades de jovens.
Estão na presente edição o Concerto da Primavera pela Orquestra Sinfónica Juvenil, na Escola Secundária de Santa
Maria / Sintra, no dia 19, o Estendal Solidário no dia 20 na Escola Ruy Belo, em Monte Abraão, a festa “A Floresta,
a Água e a Juventude”, e o espectáculo MixIdades, no dia 20, em Mem Martins.
Nas duas edições anteriores deram-se destaques a Animar a Estefânia, As Voltas da Ciência na Volta do Duche, das
escolas Leal da Câmara, Padre Alberto Neto, Colégio Vasco da Gama, Escola Secundária de Sta. Maria, Feira “Patas
Felizes” para um bom trato dos animais, na EBI do Algueirão, Feira da Saúde, na Escola Secundária de Santa Maria /
Sintra e da Ciência Viva, Jornalistas de Palmo e Meio de S. Marcos são actividades que divulgámos nas nossas duas
últimas edições. Também na área do Desporto a Juventude tem sido notícia pelo seu empenho em várias modalidades
levando a muitas conquistas não só individuais como colectivas.
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MUNICÍPIO DE SINTRA

AVISO
Fernando Roboredo Seara, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, ao abrigo da competência constante
da alínea v) do n.º 1 do artigo 68.º e para os efeitos do estatuído no n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
309/2009, de 23 de outubro e nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, torna público que por despacho do
signatário de 21 de março de 2013, foi determinada a abertura do procedimento de classificação, tendo em
vista a eventual classificação como de interesse municipal, do bem designado pela linha do eléctrico de
Sintra, na totalidade do seu percurso actualmente subsistente, entre Sintra (Estefânia) e a Praia das
Maçãs, incluindo as respectivas estruturas de apoio e composições, nomeadamente, o terminal da
Ribeira antiga, composto por garagem e oficina, esta constituída pela mina e represa; pelo edifício de
apoio no Banzão, correspondente à subestação elétrica; e pelo edifício de bilheteira, sito na Praia das
Maçãs, Freguesias de Santa Maria e São Miguel, São Martinho e de Colares, concelho de Sintra, distrito
de Lisboa.
Torna-se, de igual modo público que, os termos, as condições e respetivos fundamentos da decisão de
abertura do procedimento em apreço constam do edital n.º 68/2013, de 21 de março e da respetiva planta
de localização, para os quais se remete na íntegra e que se encontram disponíveis para consulta em
afixação nos locais de estilo, bem como na página da Câmara Municipal de Sintra em www.cm-sintra.pt e,
ainda, em anúncio a publicar, na 2.ª série, do Diário da República.

Paços do Município de Sintra, em 8 de abril de 2013.

O Presidente da Câmara Municipal de Sintra

Fernando Roboredo Seara

MARGARET THATCHER:
UMA MARCA DE FERRO NUMA EUROPA
À BEIRA DO PRECIPÍCIO

orreu Margaret Thatcher e, até na morte, gerou polémica,
divisão e conflito, timbres incontornáveis de um modo de
estar na vida e na política. Dela se disse com frequência que
não era pessoa de consensos, mas sim de convicções. É visível
que nunca foi de consensos, ganhando, por isso, o título de

José Jorge Letria

M
“dama de ferro”, para além do nobiliárquico de baronesa. Tornou-se um
ícone da direita europeia e não só, que nunca esqueceu a forma como
enfrentou e derrotou o movimento sindical britânico, como instaurou num
país de sólida tradição estatal a febre privatizadora, como virou pobres
contra ricos, como alimentou o projecto belicista das Fawlklands /Malvinas
e como acabou por ser compulsivamente afastada pelo directório do seu
próprio partido. Nessa altura, Thatcher terá dado razão a Winston Churchill
quando disse que “os nossos adversários estão nos outros partidos e os
nossos inimigos nas fileiras do nosso”. Os seus delfins acabaram por ser
os executores da sua sentença, a começar por John Major, em que tanto
tinha confiado e apostado.
Na hora da sua morte, é importante que se recorde que foi da convergência
de vontades políticas de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan, dois
amigos para a vida e para a morte, que nasceu a conjuntura política,
económica e financeira internacional que levou à queda do Muro de Berlim,
à ideia de que o sistema capitalista triunfante seria o senhor absoluto do
mundo, numa lógica perigosamente unipolar, e à abertura de portas para o
terrorismo do grande capital financeiro que originou a crise que hoje
enfrentamos e que põe em causa o futuro da humanidade. Na realidade, foi
dessa aliança que resultou uma nova correlação de forças internacional
que acabou por gerar o perigoso desequilíbrio que hoje ensombra a cena
internacional, enfraquecida pela falta de líderes à altura capazes de
encontrarem alternativas e resposta. O período da governação de Tony
Blair, de algum modo resposta dos britânicos aos excessos da “dama de
ferro”, mostrou não ser a solução certa, já que a chamada “terceira via”
mais não fez do que tentar conciliar o inconciliável, indo de cedência em
cedência até às portas do neoliberalismo.
Com a direita no poder em Londres, logo a morte da ex-Primeira-Ministra foi
convertida numa oportunidade única para o fortalecimento de um governo
fraco em tempo de crise e para a criação de uma bandeira de combate para
os tempos conturbados que vivemos na Europa e no mundo. O problema é
que Thatcher, que queria uma despedida discreta, acabou por custar aos
cofres do Estado dezenas de milhões de libras gastos na pompa e na
circunstância de um funeral de Estado, talvez só semelhante, no aparato,
ao de Winston Churchill, esse sim um herói da luta pela liberdade contra a
barbárie nazi.
Entre a morte de Churchill e a da “dama de ferro” morreram outros seis ex-
primeiros-ministros, mas nenhum teve este aparato na hora da partida e
ainda menos a presença da rainha que, esquecendo o seu dever de isenção
e equidistância, deu, com a sua presença nas exéquias, um claro aval ao
modelo ideológico que Thatcher corporizou e, consequentemente, à maioria
que a reivindica. Não foi uma atitude correcta e muito menos louvável.
É curioso verificar que quem afirma que a dicotomia direita-esquerda deixou
de existir é justamente quem gosta de personalidades como a de Margaret
Thatcher e representa a forma mais sofisticada da ideologia conservadora
nos tempos que correm. Na realidade, nunca a oposição entre direita e
esquerda foi tão nítida e tão intensa, o que resulta do facto de nunca as
assimetrias sociais e económicas, a injustiça social e a pilhagem feita pelo
grande capital financeiro terem sido tão chocantes como são hoje.
E também não é possível esquecer que Margaret Thatcher foi incondicional
admiradora do ditador fascista chileno Augusto Pinochet, que apoiou de
várias formas durante o período que passou em Londres, já a braços com a
justiça internacional. Lamentavelmente, este pormenor da sua biografia
não foi devidamente sublinhado enquanto a encenação fúnebre se
desenrolava.
Para quem acredita num mundo solidário e tolerante, Thatcher não pode
deixar saudades, por muito grandes que possam ter sido a sua determinação
e o seu talento político. Na realidade, momento inesquecível para quem não
gostou do seu modelo de governação foi aquele em que teve cerca de 24
horas para se despedir do nº 10 de Downing Street, saneada pelos seus
próprios correlegionários.
Até na morte, Margaret Thatcher conseguiu dividir os britânicos e a opinião
pública mundial. Haverá quem diga que esse foi, até na despedida, um dos
seus méritos. Pela minha parte, defendo a ideia de que são figuras como
esta que abrem as portas para a guerra, para a injustiça social e para a
destruição da solidariedade do Estado com os cidadãos. Não sei o que
disse a Srª Merkel sobre esta morte, mas é bom que se perceba que está ali
a nova “dama de ferro” da Europa e que, com a sua liderança, tudo pode
ainda acabar de forma trágica.

Escola Secundária Santa Maria

Orquestra Sinfónica Juvenil em Sintra
No dia 19 de Abril, no Au-
ditório da Escola Secundária
de Santa Maria realizou-se o
Concerto de Primavera com
a Orquestra Sinfónica Ju-
venil sob a batuta do maestro
Cristopher Bochmann que
interpretaram obras de Mo-
zart, Nicolai e Weber.
Este concerto está integrado
na temporada “Música Jovem
2013”, uma iniciativa do Ins-
tituto Português do Desporto
e Juventude, organizado pela
Biblioteca da Escola de Santa
Maria com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra e da
Unesco.

O maestro Cristopher Bochmann e a Orquestra Sinfónica Juvenil

Os jovens marcam forte presença no concerto
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erca de meia centena
de famílias carencia-
das, acompanhadas
pela Junta de Fre-
guesia, escolheram e

Monte Abraão

Estendal Solidário
na Escola Ruy Belo

Sociedade Portuguesa
de Autores ouvida
na Assembleia da República
sobre o acordo ortográfico

A recolha teve assinalável êxito

Os autarcas Marco Almeida e Fátima Campos
marcam presença

Os presidentes da Sociedade Portuguesa de Autores, José
Jorge Letria, e da APEL (Associação Portuguesa de Editores
e Livreiros), João Alvim, foram ouvidos pela Comissão
Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, no passado dia
18, acerca da posição daquelas duas instituições em relação
ao Acordo Ortográfico.
O presidente da SPA deu conta aos deputados daquela
comissão das apreensões da maioria dos autores
relativamente à forma como este processo foi conduzido em
Portugal e noutros países lusófonos e também em relação ao
facto de se terem registado inesperados atrasos em Angola e
no Brasil, no que toca à efectiva entrada em vigor do AO.
Deputados da Comissão Parlamentar, que tem estado a ouvir
instituições e figuras representativas do mundo académico e
cultural sobre o assunto, deram informações acerca das etapas
já cumpridas.
Aproveitou ainda o presidente da SPA para informar a
Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura que,
na consulta interna efectuada aos cooperadores sobre o
assunto, 145 autores se manifestaram contra o Acordo
Ortográfico e 23 a favor, pelo que a norma anterior ao AO
continuará a vigorar em toda a comunicação escrita da SPA
até que o processo em curso esteja concluído, o que está
previsto, segundo foi assegurado por deputados presentes,
para finais de 2014 ou princípio de 2015.
Entretanto, na sua relação com editores, produtores e outras
entidades, cada autor representado pela SPA é naturalmente
livre de optar pela norma que considera mais ajustada aos
seus interesses e à sua obra. Continuam em aberto neste
debate três posições distintas: a dos que são a favor da
vigência imediata do Acordo, a dos que reclamam a sua revisão
até finais de 2014 e a dos defensores da sua imediata
revogação.

Sintra acolhe Encontro
Regional de Gira-Volei
Sintra vai ser palco do Encontro Regional de Gira-Volei, evento
que vai contar com a participação de algumas centenas de
jovens praticantes em representação de Escolas da Região
de Lisboa, no próximo dia 27 de abril, pelas 13h30, no largo de
S. João das Lampas.
A iniciativa resulta do Contrato-Programa celebrado entre a
Autarquia e a Federação Portuguesa de Voleibol, com o qual
se pretende implementar o Voleibol em Sintra.
O projeto Gira-Volei, atualmente presente em todos os distritos
do País, envolvendo muitos milhares de crianças e
adolescentes, é um jogo de iniciação ao Voleibol, destinado
aos jovens com idades compreendidas entre os 8 e 15 anos e
tem como objetivo proporcionar oportunidades para a
aprendizagem de novas habilidades, aquisição de hábitos de
auto-disciplina e de cooperação.

No dia 20 de Abril realizou-se a segunda edição do Estendal Solidário
para recolha de roupa, brinquedos, livros e bens de primeira necessidade,
para apoio de famílias com dificuldades, uma iniciativa do Núcleo
Associativo de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de
Escolas Ruy Belo (NAPARB), em Monte Abraão.

C
receberam o apoio das con-
tribuições de muitos pais, pro-
fessores, anónimos e ainda
dos Centros de Estudos Sa-
tisfaz Bastante, Centro Estu-
dos Caso exemplar, Criagente
e de empresas como Conti-
nente, L’oreal, Colgate, Dano-
ne, Fonte Viva, Johnson &
Johnson.
A organização realça a pre-
sença do vice-presidente da
CMS, Marco Almeida e da
presidente da Junta de Fre-
guesia local, Fátima Campos,
assim como de Nancy Gau-
dêncio, que apoiou e propor-
cionou todas as condições
para o êxito da iniciativa.
Além da distribuição de bens,
o NAPARB contou  com a vo-
luntariedade e competência
da Cruz Vermelha que efetuou
rastreios de glicemia e tensão
arterial a todos os que pas-
saram pelo Estendal.

Terá lugar nos dias 8, 9 e 10 de Maio de 2013,
na Escola Secundária de Santa Maria (sede
do Agrupamento de Escolas Monte da Lua), a
1.ª Mostra de Cursos Profissionais do
Concelho de Sintra. O evento conta com a
participação de todas as escolas do Concelho
que lecionam cursos profissionais, consti-
tuindo uma oportunidade para conhecer num
só espaço os 26 cursos profissionais
disponibilizados aos jovens. Os diferentes
cursos estão representados em stands junto
dos quais se podem obter informações,
colocar questões, esclarecer dúvidas e
averiguar das respetivas especificidades e
saídas profissionais.
Para além da visita aos stands, os alunos de
9.º ano poderão assistir a filmes de divulgação
de cada um dos cursos, a pequenas palestras
acerca dos mesmos e participar em workshops.
O programa prevê ainda atividades para
professores dos cursos profissionais. A
mostra, cujo dia de abertura coincide com a
comemoração dos 70 anos da Associação
Empresarial de Sintra, procura também reforçar
a ligação entre o ensino profissional e o tecido
empresarial do Concelho.

Mostra de Cursos Profissionais
do Concelho de Sintra

Mais informações: Escola Secundária de Santa
Maria - Rua Pedro Cintra
Portela de Sintra /2710 – 436 Sintra
Tel: 21 923 18 80 - www.essm.pt

Mucifal
12.º Almoço dos Combatentes
do Ultramar
Realiza-se no próximo dia 4 de Maio pelas 13 e 30 o almoço
comemorativo do aniversário dos Combatentes do Ultramar
do Mucifal, este ano no restaurante “Sabores da Terra” no
edifício dos Bombeiros Voluntários de Sintra, em Lourel.
A refeição é antecedida às 9h20 com concentração na Igreja
de São Sebastião, em Colares seguindo-se missa pelos
companheiros já falecidos.
10h30 – Romagem aos Cemiérios de Colares, São João das
Lampas e Lourel para deposição de flores nas campas dos
Combatentes. 13h – Concentração em Sintra, no Parque dos
Bombeiros Voluntários de Sintra, seguindo-se a habitual foto
de família. Os organizadores apelam à presença  dos
Combatentes e Familiares para partilharem este momento de
memória e confraternização.
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ansadas de tanta
chuva, e aprovei-
tando estes dias
em que as tempe-
raturas mais com-

Freguesia de Algueirão-Mem Martins

“MixIdades” deu início ao ciclo A Floresta,
a Água e a Juventude 2013

Orquestra Juvenil EMDS fotos: ventura saraiva

O espaço fronteiro à galeria comercial Butller foi o palco da festa promovida pela Junta de Freguesia de Algueirão-Mem Martins dando início ao ciclo
A Floresta, a Água e a Juventude.  Esta iniciativa envolve centenas de jovens e termina no mês de Setembro. O espectáculo “MixIdades” realizado no
dia 20 (sábado) atraiu à rua muita gente que aplaudiu vivamente todos os intervenientes no evento.

C
binam com o Verão, centenas
de pessoas juntaram-se nas
escadarias da galeria comer-
cial da antiga Quinta do But-
tler, assim como ao longo da
rua, para assistirem às exibi-
ções dos vários grupos con-
vidados com a Orquestra Ju-
venil Mestre Domingos Sa-
raiva a encerrar o espectáculo
sob grande ovação. É que
este projecto musical da es-
cola do Algueirão tem cres-
cido em qualidade e quanti-
dade, facto que não tem sido
alheio o apoio prestado pela
Junta de Freguesia de Alguei-
rão-Mem Martins na doação
de instrumentos e de material
de som. Aliás, o evento foi
aproveitado pelos eleitos
locais para fazer a entrega de
um saxofone, substituindo
que se encontrava na situa-
ção de empréstimo pela Ban-
da Filarmónica de Carviçais
(Torre de Moncorvo) – terra
de nascimento do Maestro

Ademar –  e que recente-
mente foi alvo de um furto de
instrumentos. Na ocasião,
Jacinto Domingos, vogal da
área da Cultura da junta de
freguesia sublinhou que «o
trabalho desenvolvido pela
Orquestra é um trabalho
colectivo, um trabalho de
grupo, e hoje encerramos aqui
um ciclo de apoio ao fazer a

entrega simbólica de um
instrumento, já que o restante
material será entregue na
escola nas comemorações do
Dia do Patrono no próximo
mês de Maio. Pensamos que
com esta doação que não
pode ser feita todos os dias,
dado o seu montante finan-
ceiro, vem contribuir para uma
tapar uma grande lacuna que

era a falta de qualidade de
som nos espectáculos reali-
zados fora de portas».

«Um trabalho
de partilha, difícil, mas
muito envolvente»
Entre o público presente,
estava também Fátima Mo-

rais, presidente do Agrupa-
mento de Escolas Mestre
Domingos Saraiva. A docente
recebeu a notícia com espe-
cial contentamento, e disse
publicamente que «o traba-
lho desenvolvido pela Or-
questra é um trabalho de par-
tilha, difícil, mas muito en-
volvente. E por isso quero
sublinhar a excelente sensi-
bilidade que temos vindo a
notar, e presenciar, o que esta
junta de freguesia tem vindo
a demonstrar para com aquilo
que é a educação dos nossos
jovens. Os nossos jovens,
são de facto, o futuro de ama-
nhã, mas temos que nos em-
penhar todos para que cres-
çam felizes e para a vida. Por
isso, estas parcerias, sensí-
veis servem, e muito, para
ajudar a escola. Muito obri-
gado, à junta, aos pais e a to-
dos os que acompanham os
nossos jovens, contribuindo
assim para uma sociedade
mais justa».
Refira-se que para além da
Orquestra Juvenil da EMDS,
participaram no espectáculo
“MixIdades”, o Grupo Coral

Gerações, a Tuna Académica
“Inoportuna”, e a Fanfarra
dos BVAMM.

“AnimaEscola” nos
dias 25 e 26 de Maio na
Quinta St.ª Terezinha
O ciclo, A Floresta, a Água e
a Juventude 2013, que teve
agora o seu início, vai prolon-
gar-se até ao final do mês de
Setembro, com o estágio de
Verão (1.ºs Socorros) e ao lon-
go de quase meio ano, serão
várias, as iniciativas agenda-
das. Uma das novidades é a
“AnimaEscola” projectada
para os dias 25 e 26 de Maio
no parque urbano da Quinta
de Santa Terezinha, também
conhecido pelo parque do
poeta. “Juventude em Movi-
mento, Aerovoo, Limpar Por-
tugal, e Desfile de Materiais
Recicláveis” são algumas das
actividades a desenvolver
pela Junta de Freguesia de
Algueirão-Martins, em parce-
ria com as Instituições locais
no âmbito do projecto.

Ventura Saraiva

iguel Gameiro é
um dos mais ca-
rismáticos e re-
conhecidos can-
tautores do pa-

Sintra / Centro Cultural Olga Cadaval – 26 de Abril
Miguel Gameiro apresenta ao vivo o CD “11 Canções” e fala ao Jornal de Sintra

norama musical português
com 19 anos de carreira que
marcam o percurso de um
músico para quem as “Can-
ções são as Pessoas e as
Pessoas são as Canções”.
Este cantor/editor vai estar
presente no Olga Cadaval no
dia 26 de Abril para apre-
sentar o seu novo CD “11
canções”.
Com mais de 100 Canções
editadas, 4 discos de ouro e
centenas de concertos rea-
lizados por todo o país quer
enquanto membro dos Pólo
Norte, quer a solo, Miguel
Gameiro.
O seu primeiro disco a solo
“A Porta ao Lado” atingiu a
marca de disco de ouro com
mais de 13.000 unidades

M

vendidas, muito por “culpa
de “Dá-me Um Abraço” e “O
Teu Nome”, duas das can-
ções com maior airplay de
rádio em 2010/2011.
E talvez porque é no palco

que as suas Canções deixam
de ser suas e completam o
seu desígnio, é neste palco
bem perto de casa, que
apresentará o seu segundo
disco a solo“11 Canções”. Do

alinhamento farão parte
também algumas das suas
canções mais emblemáticas
como, “Lisboa”, “Grito”,
“Aprender a ser feliz”, “Dá-
me Um Abraço” entre outras.

Miguel Gameiro – Voz. Tó
Almeida – Guitarras Eléctrica
e Acústica. Paulo Borges –
Teclados. Rui Freire – Bateria.

À fala com Miguel
Gameiro, residente
no concelho de Sintra
há 39 anos
Jornal de Sintra abordou o
cantor para nos transmitir o
seu pensamento sobre Sintra,
suas belezas, turismo e
cultura.
Para ele  “a vila de Sintra,
transporta-nos para tempos
idos, de mistério, beleza e
histórias. Pela magia das suas
quintas e palácios, quer pela
representação cultural de
toda uma região, Sintra é hoje
mais do que nunca, um dos
principais pólos culturais do
nosso país”.

Quanto ao seu espectáculo
diz-nos: “É o concerto de
apresentação do meu segun-
do disco a solo “11 Canções”.
3 anos depois do lançamento
de “A Porta ao Lado”, apre-
sento agora um disco que
espero vá ao encontro das
pessoas, que lhes diga algo e
seja uma mais valia nas suas
vidas e no seu dia-a-dia.
Para além de apresentar as
canções que compõem este
novo disco, do alinhamento
farão parte outras músicas
ligadas aos meus quase 20
anos de canções, como Lis-
boa, Grito, Deixa o Mundo Gi-
rar, entre outras. Como resi-
dente no Concelho há 39
anos, é com muito agrado que
apresento mais um novo
trabalho no Centro Cultural
Olga Cadaval numa Vila que
marcou a minha infância e a
minha adolescência”.
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DESPORTO

Sintra – Caminhada “Sintra
Medieval”
Da Nova Dinastia aos Confins do
Reino
com Miguel Boim (O Caminheiro
de Sintra)
Quando: 27 Abril, 14h30-18h (Sá-
bado) | Inscrições Limitadas
casadofauno@gmail.com
www.casadofauno.wordpress.com

Sintra – Visita e caminhada
na Peninha
Organização: Alagamares e Serra
de Sintra
Quando: 27 de abril e 5 de maio,
às 15 horas
Onde: Local de Encontro - Parque
de Estacionamento da Peninha
Informações: 914175398
danielsintra@hotmail.com
www.serradesintra.net

Queluz – II Grande Pémio
“Abraçar Queluz a Correr”
Quinta prova do Troféu “Sintra a
Correr
Quando: 28 abril, 9h
Onde: Concentração dos partici-
pantes na rua Afonso de Albuquer-
que, Bairro da N.ª Sra. da Concei-
ção, junto à sede do Ginásio Clube
de Queluz.
Inscrições gratuitas - Telef. 21 926
70 80
djud.actividades@cm-sintra.pt

São Marcos – “Jogar e Apren-
der – Jogos de Tabuleiro”
Organização: Junta Freguesia São
Marcos, com a colaboração da
Federação Portuguesa de Damas,
e o Grupo de Xadrez e São Marcos
Para crianças e jovens dos 6 aos
16 anos de idade
Quando: Dia  27 de abril das 14h
às 17h
Onde: Centro Carlos Paredes – Lú-
dico, Cultural e Desportivo de São
Marcos
Informações/inscrições:
910258226.
geralccp@jf-smarcos.pt

AGENDA

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.

Taça de Portugal de cross country olímpico (XCO), em Rio de Mouro

Escola BTT Rio conquista lugar no pódio das equipas

PAULO FIGUEIREDO

E-mail: paulonet.private@gmail.com

Telemóvel: 93 62 12345

Arquiteto DR. ANTÓNIO LUCAS

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

Médico Oftalmologista
Doenças e cirurgia ocular

Acordos:

MEDIS, SÃVIDA (EDP),

SAMS-QUADROS, SS CGD

ADVANCE CARECompre, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

Hóquei em Patins – Nacional da 2.ª Divisão
Nafarros recebe Entroncamento
Após uma pausa para mais uma ronda da Taça de Portugal, regressa
amanhã (sábado), dia 27, o Campeonato Nacional de Hóquei em
Patins da 2.ª Divisão-Sul, com a equipa da União Desportiva de
Nafarros a receber pelas 18h00, a turma do União Futebol do
Entroncamento.
Quanto ao Hockey Club de Sintra viaja até ao Estoril para defrontar
a Juventude Salesiana. O quadro de jogos refere-se à 25.ª Jornada,
com o líder, Sporting de Tomar (63 pontos), a receber a B.I.R., e o
Oeiras a deslocar-se a Grândola. Recorde-se que o HC Sintra está
no 7.º lugar (42), e Nafarros em último (16.º) com apenas 5 pontos.

om algumas alterações no
traçado, o circuito de Rio de
Mouro apresentou-se muito
exigente devido à sua com-
ponente muito técnica, mas

Futebol feminino – Apuramento do campeão nacional
1.º Dezembro praticamente afastado do título
Ao fim de onze anos de domínio nas várias frentes do futebol feminino em Portugal, a equipa da União 1.º Dezembro vê
praticamente o título fugir-lhe, esta época, ao empatar (1-1) no passado dia 21, em S. Pedro de Sintra frente ao Atlético
Ouriense, líder da classificação. A duas jornadas do final da fase de apuramento do campeão nacional, o Ouriense e
Clube Albergaria discutem o título entre si, embora matematicamente a equipa de S. Pedro ainda possa lá chegar
vencendo as duas partidas que faltam, mas dependendo de terceiros.
Todavia, no próximo domingo, dia 28, estas duas equipas defrontam-se, podendo a de Ourém fazer a festa em caso de
vitória, ou a decisão ficar adiada para a última ronda da competição, com o Clube Albergaria a visitar o 1.º Dezembro.
As atenções dos adeptos do emblema de S. Pedro viram-se agora para a equipa de Sub 18 que lidera a Série C, da Taça
Nacional de Promoção. No dia 21, foi ao Algueirão derrotar o Arsenal 72 por 4-0, e no próximo domingo, dia 28, recebe
a Associação Bobadelense.

Rita Inácio e Margarida Lopes no pódio de Juniores

A Vila de Rio de Mouro acolheu no dia 21 (domingo), a 2.ª etapa da Taça de Portugal na vertente de XCO, classificada de
prova da “classe 1” internacional, a competição de maior categoria no calendário ibérico deste ano, o que contribuiu para
uma forte presença de corredores internacionais de grande qualidade que dominaram as principais corridas. E se,
individualmente, houve corredores do concelho de Sintra nem posicionados, há a destacar o 2.º lugar conseguido pela
equipa da casa, a BTT Rio, a superar outras mais categorizadas na especialidade.

C
do agrado da larga maioria dos concor-
rentes. O facto de a chuva ter dado
tréguas na última semana melhorou o
estado do terreno, ainda assim obri-
gou a junta de freguesia local a fazer
algumas intervenções, como a cons-
trução de um pontal de madeira a meio
do percurso.
O programa da competição começou
pelas dez horas da manhã e prolon-
gou-se até cerca das cinco da tarde,
com a realização da prova de Elite
masculina. O francês Julien Trarieux
(Bridgestone Anchor), foi o vencedor,
mas teve de enfrentar a forte oposição
do campeão português de XCO,
David Rosa (Movefree/E. Marques e
Rosa/Liberty Seguros), que foi o
segundo classificado, a 47 segundos
do gaulês. O suíço Barben Emilien
(Zimmermann BMC New-Work),
ocupou o último degrau do pódio e
ficou a 4m01s do vencedor. Porém,
com o 2.º lugar, o português, David
Rosa ascendeu ao comando da geral
da Taça de Portugal de XCO na
categoria de Elite masculina.

A corrida feminina foi ganha pela
campeã da Estónia, Maaris Meier em
representação da equipa lusa da
Saertex Portugal/Edaetech/Lava-
rinhas, e acabou por contribuir para
baralhar as contas da geral individual
da Taça, já que o triunfo lhe permitiu
alcançar, no topo da geral, a
espanhola Lucia Vázquez (Vicma
Bike Team), 2.ª, a 2m19s da ciclista
báltica. A portuguesa Joana Barbosa
(CDC Navais-Póvoa de Varzim)
fechou o pódio, a 6m25s da ven-
cedora.

Andreia Lopes e Luís António
(BTT Rio) passam à liderança
Na corrida destinada às Sub-23,
impôs-se Liliana Almeida (Avança/
Moreira Congelados/Topgel), com a
ciclista da Escola BTT Rio, Andreia
Lopes a conseguir o 2.º lugar e assim
subir à liderança do troféu.
Nos escalões mais velhos – Masters
C – a vitória ficou em casa, já que o
vencedor, Luís António (Escola BTT
de Rio de Mouro), passou a partilhar

o comando da geral com Carlos Ca-
brita (BTT Loulé/BPI), que foi nesta
prova, o 3.º classificado.
Em termos individuais, uma nota ain-
da para a excelente corrida de Ricardo
Vicente (BiciSintra), 19.º na Elite,
mesmo com uma paragem inesperada
devido a uma avaria; o 5.º lugar de
Rafael Oliveira (Colarense/Ginásio
Spald/Sintra Bike, e o 4.º, de Beatriz
Lopes (BTT Rio), ambos em Cadetes.
Os lugares no pódio conquistados
por Rita Inácio (Colarense/Ginásio
Spald/Sintra Bike, 2.ª, e Margarida
Lopes (BTT Rio), 3.ª, ambas em
Juniores femininos.
Colectivamente, venceu a Saertex
Portugal/Edaetech/Bicicletas Lava-
rinhas que somou 4 pontos, seguida
da Escola BTT Rio, com 8, e a ASC/
Bike Zone, com 9. O S.U.Colarense/
Ginásio Spald/Sintra Bike, ficou no 7.º
lugar, com 12, com o Sport União Sin-
trense no 26.º lugar, numa classi-
ficação onde constam 35 equipas.
A Taça de Portugal de XCO pros-
segue no dia 19 de Maio, com a 3.ª
etapa na pista dos Cucos, em Torres
Vedras.

Ventura Saraiva



Sexta-feira,  26 de Abril– Maria João Ferreira, Margarida Graça Nascimento,
Domingas Tomás, do Mucifal, Maria do Carmo Sequeira Pinheiro Anastácio, Clara
Sequeira Rebelo, do Mucifal, Maria da Ascensão S. S. Pereira, de Manique de
Cima,Maria da Glória Silva Rodrigues Monteiro, de Almoçageme,Clotilde Reis
Carvalho, de Olivais Sul, Carla Fonseca, de Vila Verde; Fernando Manuel Consolado
Santos,António Maria de Carvalho da Rocha, de Rio de Mouro,João Manuel Pechilga
Alcainça, de  Pero Pinheiro,Vítor Manuel Dias da Silva,José Pedro Gomes, do
Vimeiro,José Miguel Bruno Gonçalves, de S. Pedro,Alexandre Manuel Ceia Brazete,
Luís Manuel dos Santos Lopes, de Vila Verde.

Sábado,  27– Carla Sofia Marques Fontainha, de Vila Verde, Isabel  Rosa Ramalho,
de Carne Assada, Ana da Costa Vicente, de Queluz, Maria Isabel dos Santos
Joaquim, de Almargem do Bispo, Maria José Reis, Júlia do Carmo de Jesus Dias, do
Cacém, Maria da Conceição Santos Martins, do Vimeiro, Fernando Pardal Monteiro,
de Pero Pinheiro, Joaquim Pedrosa Coelho, de Morelena,dr. Nuno José Cardoso
da Silva Piçarra, de Sintra, António David Ferreira Urmal

Domingo, 28– Leonor Dinis Ligeiro, de Pêro Pinheiro; Felícia Pedrosa Coelho, de
Morelena, Júlia Soares Nunes, Maria  Adelaide de Jesus Ferreira, da Várzea de
Sintra, Maria Alice da Piedade Duarte Dias, do Linhó; José Maria Lopez Rodriguez

Segunda-feira, 29–  Gertrudes Mata Martins, Celeste Lopes Dinis Ferreira, do
Linhó, Rosa Baptista Finóte de Oliveira, do Algueirão, Helena Maria Tomásio Lopes,
de Morelena, Hélia Cristina Marcelino Caneira, de Negrais;.Francisco Oliveira de
Figueiredo,Manuel Luís Martins, de Almornos,dr. Américo António dos Santos,
António Aniceto Silvério, de Morelena, Alexandre da Silva de Alves Ribeiro, da
Beloura.

Terça-feira,  30–  Leonor Freitas Duarte Santos Caetano, da Fachada, Maria da Luz
Romão Correia, do Ral, Cremilda Mariana Cavalheiro Urmal Simões, de Pero
Pinheiro, Lara Sofia Martins Esteves, Maria Lucília Amaral C. S. Martins; Augusto das
Neves Caracol, de Bolembre, Artur Estevão Jorge Zeferino, de Pero Pinheiro,
Jorge Manuel de Oliveira Santos, António Pedro Medina Capote, Alexandre da Silva
de Alves Ribeiro, de Morelena.

Quarta-feira, 1 de Maio – Cristina de Rosa Ribeiro, de Morelena, Caldas da Rainhas,
Clarisse Cláudia Vicente Caetano, Mónica Dinis Rodrigues, de Zurique (Suíça), Emília Pinto
de Barros, Maria Júlia da Luz Rocha, Adélia Maria dos Santos Rosa, Fernanda da Silva Moreira,
Maria da Conceição Sousa Pinto, Maria Manuela Bordalo Jorge, Isabel Paula Julião Vitor, de
Casais de Mem Martins; Luís Filipe Fernandes Pires, do Cacém, dr. Augusto Manuel de
Oliveira  Diniz, de Pero Pinheiro, Francisco Manuel da Silva Simões Casinhas, de Negrais,
Victor Manuel Alípio Sobral, do Algueirão, Paulo Alexandre Conde Adão, de Albogas, Nuno
Jorge Conde Adão, de Albogas, Carlos Augusto Esparteiro Baptista, de Sintra e Gustavo M.
Rosário Santos, de Sintra.

Quinta-feira, 2 – Emília Casinhas, de Campo Raso, Umbelina de Jesus Janota, de Pero
Pinheiro, Maria Rosa Simões da  Silva, de Negrais, Maria Esperança Sousa Freire, de Carvalhal;
António da Silva Jordão, Carlos Alberto Marques Tarelho, de Mem Martins, Luís Henrique
Feliciano Martins.

SERVIÇO PERMANENTE
Sexta-feira, dia 26: Zeller (Queluz); Viva
(Rio de Mouro); Santos Pinto (Mem Martins);
Araújo e Sá (Agualva-Cacém).
Sábado, dia 27: Domus Massamá
(Massamá); Cristina (Mem Martins); Crespo
(Várzea de Sintra); Guera Rico (Cacém).
Domingo, dia 28: Queluz (Queluz); Dumas
Brousse (Rinchoa); Almargem (Estefânia);
Rodrigues Garcia (Cacém).
Segunda-feira, dia 29: Neves (Massamá

Norte); Rio Mouro (Rio de Mouro); Ouressa (Mem
Martins); Campos (Cacém).
Terça-feira, dia 30: André (Queluz); Serra
das Minas (Rio de Mouro); Rodrigues Rato
(Algueirão); Caldeira (Mira Sintra).
Quarta-feira, dia 31: Portela (Monte
Abraão); Marques Rodrigues (Mem Martins);
Marrazes (Estefânia); Mira Sintra (Mira Sintra).
Quinta-feira, dia 32: Azeredo (Pendão);
Fitares (Fitares); Químia (Mem Martins); Ascensão
Nunes (Agualva-Cacém).
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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

TURISMO

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

25 números - 7,55

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

Multibanco – Seleccionar – Transferências
– Transferências bancárias

No Jornal
de Sintra - Loja

Cheque

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

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

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

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

FORMAS DE PAGAMENTO – JORNAL DE SINTRA
DE ACTUAIS E NOVOS ASSINANTES AnúnciosAnúnciosAnúnciosAnúnciosAnúncios JORNAL DE SINTRA, 26 DE ABRIL DE 2013

EMPREGO
SENHORA responsável, toma
conta de Idoso ou Idosa durante a
noite. Dá-se referência. Zona de
Sintra. Contacto: 963879541.

Licenciada em Matemática,

PROPRIEDADES EMPREGO AUTOMÓVEIS DIVERSOS SOCIAL OBRIGATÓRIAS NECROLOGIA

procura emprego como professora
num Colégio em Sintra ou Cascais.
Telef. 966071316.

HABITAÇÃO
Senhora precisa r/chão ou anexo
com 2 quartos e um pequeno quin-

tal. Zona de Sintra. Contacto:
962325146 ou 21 8281082

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

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

A exposição de Pintura Naif que a
Galeria de Arte do Casino Estoril vem
realizando há três dezenas de anos, no
mês de Agosto, no corrente ano terá por
temas a agricultura e o turismo, duas
actividades chave para o progresso do
Pais.
Pelo que respeita à Agricultura, há uma
infinidade de aspectos que podem
facultar imagens de rara beleza, como os
campos de cultivo, as sementeiras, as
searas, as colheitas, as plantações de
árvores de fruta, os pomares e as
florestas, a jardinagem, as vindimas, a
esmagada das uvas, os animais nas
pastagens ou nos trabalhos agrícolas,
os rebanhos de ovelhas, os agricultores
no seu trabalho, a matança do porco e

A agricultura e o turismo temas da pintura Naif
no Casino Estoril

de Arte do Casino Estoril ou para o email
da Galeria.
Esta galeria está também empenhada em
descobrir novos artistas que pratiquem
esta modalidade pictórica serão bem-
vindos, para que participem já na edição
do corrente ano.

Sintra, Capital
do Romantismo
prepara-se para
receber mais
uma Feira Me-
dieval! O certa-
me decorrerá na
praça D. Fernan-
do II, em S. Pedro
de Sintra, de 19
a 21 de julho. To-
dos os que quei-
ram participar
neste evento po-
derão apresentar
as suas candidaturas entre 22 de abril e
31 maio.
A feira é destinada a artífices, artesãos,
mercadores e outros comerciantes cujos
artigos se enquadrem dentro da época
medieval, que apresentem candidatura à
participação, de acordo com as seguintes
definições e tipologias:
Artesãos: aqueles que promovem a ven-
da de artigos de produção artesanal
própria relacionadas com ferro, madeira,
pedra, tecidos, lãs, peles e couros, sabão,
cestaria e olaria ou com adornos (biju-
taria, ourivesaria, joalharia, coroas de
flores).
Artífices: artesãos que recriam determi-
nado ofício no contexto da época, execu-
tando trabalho ao vivo, ex: ferreiro com
forja, oleiro com roda manual, cesteiro,
canteiro, entalhador, sapateiro, tecedei-
ra, etc.
Mercadores: todos os que promovem a
comercialização de produtos e artigos
que possam ser enquadrados na época
que se pretende recriar e que não são
executados pelos mesmos, nomeadamen-
te produtos e materiais relacionados com

Feira Medieval de 19 a 21 de julho em S. Pedro de Sintra

muitos outros temas da actividade
agrícola.
No que se refere ao Turismo é uma
actividade, também, rica de temas, que
se prestam para ser representados
através da Pintura Naïf. As cidades e
vilas, os monumentos, as praias, os
desportos mais praticados pelos
turistas, como é o golfe, os desportos
náuticos e da neve, as feiras e festas,
os transportes, a gastronomia e os
próprios turistas.
Podem participar nesta exposição, que
se realizará em Agosto, com
apresentação de 3 trabalhos, todos os
artistas que pratiquem esta modalidade
pictórica, solicitando a sua participação,
ou por carta endereçada para a Galeria

ferro, madeira, barro, pedra, tecidos, lãs,
peles e couros, sabão, cestaria e olaria,
bijutaria e ourivesaria, ou produtos de
origem árabe.
Produtores: aqueles que promovem a
venda de produtos de origem animal
ou vegetal, como hortícolas, frutas
frescas, legumes, plantas e ervas
aromáticas, mel, animais vivos, frutos
secos, compotas, pão e bolos, queijo,
fumeiro, derivados do mel, chás, licores.
Místicos: aqueles que promovem a
venda de produtos ou conhecimentos
relacionados com o exoterismo e artes
de adivinhação.
Comerciantes locais: todos os comer-
ciantes com estabelecimento localizado
no recinto da feira e zona envolvente
de S. Pedro de Sintra.
Comidas (restauração): todos os que
promovem a venda conjunta de comi-
das e bebidas, tais como doçaria e co-
midas ligeiras (sandes, crepes, pão com
chouriço, etc.); refeições; ou ainda Tas-
cas que comercializam bebidas a copo
(ginja, licores, vinho, cerveja, sumos).
A participação na feira medieval de

Sintra 2013 é sujeita ao cumprimento de
condições e normas descritas nos
documentos em anexo, sendo necessária
a apresentação de candidatura para:
Departamento de Cultura, Turismo,
Juventude e Desporto, Divisão de
Turismo - Praça da República, 23 – 2710-
616 Sintra. Telefones: 21 923 69 20 / 21
923 69 21 - Fax: 21 923 69 39
E-mail: dtur@cm-sintra.pt

Ficha de candidatura
para a Feira Medieval
Condições de participação
Enquadramento da época
A candidatura deverá conter todos os
seguintes elementos para ser validada:
1. Identificação da candidatura e De-
claração de compromisso, constantes no
anexo I, que deverá ser devidamente
preenchido e assinado.
2. Descrição dos produtos que comer-
cializa e fotografias, mencionando se
trabalha ao vivo (apenas nas categorias
de artífice e artesão).
3. Informação sobre banca/tenda própria
contendo dimensões, fotografia e planta
da mesma com respetiva decoração.
4. Informação sobre necessidades
técnicas.
5. Imagem do traje a utilizar (caso não
seja da organização).
As candidaturas que não contenham
todos os elementos solicitados serão
automaticamente excluídas
A apresentação de candidatura não
garante a participação no evento.
A comunicação dos candidatos selecio-
nados decorrerá entre 17 e 21 de junho
de 2013.

js - arquivo
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Bernardo
de Brito e Cunha

Sintra– Miguel Gameiro apresenta “11 Canções”,  26 abril, 22h, Centro Cultural Olga Cadaval

Compre, leia, assine
e divulgue

o Jornal de Sintra

F

CINEMA

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

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

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

DANÇA

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
“No Reino do Bué”, na sala 1, às
11.30h (só exibe dia 28).
“G.I.Joe: Retaliação”, na sala 1, às
13.30h, 21.45h, 23.55h.
“Homem de Ferro 3”, na sala 1, às
15.40h, 19h.

Sintra – Exposição não temática que
inclui diversas peças como brindes
promocionais 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 – 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 – “Pinturas no Tempo”
Exposição de pintura de Emília Morais
Quando: Até 15 maio
Onde: Galeria Municipal de Sintra
Contacto: 21 923 69 32

Sintra – “Alma Mater”
Exposição da autoria dos membros da
Associação dos Deficientes das Forças
Armadas
Quando: Até 28 de abril
Onde: Vila Alda

Sintra – “Edla e Depois”
Exposição de aguarelas de Catarina
Figueiredo
Quando: Até 24 maio
Onde: Espaço Edla
Contacto: 925 970 131

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

Sintra – “Lost and never found”

– Obras perdidas de artistas emergentes
da década de 70
“Os Olhos é que Comem - No Diet” de
Sandra ligeiro
Quando: Até 4 maio
Onde: Na Porta 12, Vila de Sintra,
junto à Piriquita 2

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

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

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

Mira Sintra – Exposição Coletiva de
pintura e escultura de Joaquim Pancho
e José Duarte
Quando: Até 5 maio
Onde: Casa da Cultura de Mira Sintra
Contacto: 21 912 82 70

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

São Marcos – “A História do Fado”
Exposição

TEATRO

“Homem de Ferro 3”, na sala 2, às
21.20h, 00h.
“Homem de Ferro 3”, na sala 5-K, às
17.40h.
“Homem de Ferro 3”, na sala 7, às
11.20h, 13.50h.
“Homem de Ferro 3” 3D, na sala VIP,
às 13.20h, 16h, 18.40h, 21.40h, 00.20h.
“Os Gladiadores” VP, na sala 2, às
11.20h, 13.25h, 15.30h, 17.35h.
“Os Gladiadores” VP, na sala 3, às
19.35h, 21.40h.
“Nome de Código: Paulette”, na sala
2, às 19.35h.
“Nome de Código: Paulette”, na sala
7, às 16.20h, 21.35h, 23.40h.
“Os Croods” VP, na sala 3, às 11.15h,
13.20h, 15.25h, 17.30h.
“Scary Movie um Mitico Susto de
Filme”, na sala 3, às 23.45h.
“Scary Movie um Mitico Susto de
Filme”, na sala 5-K, às 15.50h.
“As Fantásticas Aventuras de TAD”
VP, na sala 4, às 11.30h, 15.55h.
“Esquecido”, na sala 4, às 13.30h,
15.55h, 18.30h, 21.30h, 00.10h.
“Esquecido”, na sala 7, às 19.10h.
“Dou-lhes um Ano”, na sala 5-K, às
11.50h, 13.55h, 21.55h, 23.50h.
“Zambézia”, VP na sala 6, às 11.30h (só
dia 25).
“Comboio Noturno para Lisboa”, na
sala 6, às 13.25h, 15.30h, 17.35h, 19.40h,
21.50h, 00.05h.

SINTRA – CENTRO CULTURAL
OLGA CADAVAL - 21 910 71 10
“Argo”, Um filme de Ben Affleck
Quando: 27 abril, 21h30

Rua Dr. Manuel Arriaga,
n.º 5 - B

2745-159 Queluz
Telef. 21 435 59 90

Fax 21 435 59 81OFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADAOFICINA ESPECIALIZADA

Encerra
à Quinta-feira

Avenida Miguel
Bombarda, 3-A

Telef. 219 231 804
 2710 SINTRA

Snack-Bar, Restaurante

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

PUB.

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 – Chico em Pessoa "Afasta de
mim esse cálice"
Quando: 3 de maio, 22h00
Onde: Auditório Acácio Barreiros
Centro Cultural Olga Cadaval

N

Sintra– Miguel Gameiro apresenta “11
Canções”
Quando: 26 abril, 22h
Onde: Centro Cultural Olga Cadaval
Contacto: 21 910 71 10

Massamá – VII Encontro de Bandas
Filarmónicas do Concelho de Sintra
Organiçação da Banda Filarmónica de São
Bento de Massamá - FilarmóniArtes, com
o apoio da CMS
Quando: 27 e 28 abril
Onde: Real Sport Clube de Massamá
Informações: 21 923 61 05

Sintra – Mafalda Arnauth e Orquestra
do Conservatório de Música de Sintra
Apresentam «Audácia»
Quando: 4 de maio, 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio

J

Quando: Até 18 maio, das 10h às 12.30h
e das 14 às 17h.
Onde: Centro Carlos Paredes - Lúdico,
Cultural e Desportivo de São Marcos

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

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

Sintra – “Drácula”
Quando: 17 de maio, 22h00
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “Melech Mechaya - Aqui em
baixo tudo é simples”
Quando: 11 de maio, 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “Concertos para Bebés |
Músicas da Primavera”
Quando: 19 de maio, 10h00 & 11h30
Onde: Palco do Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

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

Programas a evitar a todo o custo

«Rodrigo Guedes de Carvalho (…)
levou até ao “Jornal” um jovem
que dá pelo nome de Bruno
Ferreira e que é, por assim dizer, o
“manda chuva” das vozes que
fazem o “Contra Informação” que,
como se sabe, é um programa da
concorrência. Não é vulgar esta
coisa de chamar até ao nosso jornal pessoas que trabalham
para estações concorrentes. E depois de falar sobre esta
coisa da voz com Bruno Ferreira e de fazer as perguntas
do costume (“como é que descobriu esta capacidade” e
por aí fora), foi mais longe: e pediu-lhe que fizesse ali, ao
vivo, em directo e a cores, algumas imitações de pessoas
conhecidas. E, com toda a facilidade, desfilaram pelo
“Jornal da Noite” em intervenções necessariamente curtas,
as vozes de Miguel Sousa Tavares, de Paulo Portas, eu
sei lá. Até ao momento em que Rodrigo Guedes de Carvalho
fez uma coisa assombrosa. Estarão recordados que na
última semana fiz aqui referência à campanha ignóbil que
a promoção da SIC andava a mover contra a RTP e a sua
informação: pois não é que, às tantas, Rodrigo faz
publicamente o elogio de Carlos Fino, da RTP, da
concorrência, de olhos nos olhos no telespectador? E
depois, claro, pediu a Bruno Ferreira que imitasse o enviado
da RTP a Bagdad – o que este fez na perfeição, a ponto de
quase levar Rodrigo a desmanchar-se em riso.»

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

URO QUE NÃO SEI onde foi a RTP desencantar a
novela que passa a seguir ao “Jornal da Tarde”, de
seu nome “Windeck - O Preço da Ambição” e que
mostra o que as pessoas são capazes de fazer para
atingir uma riqueza fácil e rápida. Quando jurei que
não sabia estava obviamente a mentir: foi a Angola.

ÃO QUERO, de forma alguma, tirar o emprego às
pessoas que fazem a dobragem de filmes ou séries:
mas continuo a defender a legendagem, mesmo
nas séries juvenis, porque essa pode ser a única
maneira que um jovem terá de ler e, como parece

ERNANDA SERRANO escreveu um livro. Não
sei se é bom ou mau, porque não o li. Sei, no
entanto, que se trata de um livro que relata um
caso clínico muito grave, uma gravidez que
técnica e clinicamente não deveria ter acontecido,

e dois casos de negligência médica. Parece-me que é isto,
julgo eu, que não li o livro, repito. Fernanda Serrano é uma
pessoa por quem não nutro particular simpatia como atriz.
Então, perguntarão aqueles que fazem o favor de me ler, se
não li o livro e não sou fã da atriz, como diabo sei eu estes
pormenores desta sua edição em livro? Pormenores esses
que, mais coisa menos coisa, se aplicam (infelizmente, de
resto) a muitos outros casos neste país. Como é que sei
estes pormenores? Porque a TVI lhe fez o favor de publicitar
o caso, a história de vida e, consequentemente, o livro. E a
minha pergunta, muito simples, é esta: não fosse Fernanda
Serrano uma atriz do universo TVI e as portas da estação
ter-se-iam igualmente aberto para ela? Confesso que tenho
dúvidas: porque se assim fosse, a TVI não faria outra coisa
que não fosse dar voz a todos os outros casos mais ou
menos semelhantes que, infelizmente, grassam por este país.
E não me refiro apenas ao programa de Fátima Lopes e ao
ar pungente com que acolhe situações semelhantes, mas a
muitos outros programas possíveis. E espanta-me até, de
resto, não ter visto Fernanda no programa de Fátima: mas
ainda não perdi a esperança. Ou, caramba!, será que me
escapou?

ser dado adquirido, de conviver com o novo acordo
ortográfico. Mas é o que acontece na SIC com a série “Max, o
Cão Polícia” que todos recordamos ser falada em ale-
mão. Fica melhor, dobrada em português? Será menos agreste,
pelo menos para nós… mas pode ser que haja quem quei-
ra desenferrujar o germânico e uma legendinha cai sempre
bem.

E deve fazer parte de um qualquer intercâmbio de que nem
quero saber os meandros. Vi os primeiros dois episódios e
fartei-me de rir com aquela história “emocionante” e com uma
representação (?) tão convincente, passada em Luanda, que
revela os golpes daqueles que não medem esforços para
alcançar os seus fins. Centra-se principalmente no dia-a-dia
da redação da revista Divo, um local onde o glamour se mistura
com a ambição – ou coisa que se pareça com isto.
O grande problema é Vitória, uma mulher sensual que vem do
Moxico e é capaz de tudo para subir na vida. Em Luanda vai
viver para casa da irmã, Ana Maria, que é fotógrafa na Divo e
muito diferente dela: é honesta e trabalhadora, tem uma vida
sossegada, até ao dia em que Vitória aparece. Para esta mulher
ambiciosa, tudo não passa de um jogo de interesses para
conseguir riqueza e poder. O seu alvo foi escolhido de imediato:
o filho do dono da Divo, Kiluanji, jovem rico e honesto que
Vitória quer conquistar para enriquecer. Não neguem à partida
uma novela que desconhecem: vejam ao menos um episódio,
que a diversão é garantida.
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OS PEQUENOS AGRICULTORES E O NOVO REGIME DE IVA

CALENDÁRIO FISCAL MAIO DE 2013
DATA

LIMITE OBRIGAÇÃO FISCAL

Até dia
10

Até dia
15

Até dia
22

Até dia
20

Com as alterações introduzidas pelo Orçamento do
Estado para 2013, deixa de existir a isenção de IVA relativa
a operações relacionadas com atividades de produção
agrícola e prestações de serviço agrícola com carácter
acessório. No entanto esta isenção ainda se pode manter
se o agricultor desenvolver uma  pequena  atividade como
a seguir esclarecemos.

Pequenos agricultores
Os pequenos agricultores podem beneficiar dum regime
de isenção de IVA desde que no ano anterior não tenham
um volume de negócios superior a € 10.00,000,  estejam
enquadrados no regime simplificado da categoria B de
IRS e ainda não pratiquem operações de importação,
exportação ou atividades conexas.
Neste conceito de volume de negócios consideram-se
as transmissões de bens e prestações de serviços
efetuadas pelo sujeito passivo, sendo que as operações
financeiras e os subsídios não estão incluídos.

Se este montante não tiver sido ultrapassado pode
continuar integrado no regime de isenção, tal como
sucede noutros sectores de atividade.

Esta  isenção significa que o produtor quando vende os
seus produtos ou quando presta os serviços relacio-
nados com as atividades agricolas, não liquida IVA, mas
também não pode deduzir o imposto que suporta nas

Até dia
31

aquisições de bens e serviços necessários à sua atividade.

Obrigações declarativas – IVA
Estes sujeitos passivos deverão entregar uma declaração
de alterações,  ou uma declaração de inicio de atividade,
dependendo se ainda não se encontravam registados, ou
se já estavam registados numa atividade agrícola, mas
isenta de IVA.
O prazo para a entrega desta declaração foi prorrogado
para o dia 31 de Maio de 2013 (inicialmente era 15 de Abril)
No caso de cessação de atividade, deve o sujeito passivo,
entregar a declaração no prazo de 30 dias a contar da data
da cessação.

Obrigações declarativas – IRS
Para os rendimentos obtidos a partir de 2013 e durante o
mês de Maio de cada ano seguinte terá de ser entregue a
declaração modelo 3 com inclusão do Anexo B. A partir de
2013, esta declaração será de entrega obrigatória  pela
internet

Obrigação de emissão de recibos e faturas
Os agricultores, ainda que no regime de isenção de IVA,
são obrigados a passar fatura ou fatura-recibo, por cada
transmissão de bens, prestação de serviços ou outras
operações efetuadas. Nesses documentos deverá cons-
tar a menção “Isento de IVA ao abrigo do artigo 53.º do
CIVA”.

Rendimentos agrícolas excluídos de tributação em IRS
Continuam a estar excluídos de tributação os rendi-
mentos resultantes de atividades agrícolas, silvícolas e
pecuárias quando o valor dos proveitos ou das receitas,
não exceda por agregado familiar 4,5 vezes o valor anual
do IAS (4,5 x 14 x 419,22 = 26.410,86) mas estes
rendimentos têm sempre que ser declarados no Anexo
B da declaração modelo 3 de IRS.

Subsídios
Alguns subsídios poderão não ser rendimento mas em
regra, as ajudas da PAC (Politica Agrícola Comum),
recebidas pelos agricultores são consideradas um
rendimento tributado na categoria B.

Cruzamento de dados
A partir de 1 de Janeiro de 2013 todas as entidades que
paguem subsídios, não reembolsáveis no âmbito do
exercício de uma atividade agrícola, devem comunicar à
Autoridade Tributária os rendimentos atribuídos no ano
anterior, passando assim a ser efectuado um cruzamento
entre os subsídios atribuídos e os rendimentos
declarados pelos agricultores.

Carcavelos, 22 de Abril de 2013

Maria Mestra
NUCASE – Departamento de Assessoria Ténica

IRS – Modelo 3 – Declaração de Rendimentos electrónica de 2012
(Cat. A e/ou Cat. H).

IRC – Modelo 22 – Referente ao exercício de 2012.
Modelo 18 – Entrega pelas entidades emitentes de vales de refeição.

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.

IVA – Agricultores – Entrega da declaração de início de actividade ou
de Alterações.

IVA – Envio da declaração periódica modelo A mensal.

SEGURANÇA SOCIAL – Envio da Declaração de Remunerações.

IRS – Envio da Declaração Mensal de Remunerações - AT.

IVA – Envio da declaração periódica modelo A trimestral.

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto Nacional de Estatística.

IVA – Pequenos retalhistas – Declaração modelo P2 ou declaração
modelo 1074.

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
Abril.

Até dia
27

Comunicação dos elementos das facturas à Autoridade Tributária.

Nota: O prazo para a comunicação dos documentos de transporte previamente  à
Autoridade Tributária, foi alterado para 1 de Julho de 2013


