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Sintra

Autárquicas 2013/2017 com sete candidaturas à Câmara Municipal de Sintra

2200 cidadãos à conquista do Poder Local

As próximas eleições Autárquicas deverão ser realizadas no domingo 22 ou 29 de Setembro. Presentemente estão na corrida autárquica
sete candidatos todos eles assegurando que terão candidaturas em todas as freguesias em nome dos projectos que defendem. Para
que tal objectivo se realize, segundo o Jornal de Sintra apurou, serão necessários pelo menos 2197 de cidadãos a distribuir  pela
Câmara Municipal de Sintra, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia (efectivos e suplentes), ou seja CMS (105), AM (308)
e AF (1778). Será um momento único nas eleições autárquicas do Concelho de Sintra que necessariamente provocará um alargado e
profundo debate do que somos e para onde queremos ir. O último partido a candidatar-se é o Partido Pelos Animais e pela Natureza
(PAN).
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Perguntas dos leitores aos candidatos
Por sugestão de um assinante abrimos até às eleições o espaço
“Perguntas ao candidato” pelo que caso o leitor pretenda participar deverá
enviar uma sucinta mas objectiva  pergunta para jornalsintra.redac@
mail.telepac.pt ou pelo fax: 21 910 68 38 ou via CTT.
As perguntas aos candidatos, da Câmara e das Juntas de Freguesia serão
publicadas com a identificação ou não dos leitores, conforme seu pedido.
Jornal de Sintra publicará também uma curta resposta dos candidatos
caso estes o pretendam fazer. Será sempre uma matéria de reflexão.

Desporto / Futebol Feminino
1.º de Dezembro
(sub-18) vence
Taça Nacional
de Promoção

Sociedade
Marchas dos
Santos Populares
em todo
o concelho

Marco Almeida
Independente

Pedro Pinto
PSD/CDS/PT

Basílio Horta
PS

Pedro Ventura
CDU

Luís Fazenda
BE

Nuno Câmara Pereira
PND

Nuno Azevedo
PAN
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OPINIÃO

este ano de 2013, a
exemplo do modelo
que há anos pros-
segue, sempre na
perspectiva de pro-

Rui Vieira Nery,
Conferências da Regaleira
João Cachado

N
posta concentrada de de-
safios culturais diversos
afins de uma temática geral, o
Festival de Sintra vai con-
tinuar a apostar na apre-
sentação de conferências.
Desta vez, subordinado à co-
memoração dos centenários
de Richard Wagner, Giuseppe
Verdi e de Benjamin Britten, e
mantendo uma anterior
relação que muito o distingue,
o Festival conta com a co-
laboração do Prof. Doutor
Rui Vieira Nery, destacada
figura da vida cultural na-
cional, ex-Secretário de
Estado da Cultura, conhecido
e prestigiado musicólogo.
É no cenário ímpar do Palácio
da Quinta da Regaleira, que
poderão assistir a um ciclo de
duas conferências cuja abor-
dagem vos permitirá, não
poderei estar mais certo, o
acesso ao universo de três
grandes compositores que,
indelevelmente, marcaram a
estética musical dos séculos

Rui Vieira Nery

onge de mim a ideia
de pretender dar
graxa ao Jornal de
Sintra, mas entendo
que nos tempos que

Fernando Andrade

“A açorda” do Acordo Ortográfico

L
correm, em que a contami-
nação ortográfica, afecta
tantos órgãos de comuni-
cação social, este Jornal man-
têm – se firme e fiel à orto-
grafia lógica, que respeita a
etimologia e a fonética das
nossas palavras,  conforme
nos foi ensinado e explicado,
antes que a “mãozinha” da
política e/ou dos interesses
editoriais, lhe tivesse tocado.
Por esta razão o Jornal de Sin-
tra merece os Parabéns, como
estímulo para continuar a
resistir.
Chamam a isto – não conse-
gui, ainda perceber a que
propósito – “Acordo Orto-
gráfico” e pergunto-me: –
quando se faz um acordo não
é para que todas as partes o
cumpram? Porque é que só
Portugal, que é quem mais

serem à sua exposição.
Como têm vindo a verificar,
apesar de seríssimas restri-
ções de ordem financeira, o
Festival de Sintra não faz a
mínima concessão à qualida-
de das suas propostas. Só
neste domínio, como já tive
oportunidade de vos pôr ao
corrente, também conta com
uma Conferência de Aber-
tura, no dia 22 de Junho,
pelas 18.00 horas, no Centro
Cultural Olga Cadaval, su-
bordinada ao título “Memó-
rias Musicais de um sintren-
se”, a cargo de outra figura
nacional de referência, o
Prof. Doutor Daniel Sam-
paio.
Ainda no âmbito do espaço
que o Festival concede à pa-
lavra, gostaria de fazer refe-
rência a um Recital de Luisa
Tender, a realizar no dia 5 de
Julho, no Palácio da Vila, em
que a pianista também apre-
sentará uma pequena pales-
tra sobre Charles-Valentin
Alkan (1813-1888) – um
grande, porém esquecido,
compositor francês cujo
duplo centenário também se
comemora este ano – antes
de interpretar  Préludes e a
Grande Sonata «As Quatro

Idades» op. 33, peças de sua
autoria.
Portanto, não só nas compo-
nentes musical e do cinema,
também nas conferências,
uma inequívoca máxima
exigência, quer do Director
Musical do Festival, Dr. Luís
Pereira Leal quer do próprio
Presidente da Câmara Muni-
cipal de Sintra Prof. Fernando
Seara que, deste modo, hon-
ram os pergaminhos do mais
antigo Festival de Música
nacional.

NB: À excepção do mencio-
nado Recital, todas estas
aliciantes propostas têm aces-
so gratuito. Lugares estupen-
dos, eventos culturais magní-
ficos e enriquecedores, sem
quaisquer encargos para o
público que vai acorrer. De
qualquer modo, todos os
interessados devem conta-
ctar as bilheteiras para obte-
rem o bilhete de acesso.

[João Cachado
escreve de acordo

 com a antiga ortografia]

dezanove e vinte. Que tudo
isto possa acontecer numa
calma tarde de Verão, depois
de terem beneficiado da
beleza e amenidade local, eis
a imperdível oportunidade
que só o Festival de Sintra
oferece.
Assim, de acordo com o pro-
grama já disponibilizado no
respectivo site, nos próximos
dias 3 e 10 de Julho, pelas
19.00 horas, poderão contar,
respectivamente, com I.“Ver-
di e Wagner: os Caminhos
Cruzados do Drama Musical
Romântico” e II.“Benjamin
Britten: Por um Modernismo
de Rosto Humano”. Em am-
bas as oportunidades, Rui
Vieira Nery proporá os excer-
tos musicais que se impu-

sofre com esta despro-
positada – ou mal explicada –
alteração,  assume esta pos-
tura de o fazer aplicar, quando
os outros países falantes não
estão nada interessados em
fazê-lo?  Se os próprios tribu-
nais se recusam a aceitá-lo?
Se existem tantos, mas tantos
mesmo, académicos de reno-
me que não o aceitam – e de-
monstram que a sua posição
é a correcta – porque será que
não se lhes dá ouvidos? E
porque será que aqueles que
decidem,  têm-se  remetido  a
um silêncio perturbador que
denuncia a pouca vontade de
voltar atrás?
Existem, por certo, razões para
defender o AO90 que nin-
guém quer explicar.
Todos sabem que a Língua
evolui naturalmente e a nor-
ma escrita procura acom-
panhar essa evolução.
Mas o que está a acontecer é
pretender-se precipitar a
mudança em nome de uma
aproximação que a própria
geografia nunca permitirá. A

Língua Portuguesa é a mes-
ma, seja qual for o PALOP,
mas as divergências naturais
de cada um, devem ser res-
peitadas. É que a Língua foi e
continuará a ser influenciada
pelos dialectos já existentes
quando ela lá chegou.
Os países que falam Portu-
guês têm soberania para
fixarem os seus padrões de
exigência para considerarem
a língua correctamente
escrita. Esses padrões, com
toda a legitimidade, não são
os mesmos que em Portugal.
Estará votada ao fracasso
qualquer tentativa que
“acordize” a norma, pois não
pode o poder político, trocar
aquela que é a nossa pela de
outros.
Mal comparado, imagine-se o
quilograma-padrão, que está
lá guardado, com toda a se-
gurança no tal museu na
Suiça. Foram feitas cópias,
distribuídas pelo mundo
inteiro. Às tantas, verifica-se
que as cópias, de cópias,
foram ficando ligeiramente

diferentes do original. Haverá
lógica em se alterar o padrão,
só porque há mais gente a
reger-se por cópias detur-
padas?
Há quem diga que aqueles
que se opõem ao AO90 são
uns “puritanos”, que preten-
dem manter “a virgindade” da
Língua ! Usando a mesma
“bitola”, talvez haja quem,
pelo facto de ter sido vítima
de “violação” consiga retirar
disso alguma satisfação, o
que não deixa de ser per-
verso.
Conta pouco aquilo que
penso, tanto mais que o meu
português corresponde ao
nível do ensino médio, mas
entendo que devo expressar
a minha opinião – e tão bom
seria que mais gente o fizesse
– na certeza de que, se não
encontrarem resistência,
tomam por consensual,  uma
medida que é tudo menos
isso.

No último fim de semana de maio (25 e 26), realizou-se em
Fátima o Concurso Nacional de Manobras. Participaram neste
concurso duas equipas de Infantes e Cadetes de Corpos de
Bombeiros do Concelho de Sintra; as equipas de Colares e
Sintra (esta última apelidada de “Equipa Virmelha”). Estas
duas equipas mistas alcançaram na categoria geral o 3.º e 5.º
lugar, respetivamente e, ainda, o 1º e 2º lugar na categoria de
equipas mistas.
É de notar o brio, honra e empenho que estes jovens mostraram
ao representar tão dignos corpos de bombeiros.
Também é relevante mostrar o grande agradecimento da
equipa de Sintra à equipa de Colares, uma vez que esta última
disponibilizou o seu material e apoio. O agradecimento
estende-se igualmente a todos os que ajudaram e tornaram
possível a participação da “Equipa Virmelha”.
Este ano, contou-se com a presença de elementos do Corpo
de Bombeiros de Alcochete, geminados com Sintra, que a
partir do próximo ano também participarão neste Concurso e
terão o apoio dos colegas de Sintra e de Colares

Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Sintra
Concurso Nacional
de Manobras de Cadetes

A Associação Adonia irá promover de 15 a 20 de Julho, em
Albarraque, Sintra, um campo de férias musical, destinado a
crianças, adolescentes e jovens. A principal atividade será
durante a semana os participantes ensaiarem um musical
inteiro.
Neste campo de férias são várias as atividades que preenchem
a semana. Atividades que vão desde canto, teatro, coreografia
e concertos, a jogos, passeios, atividades desportivas, piscina,
ateliês e exploração do meio! Desta forma, contribui-se para a
formação dos participantes, proporcionando um tempo de
convívio e ocupação dos tempos livres, sensibilizando para
o papel da música e do drama na vida e comunidade. O campo
culmina com dois concertos organizados pela Adonia, em
que os participantes têm oportunidade de pisar um palco e
mostrarem tudo aquilo que aprenderam durante a semana.
Para aproveitar esta oportunidade o download do formulário
de inscrição, pode ser feito em www.adonia.pt, e
posteriormente ser enviado para a Adonia Portugal para o
endereço eletrónico info@adonia.pt.

Albarraque
Campo de Férias Musical

SOCIEDADE
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Candidatura “Sintrenses com Marco Almeida”
apresenta sede e compromissos

Ana Caetano, advogada,
já foi deputada
municipal e secretária
da mesa da assembleia
candidata à J.F Colares

Clara Caiado, professora
na EB2,3 Prof. Agostinho
da Silva, candidata
por Casal de Cambra

Joaquim Prego,
empresário, candidato
à União de Freguesias
S. João das Lampas
e Terrugem

Carlos Vieira, candidato
à Junta F. Colares

Fernando Pereira,
profissional da
restauração e hotelaria,
candidato à união de
Freguesias de Sintra

Rui Maximiano, inspector
tributário, candidato à
União de freguesias de
Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar

José António do Paço,
empresário, candidato
à união de freguesias
de S. João das Lampas
e Terrugem

Autárquicas 2013/2017

Rostos de candidatos às juntas e uniões de freguesia

documento, elabo-
rado com base em
891 contributos já
recebidos, reforça o
sentido supraparti-

Luís Galrão

Marco Almeida e António Capucho apresentaram no dia 7 de Junho a sede da candidatura “Sintrenses com Marco Almeida”,
situada no Largo Afonso de Albuquerque, numa das principais entradas em Sintra. No encontro com a comunicação social,
os candidatos à presidência da Câmara e à Assembleia Municipal, respectivamente, deram também a conhecer a lista dos
“10 compromissos com as comunidades locais sintrenses”, que serve de base ao programa eleitoral a publicar no final de
Junho.

O
dário e independente do mo-
vimento,“comprometido com
a liberdade das comunidades
e com a com a dimensão in-
dividual de cada sintrense”.
A candidatura apostará no
“reforço continuado das polí-
ticas de educação, solidarie-
dade, integração, cultura e
desporto através de apoios
directos e indirectos que per-
mitam aos sintrenses afirma-
rem-se em condições de
igualdade de oportunida-
des.”
Outros compromissos pas-
sam pelo “desafio de cons-
truir um Estado Social Local
que responda de forma rápida
e eficaz aos problemas ime-
diatos das famílias sintren-
ses” e por “uma perspectiva

partido neoliberal dominado
por um conjunto de oligar-
quias, que está afastado das
populações e tem uma série
de vícios”, razões que
levaram ao seu afastamento.
Segundo António Capucho,
os estatutos do PSD “são
claros e dizem que cessa a
inscrição no partido quem
apoiar, for mandatário ou se
candidatar contra as listas do
partido”, como é o caso.
O ex-presidente da Câmara de
Cascais e fundador do PSD
salienta ainda a importância
dos movimentos indepen-
dentes nas próximas autár-
quicas. “Têm um papel deter-
minante, especialmente quan-
do tiverem à frente pessoas
como o Marco Almeida, com
uma enorme experiência e
competência, e com uma es-
tratégia de desenvolvimento
com a qual me identifico
totalmente”.

modernizadora da Governa-
ção Local”. Na área econó-
mica, Marco Almeida salienta
“a implementação de políti-
cas municipais de apoio dire-
cto à actividade do sector
empresarial” e o reforço do tu-
rismo como “elemento estra-
tégico na promoção e no de-
senvolvimento da economia
local”.

A candidatura, que já conta
com cerca de 15 mil assinatu-
ras recolhidas, assume ainda
como prioridades a revisão
do Plano Director Municipal
(PDM) “sem alargamento e
expansão de áreas urbanas”,
o incentivo ao associativismo
e a transferência de respon-
sabilidades da administração
central para a esfera municipal

nas áreas da saúde e se-
gurança.

Sociais-democratas
demarcam-se do PSD
No encontro com a imprensa,
os dois sociais-democratas
reforçaram o afastamento do
PSD, partido onde ambos
militaram. “Não renego as
minhas convicções na social-
democracia, mas o PSD é um
elemento do passado, já não
faz parte da minha vida. Não
me revejo nem nos seus diri-
gentes nem nas suas opções
políticas que todos os dias
massacram a vida dos portu-
gueses. O meu compromisso
é com os sintrenses”, salien-
tou Marco Almeida.
Já o candidato à Assembleia
Municipal, apresentado por
Marco Almeida como o futuro
“embaixador de Sintra”, justi-
fica que o actual PSD é “um

Marco Almeida inaugura sede

PARTIDO SOCIALISTA

PSD/CDS/PT

O Partido Socialista comple-
tou a lista dos seus candidtos
à Eleições autárquicas de
2013/2017 (Juntas de Fregue-
sias)  apresentando os can-
didatos Carlos Vieira, Ferna-
do Pereira, Rui Maximiano e
José António do Paço.
Destes unicamente Carlos
Vieira não exerceu o cargo de
presidente de qualquer Junta
de Freguesia tendo contudo
pertencido ao executivo de JF
Montelavar de 1997 a 2009.

O PSD/CDS/PT apresentou os primeiros candidatos às
presidências das Juntas de Freguesia. São eles Ana Caetano,
Clara Caiado e Joaquim Prego.
Dos candidatos apresentados unicamente Joaquim Prego
exerceu o cargo de presidente da Junta de Freguesia da
Terrugem de 1989 a 2009.
Faltam, portanto, conhecer-se os candidatos das restantes
freguesias e uniões, ou seja: Agualva/Mira Sintra;Almargem
do Bispo/Pero Pinheiro e Montelavar; Cacém/S. Marcos;
Massamá/Monte Abraão; Queluz/Belas; Grande Sintra;
Algueirão Mem Martins; Rio de Mouro.

foto: ventura saraiva
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TALHÃO 8B
Exumação dia 03 de Setembro de 2013
Coval 4045 Felisbina Dias Pires
Coval 4059 Eliezer Costa Lino
Coval 4073 António Silva
Coval 4087 Alfredo Almeida
Exumação dia 04 de Setembro de 2013
Coval 4101 Francisco José Vasconcelos Almeida Silva Munhoz
Coval 4115 Justo Carmo Segurado Abreu
Coval 4046 Domingos Maria Macedo A. Forjaz
Coval 4060 Alice Queiroz Paiva Prazeres
Exumação dia 05 de Setembro de 2013
Coval 4074 Eusébio Ranito Lopes Arroz
Coval 4088 Helena Conceição Silva
Exumação dia 06 de Setembro de 2013
Coval 4102 Maria Conceição Gomes Durão
Coval 4116 Carlos Alberto Ramos Silva
Exumação dia 10 de Setembro de 2013
Coval 4047 Joaquim Luís Gonçalves
Coval 4061 Joana Maria Gomes Vasco
Coval 4075 António Cândido Duarte
Coval 4089 Paulo Jorge Osório Cardoso
Exumação dia 11 de Setembro de 2013
Coval 4103 Almerindo Piedade Matias
Coval 4117 Rosa Marques
Coval 4048 Maria Damásio Louro
Coval 4062 Helena Cristina Jorge
Exumação dia 12 de Setembro de 2013
Coval 4076 Aires Alves Simões
Coval 4090 José Filipe Gomes
Exumação dia 13 de Setembro de 2013
Coval 4104 Maria José Souto Policarpo Gomes Santos
Coval 4118 Rogério Augusto Correia Júnior
Exumação dia 17 de Setembro de 2013
Coval 4049 Palmira Conceição Capelos
Coval 4063 Mário Francisco Caetano
Coval 4077 Teresa Bonifácio Cortegano
Coval 4091 Amélia Clementina Constância
Exumação dia 18 de Setembro de 2013
Coval 4105 António José Pinto Santos
Coval 4119 Fernando Alberto Brazão
Coval 4050 Humberto Anjos
Coval 4064 José João Belchior
Exumação dia 19 de Setembro de 2013
Coval 4078 Maia Virgínia Jesus Raio
Coval 4092 Maria Graciete Moreira Lima Silva
Exumação dia 20 de Setembro de 2013
Coval 4106 Carlos Alberto Domingues Cunha
Coval 4120 Luís Henriques Santos
Exumação dia 24 de Setembro de 2013
Coval 4051 Maria Carmo Figueiredo Rodrigues Abreu
Coval 4065 Maria Fernanda Ramos Gaspar Pereira
Coval 4093 Silvina Maria Rodrigues
Coval 4107 Acácio Costa Pena
Exumação dia 25 de Setembro de 2013
Coval 4121 Carlitos Mendes Lopes
Coval 4052 Arlindo Marcelino
Coval 4066 Nélia Maria Santos Ferreira

Coval 4080 Júlio Francisco Claro
Exumação dia 26 de Setembro de 2013
Coval 4094 Rosa Barros
Coval 4108 José Rodrigues Lourenço
Exumação dia 27 de Setembro de 2013
Coval 4122 Mécia Conceição
Coval 4053 Laura Francisca Bizarro Quintino
Exumação dia 01 de Outubro de 2013
Coval 4067 Isaías Duarte Paula
Coval 4081 Marta Sofia Pato
Coval 4095 Fernando Silva Vicente
Coval 4109 Palmira Jesus Seixas
Exumação dia 02 de Outubro de 2013
Coval 4123 Artur Neves Correia
Coval 4054 Maria Jesus Teixeira
Coval 4068 Lourenço António Almeida Oliveira
Coval 4082 Maria Teresa Cardoso Braga Gomes Soares
Exumação dia 03 de Outubro de 2013
Coval 4096 Álvaro Leal Campos Diogo
Coval 4110 António Silva Jacinto
Exumação dia 04 de Outubro de 2013
Coval 4124 Aristides Costa Silva
Coval 4055 Carlos Gaspar Jesus
Exumação dia 08 de Outubro de 2013
Coval 4069 Ema Aleixo Biscaia Pinto
Coval 4083 Manuel Silva Cunha Feio
Coval 4097 João Martinho Rodrigues Pinto
Coval 4111 Felisberto Alves Antunes
Exumação dia 09 de Outubro de 2013
Coval 4125 José Pedro Baião
Coval 4056 Maria Rosa Campos
Coval 4070 Fernanda Santos Ferreira Cordeiro
Coval 4084 Tácito Teixeira Figueiredo
Exumação dia 10 de Outubro de 2013
Coval 4098 Felismino Ramos Mendes Silva
Coval 4112 Celeste Lorga
Exumação dia 11 de Outubro de 2013
Coval 4126 Francisco José Picado
Coval 4057 José Ferreira
Exumação dia 15 de Outubro de 2013
Coval 4071 Joaquim Sabino Santos
Coval 4085 Francisco Leopoldo Rato Nunes
Coval 4099 Avelino Ribeiro Rodrigues
Coval 4113 Alzira Cegonho Saramago
Exumação dia 16 de Outubro de 2013
Coval 4127 Antónia Jesus Matias Marques
Coval 4058 Joaquim Ferreira Cambotas
Coval 4072 Maria Céu Rodrigues Silva Nascimento
Coval 4086 Beatriz Mariana Couto Costa
Exumação dia 17 de Outubro de 2013
Coval 4100 José Pinto Lavrador
Coval 4114 Jorge Manuel Silva
Exumação dia 18 de Outubro de 2013
Coval 4128 Maria Virgínia Couto Julião

SINTRA
C Â M A R A   M U N I C I P A L

PRESIDÊNCIA

EDITAL N.º 100/2013

FERNANDO JORGE LOUREIRO DE ROBOREDO SEARA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SINTRA

Faz público que, por esta via, nos termos do Artigo 91.º do Decreto-Lei 169/99, de 18 de setembro,
alterado pela Lei-5-A/2002, de 11 de janeiro, e para cumprimento do disposto na al. d), do n.º 1, do
Artigo 70.º do Decreto-Lei 442/91 de 15 de novembro (CPA), e ainda nos termos do Artigo 39.º, n.º 2,
do Regulamento dos Cemitérios Municipais, que se vai proceder à exumação dos covais do talhão 8B
do Cemitério do Alto do Chão Frio, nas datas mencionadas em anexo.

Os interessados na exumação das sepulturas temporárias identificadas deverão dirigir-se à secretaria
deste cemitério, nos dias úteis, das 09.00H às 16.30H, ou aos sábados, das 09.00H às 13.00H, no
prazo de 10 dias a contar do fim do prazo de 20 dias de afixação do presente Edital, a fim de
identificarem o destino e demais termos da exumação das ossadas.

Findo o prazo sem que os interessados compareçam a reclamar as ossadas, as mesmas consideram-
se abandonadas.

O Município não poderá ser responsabilizado pelo desaparecimento ou desencaminho de valores,
que tenham acompanhado os restos mortais aquando da inumação. No entanto, numa tentativa de
recuperação, deverão declará-los na secretaria no momento da marcação das exumações.

Para constar se lavrou este e outros de igual teor, que vão ser fixados nos locais públicos do
costume.

E, eu, Maria Alexandra Piteira de Sousa Rebelo, Chefe da Divisão de Assuntos Administrativos
e Notariado, o subscrevo.

Paços do Município de Sintra, 15 de Maio de 2013.

O Presidente,

Fernando Jorge Loureiro de Roboredo Seara
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Agrupamento de Escolas de Mem Martins

Prémio de excelência para bibliotecas
izia o escritor brasileiro
Monteiro Lobato (1882-
1948) que um país se faz
com homens e com livros.
Nos tempos difíceis em

Sérgio Luís de Carvalho

D
que estamos mergulhados, esta
velha frase continua atual. Talvez
tão atual como nunca, já que os li-
vros servem também para aproximar
os seres humanos e para poten-
ciarem a inclusão e a cidadania.
Sintra é um concelho de muitas e
variadas gentes, por vezes de
costas viradas umas para as outras.

professores bibliotecários do
Agrupamento. Já a directora do
Agrupamento, profª Teresa Oliveira,
salientou o orgulho da comunidade
escolar, enquanto o prof. biblio-
tecário do Agrupamento, Sílvio
Maltez, enfatizou a justeza do
prémio, partilhando-o com todos os
envolvidos.
“Bibliotecas ColorADD – Uma
porta para a Inclusão” é um projecto
inserido na problemática das
Necessidades Educativas Especiais
em geral e do Daltonismo em
particular Ao mesmo tempo, é um
projecto alicerçado na necessidade

que as bibliotecas escolares têm em
promover a inclusão.
Que essa inclusão, pedagógica,
humana, social e cultural seja feita
através de Bibliotecas Escolares,
neste caso as do Agrupamento de
Escolas de Mem Martins, é um dado
a fazer pensar. Afinal, tão justo como
o prémio, justo é dizer que também
os livros estão de parabéns. E quem
os lê e quem os promove e quem os
dinamiza, propicia e partilha. Assim
se transformam os livros em factores
de liberdade. E também por tudo
isso as bibliotecas escolares do
Agrupamento de Escolas de Mem

Martins são hoje reconhecidas no
concelho. Afinal, um povo faz-se
com homens e com livros. Como as
nações.

É por isso de saudar todos os que,
por estes dias, gravitam em torno
dos livros e os transfornam em elos
de ligação e de humanismo. Exemplo
disso, é o Agrupamento de Escolas
de Mem Martins que no dia 30 de
maio recebeu, em cerimónia pública,
o prémio de Qualidade e Excelência
do 8º Concurso Anual de Projetos
do Concelho de Sintra. O prémio
contemplou o projeto “Bibliotecas
ColorADD – Uma porta para a in-
clusão”. Em comunicação enviada
à equipa do projeto, a equipa técnica
do Programa de Apoio à Qualidade
nas Escolas felicitou vivamente os

No dia 14, a partir das 16 horas,
realizar-se-á a Festa de Final de Ano
do Agrupamento de Escolas D.
Carlos I, na escola-sede. A orga-
nização está a cargo da Associação
de Pais e Encarregados de Educa-
ção e da Associação de Estudantes
da Escola EB2.3 D. Carlos I e terá
muita diversão: espectáculos de
música e dança com a participação
de alunos da escola; exposições e
workshops dinamizados pelos

Sintra / Agrupamento de Escolas D. Carlos I
Por Uma Escola Solidária

professores da escola e também por
entidades externas, como o Centro
de Ciência Viva, o Parque Monte da
Lua, o Parque Natural de Sintra-Cas-
cais e a Escola de Recuperação do
Património de Sintra; tal como a par-
ticipação de várias associações que
desenvolvem trabalho na comu-
nidade.
O programa da festa foi pensado
sob o lema “Por uma escola mais
solidária!”. Para entrar na festa,

pede-se a cada adulto  um bem
alimentar que fará parte dos novos
cabazes solidários, iniciativa que
tem vindo a ser desenvolvida na
escola.
Será realizada também uma ecofeira,
um projecto solidário mas também
amigo do ambiente, com livros,
brinquedos, roupa, jogos, CD’s,
DVD’s e outros objectos doados
pelos pais e alunos do agrupamento.

Nova unidade de saúde
do Cacém assegura médico
de família a mais 6900 utentes
Cerca de 6900 utentes de saúde do Cacém que até agora não tinham médico
de família vão ser abrangidos pela nova Unidade de Saúde Familiar (USF)
Flor de Lotus, anunciada hoje pelo Agrupamento de Centros de Saúde de
Sintra (ACES Sintra).
“Esta nova unidade vai ter 10 médicos de família e irá cobrir 19 mil utentes,
6900 dos quais não tinham medico de família”, explicam os responsáveis.
A nova USF começa a funcionar hoje com oito médicos nas instalações da
rua do Olival, onde já funciona a Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados Olival.

LG / ACES Sintra
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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

AGENDA
Troféu “Sintra a Correr”
XVIII Grande Prémio de Atle-
tismo de Manique de Cima
Quando: 16 junho
Telef. 21 916 70 80

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

Algueirão – “1.º Torneio
Jovem de Ténis
de Mesa M.D.S.”
Escalão A: 10/12 anos
Escalão B: 13/15 anos
Onde: Pavilhão desportivo da
Escola Mestre Domingos Saraiva
Quando: Dia 16 junho, das 10h
às 18h30 e Dia 29 para seniores.
Contactos: 967693546

S. Marcos – “Passeios de BTT
2013”
Local de concentração: Centro
Carlos Paredes - Lúdico Cultural
e Desportivo de S. Marcos
Quando: 16 Junho - 9h.
Informações: 915772185 - activi-
d a d e s . d e s p o r t i v a s @ j f -
smarcos.pt

PUB.

om a meta e partida,
a realizarem-se junto
à fonte Mourisca, na
Volta do Duche, em
Sintra, os participan-

A volta do duche em Sintra é local privilegiado para actividades desportivas

Responsáveis da Fundação satisfeitos com adesão de participantes

Corrida Nocturna do Ambiente em Sintra e Caminhada Make-a-Wish mobiliza centenas de praticantes

Casa Benfica no Algueirão: a vitória mais folgada
Organizado pelo Centro de Cultura e Desporto Sintrense, a “V Corrida do Ambiente” realizada na noite de sábado, dia 8,
deixou marcas positivas pela adesão de participantes à competição, e também pela iniciativa da Fundação Make-a-Wish que
em conjunto promoveu uma caminhada a favor de crianças entre os 3 e os 18 anos com doenças em risco de vida. A prova
pontuável para o Troféu Sintra a Correr 2013, foi ganha por equipas pela Casa Benfica no Algueirão que conseguiu uma
pontuação elevada, a mais folgada desta época no que concerne ao quadro competitivo concelhio.

C
tes na 5.ª edição da Corrida
do Ambiente encontraram no
local um ponto de convívio
privilegiado, autêntico bilhe-
te-postal da Vila Património
da Humanidade. Até o São Pe-
dro colaborou com a or-
ganização, já que depois de
dias de chuva e aguaceiros,
houve tréguas no mau tempo,
com um final de tarde de
temperaturas amenas e uma
noite mais luminosa de acor-
do com a Estação da Prima-
vera com cheirinho a Verão.
As corridas destinadas aos
escalões mais jovens abriram
o programa-horário, com a
primeira vitória a pertencer ao
atleta do Grupo Recreativo e
Desportivo de Manique de
Cima, Tomás Pereira, no es-
calão de Benjamins.

Ana Alberto (Casa
Benfica Algueirão) e
Nuno Carraça (URCA)
superam concorrência
Com mais de duas centenas
de atletas, a última corrida rea-
lizada às nove da noite apu-
rou os vencedores dos esca-
lões mais competitivos, ju-
niores masculinos, seniores,
e os principais escalões de ve-
teranos masculinos e femi-
ninos. Com mais de 7km para
cumprir pelas principais
artérias da Portela, Estefânia,
Paços do Concelho, e Volta
do Duche, o mais rápido a
chegar à meta foi Nuno Car-
raça, da URCA – União Re-
creativa e Cultural da Abru-
nheira, numa disputa até ao
risco de meta com Emiliano

de muita oferta em termos de
competições, quer na pista,
quer na estrada. A realização
da Caminhada Make-a-
Whish que acrescentou mais
de uma centena de parti-
cipantes deu mais colorido ao
evento, e reforçou o elo soli-
dário entre todos os que “não
deixam para amanhã, o que se
pode fazer hoje”.
Uma nota final para a exce-
lente colaboração dos Bom-
beiros Voluntários de Sintra,
de muitas marcas e empresas,
com relevo para a animação
produzida pelo Ginásio
Spald, e para a cerimónia de
entrega de prémios com a
Fonte Mourisca a servir de
cenário ao pódio. Pedro Al-
ves, chefe da Divisão de Des-
porto da C.M. Sintra, Carlos
Pereira, em representação do
Instituto da Juventude e
Desporto, Eduardo Casinhas,
presidente da Junta de Fre-
guesia de Santa Maria e S.
Miguel, António Manata (JF
São Martinho), Mário João
Machado, presidente da
Direcção do CCD Sintrense,
e ainda o capitão Ribeiro,
Comandante da Policia Mu-
nicipal de Sintra formaram o
painel de convidados que
premiaram os 3 melhores
classificados em todos os
escalões no total de 29,
somando ainda as 5 melhores
equipas. Antes, já todos ha-
viam recebido um saco de
brindes, com boné, t-shirt, e
outros “mimos”. Um espe-
ctáculo!

VS

Vieira, da JOMA – Juventude
Operária de Monte Abraão.
No sector feminino, a mais
rápida seria Ana Alberto, da
Casa Benfica no Algueirão
que juntaria a vitória no seu
escalão, o F35. Nos Juniores,
venceu Ricardo Barbosa, em
representação do Sport Lis-
boa e Benfica, um atleta que
se iniciou no União de Mira-
Sintra.

Casa Benfica no
Algueirão no primeiro
lugar por equipas
Com 60 equipas a pontuar na
classificação colectiva, a Casa
Benfica no Algueirão obteve
a vitória mais folgada na pre-
sente edição do Troféu Sintra
a Correr ao somar 418 pontos
(!) contra os 226, da 2.ª clas-

sificada, a JOMA. A formação
encarnada segue assim em
posição privilegiada para
vencer o troféu, uma ambição
que todas as épocas se reno-
va mas que ainda não conse-
guiu alcançar. No total, os
mais de quatrocentos atletas
que foram classificados na
Corrida do Ambiente vieram
confirmar o sucesso da orga-
nização, num fim-de-semana

fotos: ventura saraiva

O Estádio Municipal de Oliveira de Azeméis acolheu no
domingo, dia 9, a final da Taça Nacional de Promoção do
Futebol Feminino destinada às equipas que não participam
no nacional da 1.ª Divisão, como é o caso da formação de sub
18, da União 1.º Dezembro. Acresce o facto do emblema de S.
Pedro de Sintra encontrar nesta prova uma forma de manter
em actividade o sector de formação apesar de defrontar
equipas mais adultas, todas elas com jogadoras seniores, ou
com média de idades bem superiores à do concelho de Sintra,

1.º Dezembro (sub 18) conquista Taça Nacional de Promoção de Futebol Feminino
Maria Baleia evita prolongamento e garante vitória

onde sobressaem atletas de 14/16 anos.
Com esta introdução, pretende-se valorizar mais ainda, a
conquista da Taça Nacional de Promoção do Futebol
Feminino pela União 1.º Dezembro frente ao G.D. Incansáveis
(Vila Nova de Gaia). Um golo de Maria Baleia, aos 89 minutos
de jogo evitou o prolongamento e garantiu a conquista do
troféu, o único desta época mas a deixar excelentes indicações
para o futuro.

Final Four – Taça APL
Sintra vence
em Benjamins
O pavilhão da Lourinhã aco-
lheu durantes os dias 8, 9 e 10
a Final Four da Taça As-
sociação de Patinagem de
Lisboa (APL) destinadas aos
escalões de Escolares, Bam-
bis e Benjamins. O Hockey
Club de Sintra arrecadou o
troféu em Benjamins, ao bater
na final o Paço de Arcos por
7-5, juntando assim ao título
de campeão distrital 2012/
2013.
Para chegar à vitória o con-
junto sintrense começou por
vencer no sábado, dia 8 a
Física por 6-2 e no Domingo,
dia 9, o Seixal por 15-3.



Sexta-feira, 14 de Junho – Ana Catarina Garrau Leitão dos Santos, de Praia das Maçãs,
Maria Leontina Guimarães Raio, da Várzea de Sintra, Ana Isabel Garcia Sarmento, Amélia de
Jesus Magalhães, de Cabra Figa, Maria Elizabete Bento Ferreira,  Laura Simões, do Algueirão;
Abel Casinhas, de Montelavar, António Manuel Pedro Caetano, do Mucifal, Gilberto Rui da
Silva Lourenço, de Lourel, Guilherme Jacinto Ferreira Simões, da Várzea de Sintra, João da
Costa Faria, de Galamares, major aviador António Joaquim  Viana Tomé, de Alhandra, João
Carlos Pires da Silva, Vila Verde, João António Macedo Cravo.

Sábado, 15 – Maria Adelaide Sequeira, Hortense Emília Jorge Duarte, de Anços, Maria
Teresa Silvestre Gonçalves;  Matias José Casinhas,Carlos Manuel Jorge Baptista, de Pero
Pinheiro, António Marques Matos Cordeiro, do Algueirão, Justino Gaspar dos Santos, de
Lourel, Eugénio António Saraiva Martinho, de Nafarros, Luís Miguel  Amaro Nabais.

Domingo, 16– Helena Maria Sebastião Pena, de Vale de Lobos, Ivone Maria Passos de
Mesquita Mântua, Elisa Pardal Monteiro, de Pero Pinheiro, Maria Fernanda Mota Regala
Lúcio, Maria Susete Rodrigues Tomé, Virgínia Quintas dos Santos Madeira, Henrique Alfredo
Gomes, Jorge Campelo, João António da Silva, de Albarraque, Carlos Dias Filipe, de
Camarões, Fernando Cláudio Oriol Pena,Joaquim Manuel Frutuoso Correia, de Cabriz,
major eng.º Luís Eugénio Batáglia Fabião, de Lisboa, José Fernandes Gomes,  Rogério
Silvestre Pedroso, Diogo Pardal da Silva Gonçalves, de Almargem do Bispo.

Segunda-fira, 17 – Teresa Miranda da Fonseca Salgueiro Verdasca, de Pero Pinheiro, Inês
Capitolina Simões, de Pero Pinheiro, Maria Vitória Jacinta, de Vila Verde, Helena Maria de
Castro Matias, de Nafarros, Francisca Rosa Villa Cisneros da Cruz, da Amadora, Alice Maria
Barreiros da Costa Rodrigues, do Canadá; João Antunes Silvestre, de Morelena, Firmino
António Nunes Carriço, de Pero Pinheiro, José Vaz, do Lavradio, Paulo Alexandre Duarte
Dias, do Linhó, Luís Matos dos Santos.

Terça-feira,  18 – Suzete Tavares Mendes Valério das Neves, Guilhermina Parracho, Maria
Marcelina Trindade Fonseca, de Pero Pinheiro, Paula Sofia Neves Gomes, Júlia Maria Luísa,
da Codiceira; Mário João Costa Fernandes, da Ribeira de Sintra,José Carlos Neves Jordão,
Francisco Maria Ferreira de Almeida Garrett, Antão Luís Ferreira Almeida Garrett, João
Bernardino Dias, de Almoçageme, Rui Jorge Carvalho Pires, de Olivais-Sul, António Gabriel,
Luís Miguel Simões Alves, de Sintra.

Quarta-feira,  19  –  Marta Isabel Silvério Maneira, de Morelena, Joaquina Eduarda
Fernandes de Figueiredo, de Pero Pinheiro, Almerinda da Luz Couto, do Mucifal, Maria  de
Jesus Pimenta da Silva, de Colares, Elizabete dos Santos Clemente, de Arneiro dos Marin-
heiros, Maria Helena da Costa Jorge Lavrador, da Várzea de Sintra, Maria Otília Medina da
Silva Cordeiro, Otília Maria Medina S. Cordeiro, de Tavarede (Figueira da Foz), Sofia Ribeiro
Pinto, de Telheiras; Henrique Duarte da Silva, de Lourel, Manuel Domingos Monteiro
Parcelas, de Faião, Ernesto Alexandre Pires Soares Bandeira de Melo Ferreira Jordão, de
Queluz, Tiago Manuel Leitão Ferreira, das Lameiras.

Quinta-feira,  20 – Maria Judite A. Pardal, da Tojeira, António Henrique Filipe, de Queluz,
Duarte Costa Vidal, do Mucifal, António Martins Borrego, Júlio da Silva Feliciano, dos
Negrais, Gabriel de Oliveira Baptista, de Torres Vedras, António Manuel Andrade Marta, dr.
Marco António Almeida dos Santos, José Ferreira da Cruz.

SERVIÇO PERMANENTE
Sexta-feira, dia 14: Domus Massamá
(Massamá); Cristina (Mem Martins); Crespo
(Várzea de Sintra); Central (Agualva-Cacém).
Sábado, dia 15: Queluz  (Queluz); Dumas
Brousse (Rinchoa); Almargem (Almargem do
Bispo); Clotilde Dias (São Marcos).
Domingo, dia 16: Neves (Massamá Norte);
Rio de Mouro (Rio de Mouro); Ouressa (Mem
Martins); Garcia (Cacém).
Segunda-feira, dia 17: André (Queluz); Serra

das Minas (Rio de Mouro); Rodrigues Rato
(Algueirão); Araújo e Sá (Agualva-Cacém).
Terça-feira, dia 18: Portela (Monte Abraão);
Marques Rodrigues (Mem Martins); Marrazes
(Estefânia); Guerra Rico (Cacém).
Quarta-feira, dia 19: Azeredo (Pendão);
Fitares (Fitares); Químia (Mem Martins); Rodrigues
Garcia (Cacém).
Quinta-feira, dia 20: O’Neil Pedrosa
(Massamá); Medeiros (Mem Martins); Simões
(Estefânia); Campos (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

SOCIEDADE

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, 14 DE JUNHO DE 2013

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

SENHORA responsável, toma
conta de Idoso ou Idosa durante
a noite. Dá-se referência. Zona
de Sintra. Contacto: 963 879541.

PRECISA-SE DE FUNCIO-
NÁRIO. Função: tratador de
animais. Telem. 961 351 526.

HABITAÇÃO
ALUGO – Praia da Falesia /
Albufeira – Moradia com 2
quartos – Semana/350,00; Quin-
zena/600,00. Telef. 919038608 /
219210515 (noite).

ALUGO ARMAZÉM na
Várzea de Sintra. Com 210m2,
6mts altura, corrente trifásica, wc
e logradouro c/ bons acessos a
veículos pesados. Telef. 21 923
14 50 ou 96 552 65 08.

ALUGA-SE Cabeleireiro bem
localizado. Contacto: 964523082

AUTOMÓVEIS
VENDE-SE - Carrinha Astra,
Diesel 1.7 - 1993. Só um dono.
700 euros. Bom estado. Telef.
219613378 / 917139784.

PROPRIEDADES EMPREGO AUTOMÓVEIS DIVERSOS SOCIAL OBRIGATÓRIAS NECROLOGIA

Depois de na sexta-feira 7 de
Junho ter reunido para fru-
tuosa e agradável conversa
sobre O Malhadinhas, aqui-
liniana ficção de carga étnica
e social sobre um rústico al-
mocreve beirão do princípio

Em Sintra, no Museu Ferreira de Castro
Aquilino Ribeiro e Franz Kafka

O presidente da SPA, José
Jorge Letria, acompanhado
pelo administrador Tozé Brito
e pelas dirigentes Paula Cu-
nha e Vanda Guerra, recebeu
o Dr. Helder Epalanga,
director da Direcção Nacional
dos Direitos Autorais de An-
gola, com quem foram ana-
lisados aspectos relaciona-
dos com acções de formação

A Sociedade Portuguesa de Autores e o Ministério da Cultura
de Angola vão concretizar plano de cooperação

e de organização a desenvol-
ver naquele país lusófono,
assim como a possibilidade
de o sistema informático
actualmente utilizado pela
SPA vir a ser utilizado em An-
gola no processo de gestão
colectiva do Direito de Autor.
Como resultado desta reuni-
ão, irá ser elaborado um
abrangente protocolo de co-

operação cujas vertentes po-
derão começar a ter concre-
tização ainda este ano. Por in-
termédio do Dr. Helder Epa-
langa, o presidente da SPA
transmitiu à Ministra da Cul-
tura de Angola a disponibi-
lidade da SPA para se envol-
ver activamente neste proje-
cto de cooperação e contri-
buir para uma mais ampla

internacionalização dos auto-
res e repertórios angolanos,
bem como para uma maior
visibilidade das suas estru-
turas de gestão colectiva nos
fóruns internacionais em que
a SPA está representada e de-
sempenha, em alguns casos,
funções executivas.

do século passado, o Clube
de Leitura terá por tema O
Processo, texto de Franz
Kafka (Praga 1883 – próximo
de Viena, num sanatório,
1924) redigido em 1914 e
publicado em 1925.

Kafka, escritor checo de
expressão alemã, é autor de
uma obra literária de vincadas
originalidade e impressivi-
dade, por vezes com um raro
intuitivo acerto premonitório.
O Processo veio para ficar e

ficará como símbolo, alegoria,
metáfora e advertência.
Será, como é norma e hábito,
pelas 18.00h na primeira sexta-
feira de Julho, dia 5. Entrada
livre.

V.H.N.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 14-6-2013

AVISO

A Câmara Municipal de Sintra vai realizar no próximo dia 17 de Junho,
pelas 14h e 30m, na Sala da Nau do Palácio Valenças, uma Hasta Pública
para adjudicação de bancas lojas e meias-lojas, em vários Mercados
Municipais e Quiosques.

Para mais informações consultar o Edital n.º 103/2013, que se encontra
afixado no Edifício dos Paços do Concelho, nas Delegações desta Câmara
Municipal em Mem Martins, Cacém e Queluz, nas Juntas de Freguesia e
nos Mercados Municipais e disponíveis no site www.cm-sintra.pt

Paços do Concelho, 28 de Maio de 2013

O Presidente da Câmara,

Dr. Fernando Roboredo Seara

O MIL-Moçambique congratula-se com a atribuição do Prémio Camões
2013 ao Escritor Moçambicano Mia Couto. É um prémio que se reveste da
maior importância para a Língua Portuguesa, para as Literaturas de Língua
Portuguesa e para os Autores Lusófonos.
Ao autor e ao povo de Moçambique, a MIL - Movimento Internacional
Lusófono envia as maiores felicitações por esta honrosa distinção.

Mia Couto ganha prémio
Camões 2013
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Bernardo
de Brito e Cunha

Queluz – Concerto Coral “Peregrinação”, pelo Grupo Coral de Queluz, dia 23 junho, 18h30, no Palácio Nacional de Queluz. Entrada Livre.

A

DIVERSOS

CINEMA

EXPOSIÇÕES

MÚSICA

DANÇA

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
“Os Gladiadores” VP, na sala 1, às
11.35h.
“Mestres da Ilusão”, na sala 1, às
13.50h, 16.10h, 18.50h, 21.40h,
23.55h.
“Epic - O Reino Secreto” VP, na sala 2,
às 11.20h, 13.30h, 15.40h, 17.50h, 20h.
“A Ressaca Parte III”, na sala 2, às 11h,
00h.
“Max e os Dinossauros” VP, na sala 3, às
11.25h, 13.35h, 15.45h.
“Além da Escuridão: Star Trek”, na sala
3, às 17.55h.
“OGrande Gatsby”, na sala 3, às 21.30h.
“Assalto à Casa Branca”, na sala 3, às
00.20h.
“Epic - O Reino Secreto” VO 3D, na
sala 4, às 11.30h.
“Epic - O Reino Secreto” VP 3D, na
sala 4, às 13.40h.
“Além da Escuridão: Star Trek”, na sala
4, às 15.50h, 21.45h, 00.25h.
“Além da Escuridão: Star Trek” 3D, na
sala 4, às 19h.
“Hyde Park no Hudson”, na sala 5-K, às
11.40h, 13.45h, 15.40h, 17.35h, 19.30h,
21.35h, 23.45h.

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

Sintra – “O Valor da Solidariedade”
Concurso/Exposição do Rotary Club de
Sintra. Quando: Até 30 junho no Casino
de Sintra

Sintra – Exposição não temática que
inclui diversas peças como brindes pro-

Contacto: 925 970 131

Sintra – Exposição de Pintura 2000/
2012 de Manuel Vilainho
Quando: De 22 junho a 24 julho
Onde: Galeria Municipal de Sintra
Contacto: 21 923 69 32

Chão de Meninos – “E a luz tão
próxima... dos segredos da terra”
Exposição de pintura de Ricardo Paula
Quando: Até 30 junho
Onde: LM - Galeria de Arte Contem-
porânea
Contacto: 219243096

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 de Pintura de
Manuel Jorge Gonçalves
Quando: De 15 junho a 7 julho
Onde: Casa da Cultura de Mira Sintra
Contacto: 21 912 82 70

Rio de Mouro – “Criar Afetos”
Exposição do projecto Criar Afetos, da
Junta de Freguesia de Rio de Mouro
Onde: Casa Museu Leal da Câmara
Telef. 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

TEATRO

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

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

J

mocionais do início do séc. XX.
Onde: Museu do Brinquedo
Contacto: 21 924 21 71

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

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
Photographer of the Year”
Onde: Palácio de Monserrate
Quando: Até 30 junho
Contacto: 21 923 73 00

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 – “Elétrico de Sintra, uma
Viagem no Tempo”, Coleção de Valdemar
Alves
Quando: Até 30 junho
Onde: Vila Alda. Contacto: 21 923 87 66

Sintra – “Sintra Magic”
Exposição de fotografia de Taylor Moore
Onde: Café Saudade
Quando: Até 10 julho
Contacto: 21 242 88 04

Sintra – Rogério Pires
Exposição de aguarelas
Quando: Até 28 junho
Onde: Espaço Edla

“Epic - O Reino Secreto” VP 3D, na
sala 7, às 11.30h, 16.20h.
“Além da Escuridão: Star Trek” 3D, na
sala 7, às 13.40h, 00.15h.
“A Ressaca Parte III”, na sala 7, às
18.30h.
“Velocidade Furiosa 6”, na sala 7, às
21.35h.
“Os Estagiários”, na sala VIP, às 13.30h,
16h, 18.40h, 21.50h, 00.20h.

SINTRA – CENTRO CULTURAL
OLGA CADAVAL - 21 910 71 18
“Lincoln”, um filme de Steven
Spielberg
Quando: 15 junho, 21.30h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros

A

Sintra – Matiné Dançante
Com o músico Francisco
Quando: 16 junho, 15h-19h.
Onde: Foyer Superior, Centro Cultural
Olga Cadaval

Sintra – Romeu e Julieta
De Benvindo Fonseca
Pela Companhia Dança Contemporânea

de Évora
Quando: Dia 21 junho, 22 horas
Onde: Auditório Jorge Sampaio, Centro
Cultural Olga Cadaval

Sintra – “A Cidade”
Pela Companhia Olga Roriz
Quando: 19 julho, 22 horas
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra –  48.º Festival de Sintra
As Gerações do Futuro
Celebrando Verdi, Wagner, Britten
Quando: 22 de junho / 12 julho
Onde: Centro Cultural Olga Cadaval
Informações: 21 910 71 10

Fontanelas – Feira Saloia
Quando: 16 junho, das 10 às 19h.
Onde: Largo de Fontanelas
Informações: 919 688 493

S. Pedro – Festas de S. Pedro de
Penaferrim
Quando: 21 a 29 junho

Queluz – Feira do Livro, do Artesanato
e da Gastronomia
Quando: 21 e 30 junho
Onde: Parque Felício Loureiro
Informações: 21 923 61 03

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

Monte Abraão – Concerto Final, com a
presença dos alunos da Academia de
Música de Monte Abraão e do Coral
Encontro. Quando: 16 junho, 16h
Onde: Salão Paroquial da Igreja de Monte
Abraão

Sintra –  Concerto para bebés
Gaitas e Gaiteiros
Quando: 23 de junho, 10h e 11.30h.
Onde: Palco do Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Concerto para Bebés
De novo na Praia
Quando: 21 julho, 10h & 11.30h
Onde: Palco do Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

SSISTO A COISAS notáveis, assim que ligo o televisor. Ainda sábado à noite tive
oportunidade de ouvir o douto Marques Mendes dizer, com um descaramento
inaudito, à já não tão jovem Maria João Ruela, na SIC, esta coisa espantosa: “O
maior adversário do governo não é a oposição, mas sim o Tribunal Constitucional.”
Acontece no entanto que Marques Mendes não é um qualquer e, portanto, não

Ligo o televisor e zás: começam os disparates!

Á QUE FALO nisso, vamos lá às cerimónias do Dia de
Portugal. Confesso, com um baraço ao pescoço e os filhos
pela mão, que só assisti àquela estucha anual porque fui
informado que Passos Coelho e Cavaco Silva tinham sido
apupados à chegada – e corri a mudar de canal, porque se
vai haver porrada, eu quero ver. Cheguei tarde! Mas não o

«Assisto, com surpresa natural, digo eu, a mais uma sessão de ficar boquiaberto. Trata-se
do programa “3.ª em Grande”, apresentado por José Figueiras, que se viu de repente
metido nestes assados, todas as semanas, embora alternadamente em programas diferentes.
Digo-vos mesmo mais: assisti a metade e desisti. É um daqueles programas que recria
situações ditas da vida real, com facadas, amores traídos, etc. Tudo. Aquelas coisas que eu
pensava que só se viam no jornal “O Crime” – ou que já não se vêem nem nesse jornal –
agora estão na televisão, com encenações teatrais baratas e apresentadas logo a seguir às
novelas da noite. Não sei que deu à SIC, nesta sua nova fase de relacionamento com
Ediberto Lima, para pôr uma coisa destas no ar. Isto não é para ver: é para esquecer.»

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

CHEI NOTÁVEL, também, a entrevista de Henrique Cymerman ao presidente de
Angola, José Eduardo dos Santos. Não pelo ar submisso e aquiescente com que
Cymerman escutava, aparentemente deliciado, o presidente, mas por outra razão,
mais gráfica. Que me lembre, em todos os anos a que me dedico a ver televisão,
nunca assisti a uma coisa como aquela: as legendas em oráculo com as respostas

pode ser considerado como tendo proferido um erro inocente. E com esta pretensa ignorância
dessa minudência que é a separação de poderes, o comentador da SIC estava apenas a
deitar achas para a fogueira e, indo um passo mais além, ele estava, no fundo, a alinhar com
a figura criada por alguns órgãos de comunicação social (quem sabe mesmo se com aqueles
jornalistas que insistem em dizer “à última da hora”) e que continuam a falar “no buraco
criado pelo Tribunal Constitucional”. Quando este órgão fez aquilo para que está mandatado
e considerou inconstitucionais alguns artigos do Orçamento de Estado, não estava a “criar
um buraco no orçamento”, como muitos pretendem: estava tão-só a descobrir um buraco
onde o governo não o deveria ter colocado. Até porque, conforme anunciava o jornal “i” de
sexta-feira passada, “o Orçamento do Estado para 2013 já tinha um buraco de 4.395 milhões
de euros mesmo antes do chumbo do Tribunal Constitucional a quatro normas do Orça-
mento”. O que o Dr. Marques se esqueceu de acrescentar, como bom PSD que se supõe que
ainda seja, é que espera sinceramente que o governo desta vez faça as coisas direitinhas –
para que o Tribunal Constitucional não venha a encontrar, no orçamento, erros e
inconstitucionalidades pela terceira vez. Consecutiva.

do presidente eram tantas e a sucederem-se tão rapidamente, que muito pouco do que
Eduardo dos Santos disse não terá aparecido escrito, em baixo. Deve ter sido a mais fiel
transcrição de sempre da televisão portuguesa. E logo na SIC: o Dr. Balsemão andará a
pensar em alargar os seus investidores? E, se assim for, não teria sido melhor entrevistar a
filha do presidente?
Tenho de confessar que tinha uma engatilhada… Tencionava escrever que entrevistar o
presidente de Angola era uma coisa fácil, complicado seria fazer com que o nosso presidente
falasse! Fui tramado pela RTP, que o entrevistou no Dia de Portugal. Quando próprio

suficiente… Não consegui escapar à parte do discurso de Cavaco
Silva em que este nos informou que a “agricultura estava flores-
cente”, apesar dos seus esforços para a liquidar no passado, quando era primeiro-ministro.
Nestas alturas é que ele se devia remeter ao seu proverbial silêncio: mas não, caramba! É de
uma falta de timing absolutamente sem paralelo.
E se o presidente diz coisas destas, quem somos nós para atirar pedras a Luísa Bastos, a
jovem da RTP enviada em dia feriado a Elvas para comentar as cerimónias? Às tantas, já na
atribuição das medalhas e outras comendas, Luísa foi, com base nalgum papel que tinha à sua
frente, dizendo quem era e o que fizera o próximo recipiente. Até que chegou a vez de Fernando
Ruas, de quem ela disse: “Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu que vai abandonar
o cargo este ano, por força da lei, deixa centenas de rotundas.” Mais palavras para quê?

serviço público insiste em nos dar cabo das larachas, não há nada
a fazer…
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o mesmo dia (domingo,
dia 9) em que o serviço
público de televisão – a
RTP – transmitia em di-
recto da Vila de Resende,

Cereja com forte procura Fumeiro tradicional esgotou rapidamente Grupo Coral Casa de Resende

Festa da cereja em Lourel/Sintra

Casa do Concelho de Resende recebe Medalha de Mérito-Grau Ouro
Votada por unanimidade em reunião da Câmara Municipal de Sintra, a autarquia aproveitou a realização da Festa da Cereja, nos dias 8 e 9, em Lourel
para agraciar a Casa do Concelho de Resende com a medalha de Mérito Municipal Grau Ouro - Classe Cultura. Com muitas dezenas de resendenses em
franco, e animado convívio, pode-se dizer a propósito que esta decisão da autarquia, foi assim, a cereja no topo do bolo…

fotos: ventura saraiva

Álvaro Santos, presidente da direcção da C.C.Resende recebe
medalha das mãos de Marco Almeida, vice-presidente da CMS

no distrito de Viseu, o festival da
cereja, num espectáculo de várias
horas, em Lourel, no concelho de
Sintra, os dirigentes locais da Casa
do Concelho daquela região do Vale
do Douro levavam a efeito, durante
dois dias, a “XI Festa da Cereja” uma
iniciativa que em cada ano aumenta
de adesão, não só de compradores,
como de visitantes e expositores.
Foram dois dias de grande anima-
ção, com o dia de domingo a superar
todas as expectativas dos organiza-
dores, não só pelas vendas e pre-
sença do público, mas sobretudo
pela surpresa com que foi acolhida
a distinção da Câmara Municipal de
Sintra, levando na manhã do dia 8, a
Lourel, o presidente da autarquia,
Fernando Seara, o “vice” Marco Al-
meida e o vereador Pedro Ventura,
os presidentes de junta, Eduardo
Casinhas (Santa Maria e S. Miguel),
e Guilherme Dias (Belas), re-
presentantes da EDUCA, e o
vereador do PS, Domingos Quintas,
para a entrega da Medalha de Mérito
Municipal – Grau Ouro –  Classe

N

Cultura.

Música com forte interven-
ção no programa da festa
O primeiro dia do evento, sábado,
dia 8, foi praticamente dedicado à
venda de produtos regionais da
região do Vale do Douro, com a
cereja a constituir a grande atracção,
não fosse ela a rainha da festa. Ocu-
pando toda a superfície do parque
de estacionamento automóvel con-
tíguo à sede social do Sporting Clu-
be de Lourel, onde a Casa do Con-
celho de Resende possui as suas
instalações, alugadas ao clube leo-

nino, um conjunto de barraquinhas
diversificava a oferta de produtos
aos visitantes. O fumeiro da região,
com os tradicionais enchidos de
porco, a doçaria regional, com rele-
vância para as cavacas, artesanato
e velharias, broa de milho, pão de
trigo, e claro, a sempre presente,
Quermesse, onde as rifas enroladas
fazem parte dos ingredientes de
qualquer feira, ou romaria. A noite
prolongou-se no palco da sede do
emblema de Lourel com uma sessão
de fados, com o Grupo Fados
Únicos, fazendo a ponte para o dia
de domingo, dia 9, onde a música
ocupou um lugar de destaque em

todo o programa. De resto, pelas
9h30 da manhã, a Missa Campal
teve a presença dos Grupos Corais
da Casa do Concelho de Resende e
de Nossa Senhora da Purificação,
prosseguindo no almoço convívio
que juntou mais de uma centena de
pessoas. Ao final da tarde, subiu ao
palco, a Escola da Banda União Mu-
cifalense, encerrando com um baile
abrilhantado pelo grupo “Os
Nossos Amigos”.

Cereja e produtos
tradicionais esgotados num
abrir e fechar de olhos
Pelas contas feitas, e adiantadas
pela organização do evento, foram
vendidos 4.500 kg de cereja, com
todo o stock inicial (3.500) a esgotar
nas primeiras horas, com pessoas
já em fila de espera muito tempo
antes de abrir os portões. Também
os restantes produtos esgotaram,
não havendo hipóteses de repo-
sição, dadas as limitações de entre-
ga. «Sem esta festa da cereja, tam-
bém não havia Casa do Concelho
de Resende. Isto contado, é uma
coisa, visto por dentro, é outra»
sublinha o presidente da direcção,
Álvaro Santos que não esconde a

satisfação da homenagem promo-
vida pela Câmara Municipal de
Sintra. «É para nós, uma grande
honra esta distinção que não esperá-
vamos, evidentemente, mas que
pela ideia do Professor Fernando
Seara se deve ao nosso trabalho em
prol da Cultura, e divulgação dos
nossos usos e costumes no conce-
lho de Sintra. Quando lançámos as
bases para esta Associação foi
muito bem aceite, até pela Câmara
de Resende, visto que temos por cá
uma das maiores comunidades
imigrantes» justifica o dirigente que
adianta o próximo objectivo: «claro
que é ter uma casa própria, onde a
Associação pudesse desenvolver
toda a sua actividade. Temos proje-
cto para um terreno cedido em
direito de superfície pela Câmara
Municipal de Sintra, mas porque
falta sempre qualquer coisa, já
intercedemos junto da autarquia
para que seja encontrado um local
devoluto, tipo pavilhão, ou escola,
que pudéssemos adaptar para
termos a nossa casa. Não existe
ainda nada de concreto, mas espe-
ramos que seja encontrado e que
esse nosso sonho seja brevemente
realizado» confessa Álvaro Santos.

Ventura Saraiva

Sintra está a criar raízes na realização e promoção das
Marchas Populares quer no próprio concelho, quer nas
tradicionais Marchas dos Santos Populares de Lisboa.
Neste contexto releva-se que a Marcha do Castelo actuará no
Magoito no dia 15 aquando da apresentação da Marcha do
MTBA e a de Alto de Pina no dia 23 em S. João das Lampas.
Quanto às marchas do concelho estão previstas as seguintes
actuações:
MTBA – Estreia dia 15 pelas 22h30 no respectivo pavilhão,
com arraial.  Actuará também no mesmo pavilhão  no dia 23
para assinalar a noite de S. João.
No dia 28  de novo em cena para assinalar a noite de S. Pedro,
onde o MTBA recebe a Marcha Popular de S. João das Lampas,
de Montelavar e de St.º Isidoro.

MTBA / Cabriz / S. João das Lampas / Montelavar / Sabugo / Massamá

Marchas dos Santos Populares no Concelho de Sintra
CABRIZ – Actuações da Marcha desta povoação nos dias
15, 22 e 28 de Junho.
S. JOÃO DAS LAMPAS – No dia 22 actuará a Marcha de S.
João Baptista e do MTBA.
No dia 23 recebe a Marcha do Sabugo e a Marcha do Alto do
Pina.
MONTELAVAR – A Marcha de Sto. António de Montelavar
vai actuar no Largo da Vila no dia 15, pelas 23.30h. No dia 16
haverá encontro de Marchas pelas 22 horas onde actuarão
MTBA, Sabugo e Montelavar.
SABUGO – Esta Marcha vai actuar sexta-feira, dia 14  (ensaio
geral) no desfile da Escola Preparatória pelas 21 horas, a que
se seguirá uma actuação na colectividade local. No dia 16
actuará pelas 22 horas em Montelavar. No dia 23 em S. João

das Lampas pelas 22 horas e no dia 28 no MTBA pelas 21h30.
No dia 29, no campo de Futebol do Sabugo actuarão para
além da marcha anfitriã as de S. João das Lampas, MTBA e
Montelavar.
MASSAMÁ – No dia 28 no Parque Salgueiro Maia, a partir
das 18h actuarão as Marchas Infantis do Infantário do Povo,
O Barco do Mimo, Criar Afectos, Tuna MACTANÃ (antigo
nome de Massamá), ARPIM e as Moçoilas da Universidade
Senior.
No dia 29 na Praceta dos Reformados, a partir das 21 horas
actuarão todas as marchas de Massamá à excepção das
infantis.
Todos as povoações de actuação das marchas tem arraial,
petiscos e bailarico.


