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Sintra

As tradicionais marchas deste ano movimentaram cerca de meio milhar de sintrenses em todo o concelho que
vão desde os marchantes, os cavalinhos, os ensaiadores/coreografos, confecção de guarda-roupas, autores das
músicas e as comissões organizadoras. Todos trabalharam no duro para se obter um resultado de sucesso. As
marchas das quatro aldeias MTBA (Magoito, Tojeira, Bolembre e Arneiros dos Marinheiro), S. João das
Lampas, Cabriz, Montelavar, Sabugo e Massamá prosseguem as suas actuações no dia 22 (Cabriz, S. João das
Lampas), dia 23 (MTBA, S. João das Lampas), dia 28 (MTBA, Cabriz, Massamá)  e dia 29 (Sabugo e
Massamá).
Também em Lisboa as tradicionais marchas populares encheram a Avenida da Liberdade e invocaram os 500
anos do Encontro Cultural Portugal/China, o 5.º Centenário do Bairro Alto e os 125 anos do Nascimento de
Fernando Pessoa, entre outros temas.

PROPRIEDADE: TIPOGRAFIA MEDINA, SA - ANO 79 - N.º  3986 PREÇO AVULSO   0,60  (c/ IVA)  DIRECTORA: IDALINA GRÁCIO DE ANDRADE SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2013

SEMANÁRIO REGIONALISTA INDEPENDENTE
 ANTÓNIO MEDINA JÚNIOR (fundador) e JORNAL DE SINTRA  galardoados com a Medalha de Mérito Municipal (Grau Ouro)

Opinião
A hora e a vez
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PAPELARIA – LIVRARIA • TABACARIA
Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 Sintra
Telef. 21 910 68 30 • jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

Jornais e Revistas
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Desporto
João Pereira
(Manique
de Cima)
na Selecção
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de Triatlo
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Tradicionais Marchas dos Santos Populares

Sintra com mais cor e alegria
Festival de Sintra,
mentes
brilhantes
Nas últimas edições o Jornal
de Sintra, tem vindo a di-
vulgar as iniciativas de ani-
mação complementar que,
sempre em articulação com
as linhas gerais programá-
ticas do Festival de Sintra,
contribuem para a coerência
global da iniciativa que, já na
sua da 48.ª edição, e com per-
gaminhos extremamente
respeitáveis, é parte integran-
te e muito significativa da vi-
da cultural de Sintra e da
capital.
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PROMOVA A SUA EMPRESA NO JORNAL DE SINTRA EM PAPEL

O site do Jornal de Sintra é um apoio complementar aos nossos anunciantes e é consultado em Portugal e no mundo

www.jornaldesintra.com

PUB.

Sociedade
Sintra,
estacionamento
e mobilidade
em debate
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OPINIÃO

onfirma-se a candidatura do cavaquinho a patri-
mónio mundial da humanidade. Trata-se de um
projecto há muito imaginado e alimentado por
um notável multi-instrumentista e compositor
português chamado Júlio Pereira, que em 1981

A HORA E A VEZ DO
CAVAQUINHO PORTUGUÊS
José Jorge Letria

C
gravou um LP intitulado “Cavaquinho”, depressa trans-
formado num dos maiores êxitos de sempre da música
portuguesa.
O cavaquinho nasceu em Portugal, na região de Braga, e
daí partiu, com os navegadores portugueses primeiro para
a Madeira, depois para as ilhas de Cabo Verde e em seguida
para o Brasil, chegando mesmo ao Havai, onde passou a
ser designado por “Ukelele”. Foi com esse nome que se
tornou um instrumento tão universal como o cavaquinho
brasileiro, essencial na produção de sonoridades que
definem a identidade da música brasileira.
Ao contrário da guitarra portuguesa que teve origem em
Inglaterra, tornando-se instrumento essencial para a eman-
cipação do fado, o cavaquinho nasceu em Portugal e trans-
formou-se no mais universal dos instrumentos populares
portugueses. Chegou agora a altura de, através da UNES-
CO, lhe garantir um reconhecimento que seja também o da
nossa cultura popular que as navegações fizeram chegar
a outros povos e continentes.
Ao contrário da do fado, esta candidatura terá, tanto quan-
to sabemos, um carácter transcontinental, já que pertencem
a diferentes continentes os povos que adoptaram o cava-
quinho e a sua sonoridade aguda e expressiva, seja como
instrumento solista, seja como instrumento de acom-
panhamento.
Este pequeno instrumento de quatro cordas cuja afinação
sofreu variantes ao longo dos séculos e de muitas viagens,
também como resultado do contacto com o acordeão, pode
muito bem ser visto e estimado como um verdadeiro sím-
bolo da nossa universalidade e da nossa capacidade de
sermos alegres, ao contrário do que a estética fadista fre-
quentemente faz crer, por estar associada a um tipo de
melancolia que não casa bem a exuberância festiva do
cavaquinho.
Tentar transformar o cavaquinho num instrumento símbolo
de uma universalidade criativa e viajante é abrir portas
para uma ainda maior e mais diversificada internacio-
nalização da música portuguesa que o actual governo
comprometeu ao liquidar o projecto do Gabinete de Expor-
tação da Música Portuguesa, consagrado em protocolo
celebrado pelo anterior executivo e que teve como
subscritores a Sociedade Portuguesa de Autores e a GDA,
em representação dos direitos dos artistas.
A candidatura do cavaquinho deverá ser vista como um
projecto com um futuro credível que congregue os apoios
do mundo académico, dos artistas e dos “media”, para
além do sempre desejável de instituições que tenham con-
dições materiais para o tornar sustentável. Se os portu-
gueses que levaram o cavaquinho por esse mundo fora
nunca deixaram de ser capazes de sonhar, que mantenham
agora acesa a chama deste sonho-projecto que pode ajudar
a afastar do horizonte as sempre sombrias e pesadas
nuvens de uma crise que é, além de financeira, de valores,
de confiança e de esperança. Com a sonoridade vibrante
do cavaquinho, não haverá esperança que esmoreça, com
todas as vantagens daí decorrentes, incluindo as de
natureza económica que já se tornaram mais do que
evidentes para os construtores de cavaquinhos.
É preciso apoiar Júlio Pereira neste projecto que é nacional
e muito mais do que isso, sendo até possível que venha a
merecer a decisiva simpatia do Presidente Obama, nascido
no Havai, onde o ukelele-cavaquinho é instrumento de
culto e símbolo merecido da música daquela região insular
do Pacífico. Mãos à obra, que é como quem diz, ao
cavaquinho, que nada tem a ver com nomes do universo
da política bem menos expressivos e mobilizadores.

João Cachado

penas a título de revisão, lembrarei o pequeno ciclo
de cinema incluindo filmes cuja temática afim da
abordagem das obras de Richard Wagner, Giuseppe
Verdi e Benjamin Britten. Tais são os casos de Silent
Wagner, de Carl Frölich, com introdução por

Festival de Sintra,
mentes brilhantes

A
Eugénio Harrington Sena, membro do Círculo Richard Wagner
Portugal e de Manhã Submersa, de Lauro António, com
profundas referências a temas musicais de Verdi, apresen-
tados pelo próprio realizador. Nestas duas oportunidades, o
público também terá acesso a uma projecção informal de uma
gravação de Curlew River, obra que  Benjamin Britten dedicou
à Senhora Marquesa de Cadaval.
Ainda de referir que o programa de conferências  é
absolutamente notável. Por ocasião da sua Abertura oficial, o
Festival contará com o Prof. Daniel Sampaio, que se
subordinará ao tema Memórias Musicais de um Sintrense e,
posteriormente, o designado Ciclo de Conferências da
Regaleira, no âmbito das quais, com o objectivo de perspectivar
o enquadramento dos compositores celebrados nesta edição,
o Prof. Rui Vieira Nery, numa primeira oportunidade, se
pronunciará sobre Verdi e Wagner: os Caminhos Cruzados
do Drama Musical Romântico e, na segunda, abordando o
tema Benjamin Britten: Por um Modernismo de Rosto
Humano.
Momento muito forte do programa será o do Ring, a
incontornável Tetralogia de Richard Wagner, através do
visionamento em DVD da famosa produção de Pierre Boulez/
Patrice Chéreau, no Palácio de Monserrate, em dois dias
consecutivos, com introdução e comentários de André Cunha
Leal e Ana Paula Russo. Trata-se de uma novidade no Festival
que, estou certo, ficará memorável e a suscitar idênticas
atitudes em próximas edições.

Confirmação de novos talentos
Hoje, a poucos dias do início, é tempo de partilhar algumas
considerações acerca da componente  pianística que tem
consolidado a fama do Festival. Esta edição de 2013 realiza-
se sob o signo da juventude.  As gerações do futuro são
neste ano assinaladas por um conjunto de jovens  intérpretes,

entre os quais diversos pianistas de elevado talento artístico
e com carreiras internacionais de sucesso, tanto portugueses
como estrangeiros.
Artistas jovens e dotados da capacidade de comunicar às
gerações actuais e de passar às seguintes o testemunho da
interpretação musical a um nível de excelência técnica e
artística. Afinal, neste domínio, a edição de 2013 apenas
continua replicando o exemplo do legado da grande mecenas
Dona Olga de Cadaval que, também através do Festival de
Sintra, ofereceu a oportunidade de afirmação aos jovens
talentosos de então, hoje  verdadeiros galácticos, como Daniel
Barenboim ou Martha Argerich. Estes, da actualidade,
acreditem, são da mesma estirpe.
Estão programados seis recitais. Por ordem cronológica,
constante do quadro abaixo, teremos:
I.Ah Ruem Ahn, Richard Wagner , Sonata para piano em lá
maior op. 4 WWV 26 «Grande Sonata»; Sergei Prokofiev,
Quatro Estudos op. 2; Franz Schubert, Sonata para piano
n.º 18 em sol maior D. 894.
II.Benjamin Grosvenor, Johann Sebastian Bach, Partita n.º
4 em ré maior BWV 828; Fryderyk Chopin, Polonaise em fá
sustenido menor op. 44, Polonaise em mi bemol maior op.
22 «Grande Polonaise Brillante»;  Alexander Scriabin,
Cinco Mazurcas e Valsa op. 38; Enrique Granados, Valsas
poéticas; Adolf Schulz-Evler, Danúbio Azul .
III. Luísa Tender, Richard Wagner/Franz Liszt, Abertura de
Tannhäuser S. 442 e Fantasia sobre Temas de Rienzi S. 439;
Giuseppe Verdi /Franz Liszt, Paráfrase de Ernani S. 431a;
Franz Liszt, Sonetos de Petrarca n.º 47 e 104, de Années de
Péllerinage, Ano II (Itália) S. 161 e Mefisto Valsa S. 514;
Charles-Valentin Alkan, Prelúdios e Grande Sonata «As
Quatro Idades» op. 33 . É durante este recital que a pianista
fará uma breve palestra de introdução à obra de Alkan.
Na próxima edição continuarei a divulgação do programa dos
recitais de piano, referindo-me também ao Concerto final com
a Orquestra Gulbenkian. Para comodidade dos leitores
interessados e habitués
do Festival, aqui vos proponho um quadro plano dos vários
eventos.

NB:
Lembro que devem contactar as bilheteiras com o objectivo de obterem as entradas gratuitas para as conferências. O preço
dos bilhetes para os restantes eventos – entre três e doze Euros, com desconto de vinte por cento para a juventude, terceira
idade e grupos – é perfeitamente irrisório em relação à excelente qualidade do programa. Mesmo em altura de crise tão
evidente é indesculpável perder oportunidades tão gratificantes e acessíveis.

[João Cachado escreve de acordo com a antiga ortografia]

Nas últimas edições do Jornal de Sintra, tenho vindo a divulgar as
iniciativas de animação complementar que, sempre em articulação
com as linhas gerais programáticas do Festival de Sintra, contribuem
para a coerência global da iniciativa que, já na sua da 48.ª edição, e
com pergaminhos extremamente respeitáveis, é parte integrante e
muito significativa da vida cultural de Sintra e da capital.

DATA  HORA LOCAL EVENTO
22.06 18.00 CC Olga Cadaval Conferência de Abertura, Prof. Daniel Sampaio
22.06 21.30 Palácio Vila Recital Canto e Piano, Dora Rodrigues, João Paulo Santos
26.06 21.30 Palácio Queluz Recital Piano, Bertrand Chamayou
29.06 21.30 Palácio Queluz Recital Piano, Ah Ruem Ahn
02.07 21.30 Palácio Queluz Recital Piano, Benjamin Grosvenor
03.07 19.00 Quinta Regaleira Conferência [I], Prof. Rui Vieira Nery
04.07 21.30 CC Olga Cadaval Ciclo Cinema [I], Carl Fröhlich
05.07 21.30 Palácio Vila Recital Piano, Luísa Tender
06.07 10.00 Palácio Monserrate Ópera/DVD, Richard Wagner, “Ring” Boulez-Chéreau [I]
06.07 21.30 Palácio Queluz Recital piano, Alexander Drozdov
07.07 09.30 Palácio Monserrate Ópera/DVD, Richard Wagner, “Ring” Boulez-Chéreau [II]
07.07 17.00 Quinta Piedade Recital Piano, Khatia Buniatishvili
10.07 21.30 CC Olga Cadaval Ciclo Cinema [II], Lauro António
11.07 19.00 Quinta Regaleira Conferência [II], Prof. Rui Vieira Nery
12.07 22.00 CC Olga Cadaval Concerto Orquestra Gulbenkian

Benjamin Grosvenor
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Autárquicas 2013/2017

Rostos dos candidatos às juntas e uniões de freguesia
O Partido Socialista, a CDU e
Sintrenses com Marco Al-
meida já divulgaram os rostos
dos candidatos a todas as
Juntas e Uniões de Freguesia.
Pelo seu lado o PSD/CDS/PT
já deu público conhecimento
dos candidatos para a União
de Freguesia de S. João das
Lampas/Terrugem, Casal de
Cambra e Colares. Apresen-
tam agora os cidadãos can-
didatos para Algueirão-Mem
Martins, União das Fregue-
sias de Almargem do Bispo,
Pêro Pinheiro e Montelavar,
União das Freguesias de
Santa Maria e São Miguel,
São Pedro de Penaferrim e
São Martinho e Rio de
Mouro.

Bruno Lopes, candidato
à Junta de Freguesia de
Algueirão-Mem Martins:
Cresceu em Algueirão-
Mem Martins. Faz parte
do Executivo da Junta de
Freguesia com os
Pelouros da Acção Social
– Infância, Terceira
Idade, Deficientes e
Minorias Étnicas, do
Desporto e Transportes

Vitor Pinto Branquinho,
candidato à Junta de
Freguesia de Rio de
Mouro: Nasceu em Évora
e veio morar para Sintra
aos nove anos de idade,
estando ligado a Rio de
Mouro há mais de trinta
anos. Está no Executivo
da J. F. Rio de Mouro há
doze anos, onde actual-
mente é o Tesoureiro.

Paulo Parracho, candi-
dato à União das Fregue-
sias de Santa Maria e
São Miguel, São Pedro de
Penaferrim e São Marti-
nho. Jornalista em Sintra
há mais de vinte anos.
Integra a direcção do
Centro de Educação para
o Cidadão Deficiente –
CECD Mira Sintra desde
Fevereiro de 2007

Jorge Alves, candidato à
União das Freguesias de
Almargem do Bispo,
Pêro Pinheiro e
Montelavar. Com raízes
familiares maternas na
povoação de Fação e na
Vila de Pêro Pinheiro, da
antiga Freguesia de
Montelavar

PERGUNTAS AOS CANDIDATOS
Melhorar a Sintra Romântica
Um leitor pergunta para quando o embele-
zamento da Estação da CP onde a casinha

PSD/CDS/PT

PUB.

Bodas
de

Diamante
(60.º aniversário de casamento)

Milu Brousse
Fernando Vale Rodrigues

21.06.2013

Dia 21 de Junho, pelas 13h30 no Hotel
Tivoli Sintra vai realizar-se o almoço
comemorativo das suas Bodas de
Diamante com a presença de familiares e
amigos.

O candidato à presidência da
Câmara Municipal de Sintra,
Nuno Azevedo pelo PAN –
Partido pelos Animais e pela
Natureza em comunicado
insurge-se contra a Corrida de
Touros no dia 28, em Pero
Pinheiro e pretende demons-
trar as suas duas posições em
relação a este acontecimento.
Diz: “Em primeiro lugar, o PAN
e o seu candidato tudo farão
ao seu alcance para que
iniciativas como a que irá
ocorrer em Pêro Pinheiro e,
infelizmente, em outros locais
do Concelho de Sintra sejam
observadas, cada vez mais
pelos cidadãos e famílias,

O PAN contra  a corrida de Touros em Pêro Pinheiro

como práticas ruinosas para
o ser humano, ambiente e
animais, e que este consenso
nos leve a todos a banir da
sociedade moderna este tipo
de iniciativas, que não têm
compatibilidade alguma com

práticas de promoção de
felicidade e bem-estar, dignos
de uma sociedade equilibrada
e pacífica. Em segundo lugar,
esta posição do PAN perante
as corridas de touros, visa
exclusivamente o bem de
todos, e, por isso, são várias
as razões que nos levam a
fundamentar e a tornar
pública a nossa atitude anti-
tourada: o touro é o animal
que sendo a escolha por
tradição para estas corridas e
iniciativas, é usado de forma
grosseira, anti-lógica, e com
um único objectivo de atra-
vés do sofrimento de um ani-
mal, tornar esse momento uma

festa. A lógica desta prática
torna-se mais absurda quan-
do esta atinge também o bem-
estar do praticante (veja-se o
que aconteceu ainda recen-
temente ao forcado Nuno
Carvalho que ficou paraplé-
gico), como para o cavalo
que serve de escudo entre o
humano e o touro, acabando
por ser muitas vezes alvo das
investidas deste último,
sendo que as consequências
disto podem levar à morte de
ambos.
 Por acreditarmos que o bem
é de tudo e todos, apelamos
a que todos do Concelho de
Sintra se mobilizem contra a

prática destas iniciativas, não
presenciando estas festas,
não estando do lado destas
práticas e não aprovando
racionalmente estas tradições
e práticas medievais. Porque
é tempo de renovação, de
novas ideias, cujo potencial
nos deve preparar a todos
para os próximos tempos que
aí vêm, para que estejamos
conscientes e esclarecidos
do que queremos, como
queremos, e de como actuar.
Pelo bem de tudo e de todos,
somos o PAN - Partido pelos
Animais e pela Natureza”.

Conforme o Jor-
nal de Sintra
noticiou na sua
edição de 14 de
junho “Candi-
datura “Sintren-
ses com Marco
Almeida” apre-
senta sede e
compromissos” foram apresentados, no dia 7, na inauguração
da sede de campanha, os 10 compromissos do Movimento.
Agora, segundo o candidato a mensagem é única e clara,
agregando-os numa só frase: “Fazer por Sintra.” Um
compromisso de Marco Almeida que se estende em variadas
àreas de actuação: Fazer pelas Escolas, Fazer pela Terceira
Idade, Fazer pelo Turismo, Fazer pelo Desenvolvimento
Económico, Fazer pelas Pessoas.
Desafiando os sintrenses a fazerem mais por si, mais por Sintra,
Marco Almeida refere: “Esta é uma campanha que sublinha o
trabalho que temos vindo a fazer por Sintra e que queremos
desenvolver no futuro, continuando a fazer pelas pessoas do
nosso concelho. Acima de tudo, queremos que o cidadãos se
envolvam e participem neste Movimento, contribuindo de
forma livre por um bem maior, que é o seu e o da sua
comunidade.”

Autárquicas 2013/2017
Os compromissos
de Marco Almeida

dos táxis é um mau cartão de visita da Sintra
Romântica. Este “monumento” deplorável
está a pedir substituição. Incomoda quem
gosta de Sintra.
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o dia 1 de Junho,
Dia Mundial da
Criança, o Centro
Social Paroquial de
S. João das Lampas

Festa da Amizade
em São João das Lampas

N
esteve presente na 7.ª Edição
da Festa da Amizade. Or-
ganizada pela Associação de
Pais e Encarregados de Edu-
cação da EB1/JI de S. João
das Lampas, em parceria com
a Junta de Freguesia de S. Jo-
ão das Lampas. Esta festa tem
o objectivo de proporcionar
um dia divertido e animado,
apresentar as escolas da fre-
guesia, fazer o encerramento
do ano lectivo da EB1/JI de
S. João das Lampas e ainda
comemorar o Dia Mundial da
Criança.

O CSP de S. João das Lampas
apresentou-se com uma expo-
sição dos trabalhos e foto-
grafias dos seus utentes –
crianças, alunos e idosos, e
através da actuação dos alu-
nos do ProjectoDança (acti-
vidade extracurricular para o
1ºciclo e ATL).
A Festa da Amizade realizou-
se no Largo de S. João das
Lampas onde se realizaram
também atividades radicais
(slide), passeios de cavalo,
insufláveis, quermesse,
outras entre outras.
“Para o Bem Comum”
na Festa Final de Ano
Á semelhança de anos ante-
riores e por ser uma tradição,

o Centro Social Paroquial
realizará a Festa de Encer-
ramento do Ano Lectivo no
dia 22 de Junho, pelas 17
horas no relvado de S. João
das Lampas, este ano com o
tema “Para o Bem Comum”.
As crianças do berçário,
creche e pré-escolar, os
alunos do 1º Ciclo e ATL e os
idosos de Lar e Centro de Dia
apresentarão através da
música, dança e animação
como podem em cada gesto e
em cada atitude fazer a sua
parte por um mundo melhor.
Com este mote, o Centro So-
cial Paroquial convida toda a
comunidade a participar
neste evento que marca o fim
do ano lectivo em festa.

foto: nuno fidalgoEscolas da freguesia fazer o encerramento do ano lectivo

Fontanelas

Uma mini-feira saloia

No dia 16, domingo realizou-se uma mini-feira saloia no Largo do Coreto em Fontanelas. Um
projecto que animou um pouco a população e que se propõe voltar a realizar com mas feirantes.
Marcou presença na feira Guilherme Ponce de Leão, presidente da Junta de Freguesia de S.
João das Lampas.

js - idalina grácio

Dois dos maiores problemas
da Vila de Sintra – estacio-
namento e mobilidade – vão
estar em debate promovido
pela Associação de Defesa do
Património de Sintra
(ADPS), que se realiza dia 21
de Junho, das 10h00 às
18h00, no Palácio Valenças,
na vila de Sintra,
Em cima da mesa vão estar
temas como “Património cul-
tural e a responsabilidades da
sua salvaguarda pelos cida-
dãos” pelo Prof. Dr. Miguel
Magalhães Ramalho, “Tecido
urbano e mobilidade” pelo
Arqº Urbanista Filipe Maio
Lopes ou ainda “Ordena-
mento e turismo sustentável”
por Engº Eugénio Sequeira.
Para Adriana Jones, Presi-
dente da ADPS, “numa altura
em que se perfilam vários
candidaturas à Câmara Mu-
nicipal de Sintra, está é uma
boa ocasião para sentir o
pulsar das várias correntes de
opinião”.

Sintra: estacionamento
e mobilidade em debate

PROGRAMA
10H00 ABERTURA DA SESSÃO
Dr. Fernando Seara
Presidente da Câmara Municipal de Sintra
NOTA INTRODUTÓRIA
Adriana Jones
Presidente Associação de Defesa do Património de Sintra
11H00 “PELAS VEREDAS DA HISTÓRIA … EM SINTRA”
Prof. Dr. José d’Encarnação
Pausa para café
12H00 “PATRIMÓNIO CULTURAL E A
RESPONSABILIDADES DA SUA
SALVAGUARDA PELOS CIDADÃOS”
Prof. Dr. Miguel Magalhães Ramalho
Debate
15h00 “A IMPORTÂNCIAD AS ÁRVORES NA PAISAGEM
CULTURAL DE
SINTRA”
Engº Silvicultor Rui Queirós
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
15H30 “TECIDO URBANO E MOBILIDADE”
Arqº Urbanista Filipe Mário Lopes
Presidente da Associação – Ofícios do Património e
Reabilitação
Urbana
16h00 “ORDENAMENTO E TURISMO SUSTENTÁVEL”
Engº Agrónomo Eugénio Sequeira
Investigador Coordenador
Membro da Liga de Protecção da Natureza
Debate
18h00 ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Varge Mondar / Dias 28, 29 e 30 de Junho

Festejos de S. Pedro
O Grupo Recreativo Operário de Varge Mondar vai celebar, na sua sede, com arraial, o Dia de
S. Pedro com petiscos entre eles as sardinhas, diversões, quermesse e artesanato. Actuarão
Ricky  no dia 28 e Nando Costa, dia 29, ambos pelas 21h30.
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DESPORTO

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

A    F U N E R Á R I A

ATENDIMENTO PERMANENTE:   21 961 85 94

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

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

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

PUB.

Triatleta do GDR Manique de Cima

João Pereira
na selecção nacional

AGENDA
Sintra – 2.ª Caminhada Con-
tra a Fome da Santa Casa da
Misericórdia de Sintra
Quando: 7 julho, 8h. no estacio-
namento do Hotel Penha Longa
Informações: 219239270
Valor da participação: 5 euros e 1
produto alimentar (crianças até 12
anos não pagam)

Belas – Passeio Pedestre - Be-
las em Movimento
Quando: 23 junho, 9h, com partida
jardim Largo de Belas e chegada
Quinta Nova Assunção (com
visita). Inscrições:
paulooliveiraa.apeeb1f@gmail.com

São Marcos – “Taça de Por-
tugal Ciclismo a Fundo 2013”
Feminino
Quando: 22 junho, 16 horas, junto
ao C.Comercial S. Marcos

ompetindo na cate-
goria de Cadetes,
João Ferreira Perei-
ra, do G.R.D. Mani-
que de Cima é a

grande novidade da convo-
catória do seleccionador
nacional de triatlo para os
Europeus da modalidade-
Youth (grupos de idade), que
se vão realizar de 25 a 30 deste
mês, na Holanda.
O Águias de Alpiarça domina

a convocatória com 3 pre-
senças (Alexandre Santos,
Miguel Cassiano, e Luísa
Condeço), com José Felício
(C.N. Rio Maior), e Vera Vilaça,
do Teleperformance/”Os
Belenenses”, a completar a
delegação portuguesa no
sector “Youth”.
De relevar que João Pereira é
estudante na Escola Secun-
dária de Santa Maria, e no
atletismo já foi campeão

nacional de corta-mato es-
colar (equipas) por este esta-
belecimento de ensino, e
individual pela D. Fernando
II. Recentemente conquistou
o título nacional na variante
de duatlo pelo emblema de
Manique que desenvolve um
grande trabalho na formação
de atletas sob a orientação e
coordenação de Nuno Rijo.

João Ferreira Pereira foto: ventura saraiva

C

ste é o corolário do
Projecto Integrado
de Desenvolvimento
Desportivo iniciado
em 1988, na Escola D.

Atletismo – Nacionais de Pista da 1.ª Divisão
JOMA no 4.º lugar – femininos
Nos dias 8 e 9, realizaram-se na pista sintética do Estádio
Universitário de Lisboa os Campeonatos Nacionais da 1ª
Divisão em Pista ao Ar Livre, quer no sector masculino, quer
no feminino. A competição contou com a presença da JOMA-
Juventude Operária de Monte Abraão que conseguiu
recuperar na pontuação no decorrer da 2.ª jornada e terminar
num honroso 4.º lugar no sector feminino, com destaque para
a vitória individual de Cátia Pereira, no Salto com Vara.
Apesar de todas as dificuldades e limitações impostas ao
clube de Monte Abraão no desenvolvimento do atletismo,
nestes últimos anos, a JOMA consegue assim manter-se entre
as melhores equipas portuguesas da modalidade, e nas
grandes competições nacionais.

O complexo desportivo do Real Sport Clube, em Monte Abraão,
acolheu no passado domingo, a 3.ª edição do Nani Cup, um
torneio de futebol de 7, com a presença de oito equipas,
compostas por jovens de 8 e 9 anos, tendo os leõezinhos levado
a melhor, vencendo o GDSCascais, na final, por três golos
sem resposta.
No jogo dos 3.º/4.º, o Real bateu o 1.º Dezembro, por 2-0.O
quinto posto foi ocupado pelo Mem Martins, que cilindrou o
AGCardoso Lopes, por 11-0,enquanto o Belas, ocupou o
sétimo posto ao bater o ACR.FOOT, por três golos sem res-
posta. Os encontros decorreram todo o dia. De manhã, dis-
putaram-se os jogos relativos à fase de apuramento, dos
respectivos grupos, e á tarde disputou-se a fase classificativa.
Durante os tempos de transição entre os jogos, as principais
novidades foram as exibições de uma classe de Capoeira, que
Nani, apoia no clube e para a demonstração das classes de
Hip Hop e Ginástica Acrobática. No fim do Torneio, teve lugar
uma partida entre amigos de Nani. O internacional português,
jogou uma parte por cada equipa (uma verde e outra laranja)
e acabou na equipa laranja, derrotada por 3-7.Uma formação
que contou com alguns conhecidos, como o leão Diogo
Salomão, o benfiquista André Gomes e o empresário dos três

Atletismo – XVIII G.P. Manique de Cima
Vitória da Casa Benfica
no Algueirão
Pontuável para o Troféu Sintra a Correr, realizou-se no dia 16
(domingo), a 18.ª Edição do Grande Prémio de Atletismo de
Manique de Cima, prova dominada pela Casa Benfica no
Algueirão que somou 350 pontos, contra os 274, do GRD
Manique de Cima (2.ª), e da JOMA (3.ª) que totalizou 219.
Individualmente, as vitórias foram conquistadas por atletas
de clubes forasteiros: Pedro Conceição (Garmim-C.O.Oeiras)
venceu no sector masculino, e Marisa Antunes (A.M. Bº Cruz
Vermelha-Lumiar) no feminino. Nuno Carraça, da UR
Abrunheira foi o melhor representante sintrense ao obter o
2.º lugar na corrida, enquanto Mafalda Machado (Real Aca-
demia) em 3.º, fez as honras do concelho, na prova feminina.
Na entrega de prémios marcou presença, Marco Almeida, vice-
presidente da autarquia, aproveitando o clube organizador
para homenagear o seu atleta, João Pereira, convocado para a
selecção nacional de triatlo, ele que foi 2.º classificado na
corrida de Juvenis com a camisola do Benfica, clube que
representa no atletismo…

Clube Top Spin ascende à 2.ª Divisão Nacional de Ténis de Mesa

Nota máxima no exame final
Depois da conquista (histórica) do título de campeão distrital da 1.ª Divisão em Seniores Masculinos,
o Clube Top Spin conseguiu na Fase de Qualificação realizada nos dias 8 e 9, nas instalações
desportivas da Escola D. Carlos I, em Sintra, ascender à 2.ª Divisão Nacional, vencendo todos os seus
adversários: Clube PT, e Sport Lisboa e Benfica.

E
Carlos I, conhecido como
“Projecto Top Spin” e que
tem vindo a reforçar o seu su-
cesso, não só em resultados
individuais, como colectivos.
De realçar que estes títulos
resultam fundamentalmente
do empenho e entusiasmo
dos atletas envolvidos na
formação ao longo de quase
25 anos, assim como da dedi-

cação e esforço constante
dos treinadores que se foram
formando na Associação
Desportiva D. Carlos I, e tra-
balham com os jovens em re-
gime de total voluntariado –
não recebendo honorários
pela sua actividade – e tendo
apenas como gratificação os
resultados extraordinários
alcançados pelos atletas que
treinam.
Para os responsáveis da As-
sociação, presidida por Luís
Rocha, «o percurso não tem
sido nada fácil, e conseguir

tais resultados com recursos
financeiros cada vez mais in-
suficientes e a diminuírem
consideravelmente nos últi-
mos anos, como se sabe, exi-
ge muita dedicação e muito
trabalho». Sobre os novos
desafios, o professor e diri-
gente espera por mais apoios:
«vamos entrar em Setembro
próximo – época de 2013/2014
– numa nova fase desportiva
na vida da nossa Associação,
não só mais exigente em ter-
mos competitivos, mas tam-
bém muito exigente em ter-

mos financeiros. Os Órgãos
sociais desta Associação es-
peram que a Edilidade de Sin-
tra se revele à altura do desa-
fio de levar bem longe e alto
o nome de Sintra pelo país fo-
ra, apoiando adequadamente
a equipa que na próxima épo-
ca de 2013/2014 vai repre-
sentar na 2.ª Divisão Nacio-
nal, as cores sintrenses nesta
modalidade» rematou entu-
siasmado.
 

Diogo Salomão, André Gomes, e o empresário Jorge Mendes entre os convidados

Torneio Nani 360.º anima Real Sport Clube
António José Jorge Mendes.

Resultados da Fase de Grupos:
Grupo A-CFBelas,1 Mem Martins,0;Real Sport Clube,0
GDCascais,2;CFBelas,1 GDCascais,4,CDBelas,0 Real Sport
Clube,1 e GDCascais,2 Mem Martins,1. Grupo B-ACR Foot,0
1º Dezembro,2;Sporting,10 AG.Cardoso Lopes,0;1º
Dezembro,0 Sporting,1;ACR Foot,7 AG.Cardoso Lopes,
0;AG.Cardoso Lopes,0 1º Dezembro,8 e ACR Foot,0
Sporting,4.

Extremo português do Manchester United
falou para o Jornal de Sintra
Questionado sobre o Torneio Nani disse: “Basicamente a
minha infância foi toda aqui, neste clube, onde fiz mais de
metade da minha formação e foi aqui que fui educado como
pessoa e como jogador. Devo muito a este clube, pela ajuda
que me deu, por isso, estou muito feliz por poder realizar o
Torneio e ajudar o Real” rematou.O jogador ofereceu ao Real,
um placard digital e 240 bolas. Sobre a sua vinda para Portugal,
Nani afasta hipótese do regresso “Acho que o meu nível é
outro” e diz que “adorava falar francês”, embora duvide que
possa rumar ao Mónaco.



Sexta-feira, 21 de Junho – Júlia Assunção Silva, do Mucifal,D. Maria
Ermelinda Gomes Falcão da Silva, do Algueirão, dra. Vera Santana, de
Lisboa; João Fernando Capucho Martins, de Montelavar, Jorge Gabriel de
Oliveira Martins, Gonçalo Samuel Sousa Pinto Hermenegildo, de Bolembre,
Diogo Filipe Lopes Pessoa, de Almargem do Bispo.

Sábado, 22 – Irina Sofia Martins, de Hermosilla, Maria Helena Patrício
Mendes, de Colares;  Diamantino Pereira, da Maceira, António Luís Fernandes
Rodrigues, das Azenhas do Mar, Hernâni  Filipe dos Santos Teixeira, de
Albarraque, Aurélio João Ramos Crespo, José Nunes da Silva Monteiro, de
Lourel, Francisco Coelho Meira, do Algueirão, Aníbal José Gomes Falcão da
Silva, do Algueirão, Estevão Ramos Marques, do Linhó, Eduardo Carlos
Borges Mascarenhas Serra, do Mucifal.

Domingo, 23 – Carla Alexandra Dias Lourenço, Esperança de Araújo, da
Várzea de Sintra, Ana Lúcia Guilherme de Melo, do Algueirão, Isabel  Cristina
Pais Verissimo, de Pero Pinheiro, Maria de Lourdes Alves Galvão Azevedo,
dr. juíz Acácio Artur Lopes Cardoso, Vasco Paulo Valdez Marques de
Lemos, José Francisco Carpinteiro, de Lisboa, Cândido Pargana, do
Algueirão, Júlio de Oliveira Cato, da Assafora.

Segunda-feir, 24 – Maria Odete Miranda Nazaré, de Lourel, Maria José
Monteiro Conde, de Albogas, Maria Adelaide da Silva, de Albogas, Maria
Laura Duarte Câmara de Sousa Conceição, Maria José da Silva Monteiro, de
Albogas,  Maria da Conceição Ribeiro Silva  Roberto, Maria Ausenda Sádio
Santos Soares; srs.  Wenceslau Antero Sarmento, Paulo Moreira, Victor
João Pedroso Ferreira, de Negrais, Luis Fernando Blanco Cunha.

Terça-feira, 25  –  Maria Teresa Cabral, de Lisboa, Donzília Durão Bravo
Henriques, Leonor Sequeira Rabeco, do Mucifal, Maria de Lurdes Pereira
Frutuoso, de Cabriz, Helena da Veiga Pinto, Vitor Manuel Guimarães Raio,
da Várzea de Sintra, Henrique Ribeiro Cabral de Almeida, Álvaro Taful
Pires, de Vila Verde, José Levi Malta da Silva, do Magoito.

Quarta-feira, 26 – Isabel Maria Mateus Garrilho Miranda, de Vila Verde,
Isaura Pereira da Conceição Santos, Maria da Conceição Silva de Almeida,
do Algueirão, Maria Cristina Pires Jorge, de Pero Pinheiro, Ermelinda Vitória
de Carvalho, de Albogas, Maria Vicente Chança Coelho, de Almoçageme,
dra. Maria João Vidal Lobato Santos Lopes, de Lisboa; Mário Reis Diogo, de
Almoçageme, Francisco C. Meira, do Algueirão.

Quinta-feira, 27 – Adelaide Cosme, do Penedo, Beatriz Moreira da Silva,
Helena Paula Frutuoso Coelho, da Várzea de Sintra, Maria de Lurdes Batis-
ta; José Mateus Pires Coelho, da Praia das Maçãs.

SERVIÇO PERMANENTE
Sexta-feira, dia 21: Correia (Queluz);
Cargaleiro Lourenço (Rinchoa); Fidalgo (Mem
Martins); Caldeira  (Mira Sintra).
Sábado, dia 22: Baião Santos (Monte
Abraão); Claro Russo (Mercês); Tereza Garcia
(Portela); Mira Sintra (Mira Sintra).
Domingo, dia 23: Simões Lopes (Queluz); Do
Forum Sintra (Rio de Mouro); Vitor Manuel
(Algueirão); Ascensão Nunes (Agualva-Cacém).
Segunda-feira, dia 24: PintoLeal

(Massamá); Tapada das Mercês (Mercês);  Valentim
(S. Pedro); Silva Duarte (Cacém).
Terça-feira, dia 25: Vasconcelos (Monte
Abraão); Viva (Rio de Mouro); Santos Pinto (Mem
Martins); São Francisco Xavier (Urb. do Cotão).
Quarta-feira, dia 26: Quinta das Flores
(Massamá); Cristina (Mem Martins); Crespo
(Várzea de Sintra); Rico (Agualva-Cacém).
Quinta-feira, dia 27: Gil (Queluz); Dumas
Brousse (Rinchoa); Almargem (Alm. Bispo);
Central (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

CULTURA

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

25 números - 7,55

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

Multibanco – Seleccionar – Transferências
– Transferências bancárias

No Jornal
de Sintra - Loja

Cheque

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

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

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

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

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

se houvesse um rei
que fosse, ao mesmo
tempo, “fraco de es-
pírito e corpo” mas
também “extrava-

Teatro, música e dança animam o Palácio Nacional de Sintra a partir de 28 de Junho

“Conspiração no Palácio”: vida e morte
de D. Afonso VI no novo espectáculo da Utopia Teatro

EMPREGO
Licenciada em Matemática, procura
emprego como professora 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.

HABITAÇÃO
ALUGO – Praia da Falesia / Albu-
feira – Moradia com 2 quartos –
Semana/350,00; Quinzena/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.

AnúnciosAnúnciosAnúnciosAnúnciosAnúncios
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PROPRIEDADES EMPREGO AUTOMÓVEIS DIVERSOS SOCIAL OBRIGATÓRIAS NECROLOGIA

Junta de Freguesia de Rio de Mouro
Concelho de Sintra

AVISO

PUB. JORNAL DE SINTRA, 21-6-2013

Filipe Gonçalo de Faria Santos, Presidente da Freguesia de Rio de Mouro, solicita
a melhor atenção de todos, para a numeração (T – Talhão e N-Numero) que se encontra
afixada/colada, nas sepulturas do cemitério, num autocolante vermelho.
Assim nos dias 1-2-3-4-5-6 e 7 de Julho de 2013, das 09H00 às 19H00, todas as
pessoas que tiverem terrenos concessionados no cemitério devem comparecer na
secretaria do cemitério de Rio de Mouro, fazendo-se acompanhar do autocolante
vermelho, que se encontra na (s) sepultura (s) que lhe corresponde (m), bem como
toda a documentação que possuam relativa a este terreno (Alvarás, Certidão, Atas,
Sisa), como o Bilhete de Identidade ou Cartão Cidadão e número de Contribuinte,
a fim de que se possa proceder à regularização e actualização dos Alvarás e
averbamentos das Sepulturas.
Rio de Mouro, 06 de Junho de 2013.

O Presidente da Junta de Freguesia
  Filipe Gonçalo de Faria Santos

Base legal: Decreto-Lei 48 770 de 18 de Dezembro de 1968, Decreto-Lei 411/98
de 30 de Dezembro de 1998, Decreto-Lei 5/2000 de 29 de Janeiro de 2000, Decreto-
Lei 138/2000 de 13 de Julho de 2000, Decreto-Lei 168/2006 de 16 de Agosto e
Decreto-Lei 109/2010 de 14 de Outubro de 2010.

E
gante”? Um rei que fosse “im-
potente” para dar a Portugal
um sucessor, mas também
“devasso” e amante das más
companhias? Um rei que sus-
citasse a desconfiança por
ser “incapaz de governar”,
mas também a piedade por ser
“pobre e desgraçado”?
D. Afonso VI é esse rei. D. Afonso VI é o alvo desta cons-
piração. Personagem trágica, qual “Rei Lear” à portuguesa,
D. Afonso VI foi preterido pela mãe, traído pela esposa e
levado à barra do tribunal pelo irmão.
Depois de, em 2011, ter levado à cena Uma Noite no Palácio,
a Utopia Teatro, em co-produção com a Associação Danças
com História e com a Parques de Sintra – Monte de Lua,
regressa ao magnífico cenário do Palácio Nacional de Sintra,
desta feita com um espectáculo que explora as espectaculares
singularidades da vida e morte de D. Afonso VI, que os
visitantes do Palácio conhecem pela trágica e anedótica
circunstância de ali ter permanecido, em cativeiro, durante

foto: utopia teatro

nove anos – o quarto onde
permaneceu encerrado exibe,
no chão, as marcas dos seus
circulares e infindáveis
passos.
“O fascínio despertou em mim
do mesmo modo como des-
perta para muitos que visitam
o Palácio Nacional de Sintra
e descobrem ali ter vivido um
rei nove anos fechado num
quarto, até à sua morte.
Quem era este rei? Para um
actor é imediato: a curiosidade

ataca. O que está atrás deste espelho?”, conta Nuno Vicente,
o autor do texto e encenador, recordando a forma como surgiu
este projecto.
Conspiração no Palácio estreia dia 28 de Junho no Palácio
Nacional de Sintra. Os bilhetes custam entre 8 e 12 euros e
podem ser adquiridos na bilheteiras da Parques de Sintra
(Palácio Nacional de Sintra, Palácio Nacional de Queluz,
Palácio da Pena, Chalet da Condessa, Palácio de Monserrate,
Castelo dos Mouros, Convento dos Capuchos, INFO Parques
de Sintra), Turismo de Sintra, FNAC, El Corte Inglés, Worten
e outros locais habituais, e ainda online em
www.parquesdesintra.pt

A FUNERÁRIA SÃO JOÃO DAS LAMPAS
Quintino e Morais

Atendimento Permanente – 808 201 500

PRAIA DAS MAÇÃS
COLARES – SINTRA

ALBERTO DUARTE MATEUS
(Fundador do Restaurante Búzio)

NECROLOGIA, JORNAL DE SINTRA, 21-6-2013

Participação de Falecimento – Missa de 7.º Dia
e Agradecimento

Seus filhos, nora, genro, netos e restante família participam o
falecimento de seu ente querido, ocorrido no dia 16 de Junho de
2013 e que será celebrada Missa pelo seu eterno descanso, sábado
dia 22, às 17:30 horas, na Capela Nossa Sra. da Praia em Praia
das Maçãs. Na impossibilidade de agradecerem individualmente
a cada uma das pessoas que tanto os apoiaram, aquando do
falecimento do seu ente querido, vêm por este meio, muito
sensibilizados, demonstrar o seu apreço por todo o apoio e
amizade sentidos.

Este sábado à noite, no Café Saudade, Jorge Telles de Menzes
dirige a apresentação de “Reflexos do Espelho de Alice”, um
jogo de espelhos de autoria de Fernando Dias Antunes onde
as imagens se fundem e confundem nos labirintos da
Imaginação.

Sintra
Poesia este sábado à luz do Solstício

No encontro falar-se-á à luz do Solstício, de Poesia, vida
cultural e social de Sintra na década de 1980, isto & outras
coisas que serão reveladas na altura. Os promotores esperam
uma transfiguração dos saudosos encontros poéticos dos
Meninos d’ Avó, na Vila de Sintra.
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DIVERSOS

CINEMA

EXPOSIÇÕES
MÚSICA

DANÇA

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
“Epic - O Reino Secreto” VP 3D, na
sala 1 às 11.15h.
“Epic - O Reino Secreto” VP, na sala 1
às 13.25h, 15.30h, 17.40h.
“Epic - O Reino Secreto” VP, na sala 4
às 11.40h.
“WWZ: Guerra Mundial” 3D, na sala
1, às 19.45h, 22.05h, 00.30h.
“WWZ: Guerra Mundial” 3D, na sala
6, às 17.20h.
“Epic - O Reino Secreto” VO 3D, na
sala 6 às 11.20h.
Curta “Guarda Chuva Azul” +
“Montros: Universidade” VP, na sala
VIP, às 11.25h.
Curta “Guarda Chuva Azul” +
“Montros: Universidade” VP, na sala
2, às 13.10h., 15.20h, 17.35h, 19.50h.
Curta “Guarda Chuva Azul” +
“Montros: Universidade” VP, na sala
5-K, às 21.30h, 23.50h.
Curta “Guarda Chuva Azul” +
“Montros: Universidade” VP 3D, na sala
3, às 11.30h, 13.50h, 16.05h, 18.20h.
“Mestres da Ilusão”, na sala 2, às
22.10h, 00.25h.

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

Quando: Até 30 junho
Onde: Vila Alda. Contacto: 21 923 87 66

Sintra – Exposição de Desenho 2000/
2006 de Manuel Vilarinho
Quando: Até 24 julho
Onde: Biblioteca Municipal de Sintra -
Casa Mantero. Contacto: 21 923 69 26

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

Sintra – Exposição de Desenho de Vitor
P i
Quando: De 29 junho a 9 agosto
Onde: Espaço Edla
Contacto: 925 970 131

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
Contacto: 925 970 131

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

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.

HÁ 10 ANOS ESCREVIA

Sintra – “Conspiração no Palácio”
Teatro, música e dança
Pelo Utopia Teatro e Danças com História
Quando: De 28 de junho a 11 Agosto
Onde: Palácio Nacional de Sintra
Contacto: 21 924 26 23

Sintra – “Ou Quixote”
Quando: Até Outubro, de quinta a
domingo, às 22h
Onde: Quinta da Regaleira
Contacto: 938598247

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

E

Contacto: 21 924 21 71

Sintra – Sintra Arte Pública X
“O Transcendente”,
Exposição de Escultura ao ar live
Quando: A partir de 29 junho
Onde: Volta do Duche

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 – Exposição sobre “Pesona-
lidades 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 – “Elétrico de Sintra, uma
Viagem no Tempo”,
Coleção de Valdemar Alves

“Mestres da Ilusão”, na sala 4, às
13.50h, 16.10h, 18.50h.
“Os Estagiários”, na sala 3, às 21.35h,
23.55h.
“Os Estagiários”, na sala 5-K, às 14h,
16.20h, 18.40h.
“A Ressaca Parte III”, na sala 4, às
22h, 00.10h.
“Hyde Park no Hudson”, na sala 6, às
13.30h, 15.25h, 19.40h, 21.45h.
“Velocidade Furiosa 6”, na sala 6, às
23.45h.
“Max e os Dinossauros” VP, na sala 7, às
11.20h, 13.35h, 15.45h.
“Além da Escuridão: Star Trek”, na sala
7, às 17.55h, 21.40h.
“Além da Escuridão: Star Trek” 3D, na
sala 7, às 00.20h.
“WWZ: Guerra Mundial”, na sala VIP,
às 13.40h, 15.50h, 18.30h, 21.50h., 00h.

T

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 –  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

S. Pedro – Festas de S. Pedro de
Penaferrim
Quando: Até 29 junho

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

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

Onde: Museu Arqueológico de S. Miguel
de Odrinhas
Contacto: 21 960 95 20

Mira Sintra – Exposição de Pintura de
Manuel Jorge Gonçalves
Quando: Até 7 julho
Onde: Casa da Cultura de Mira Sintra
Contacto: 21 912 82 70

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

SCREVI A CRÓNICA da semana passada um pouco mais cedo do que o habitual,
o que fez com que pensasse que a ameaça do primeiro-ministro grego, Antonis
Samaras, não passasse mesmo de uma ameaça. Mas à medida que as horas foram
passando tudo se concretizou. Até com excesso de zelo do ministro encarregado
dos media, Stournaras, que carregou no botão com 44 minutos de antecedência.
Vamos aos factos. Já se sabia que não havia muito a esperar do Governo grego

«No “Telejornal” de terça-feira surge, de repente, uma notícia que me deixa de boca aberta.
É que a força da GNR que em breve partirá para uma missão no Iraque, não tem blindados.
Ou melhor: lá ter os blindados tem, mas o problema é que estes não estão capazes de
funcionar no Iraque, uma vez que não têm ar condicionado, coisa que por aquelas paragens
faz alguma falta. Mas os responsáveis das respectivas pastas, nomeadamente da
Administração Interna, garante que não há problema: a GNR vai pedir ajuda a Itália para
essa missão no Iraque, sob a forma de seis blindados emprestados, apoio logístico e até
comida. Sem os italianos a força portuguesa não tem meios. Um repórter ainda arriscou a
pergunta “E se os italianos não emprestarem?”, ao que o ministro respondeu: “Nesse caso
compramos à França.” Pensei que o país estava de tanga: devo ter sonhado.»

STA “NOVA” DEMOCRACIA não é nova nem é democracia: por isso muita gente
na Grécia se recordou, de repente, da Junta dos Coronéis de finais da década de 60,
cujos decretos começavam sempre pelas palavras “Nós queremos e decidimos”...
Até porque, à hora a que escrevo, Antonis Samaras ainda não cumpriu a
determinação de Menoudakos. Faz lembrar umas deliberações do nosso Tribunal
Constitucional…

ÃO TÊM FALTADO apoios à ERT, e dos mais diversos:
desde o KKE, o partido comunista grego, que cedeu o
seu próprio canal de televisão, o “902TV”, para que a
emissão via Internet pudesse ser retransmitida – e não é
que o KKE verificou que o sinal caía 22 segundos depois
de iniciado? –, bem como todos os membros da Eurovisão

(Esta crónica, por desejo do seu autor, não respeita o novo Acordo Ortográfico.)

N
cederam frequências para retransmitir o sinal da estação pública
grega, via satélite, incluindo a RTP. E, não tenho dúvidas de que
Samaras terá de recuar: até porque o juiz Menoudakos ordenou no
dia 17 que o sinal da ERT voltasse a ser posto no ar. E, quem sabe,
talvez isto ainda sirva para desmembrar a coligação governamental:
os dois partidos secundários não ficaram nada contentes com a
atitude do líder da Nova Democracia e, na Grécia, fala-se já na data das próximas eleições:
Setembro próximo...

UDO INDICA que a decisão de Samaras parece ter sido tomada durante uma visita
da troika, na segunda-feira anterior, em que terá sido perguntado ao PM grego
onde estavam os 2500 despedimentos que deveriam ter sido feitos em Maio.
Antonis Samaras olhou em volta, deu com a ERT e os seus 2656 trabalhadores e
nem terá hesitado: tudo despedido e estação fechada, para voltar a abrir um dia,
reformulada... Ao fechar a ERT, o governo grego fechou cinco canais de televisão

OMO É EVIDENTE os protestos não se fizeram esperar. Jornalistas e técnicos
ocupam, ainda hoje, a estação, transmitindo via Internet; a população manifesta-
se em Atenas frente ao edifício da ERT e em todas as cidades gregas; os jornalistas
de todos os jornais, solidários, fizeram greve, no que foram secundados por greves
gerais subsequentes; a EBU, mais vulgarmente designada por Eurovisão, já pediu
contas a Atenas, até porque a Grécia é um dos seus países fundadores, e porque

e três de rádio, bem como a Orquestra Nacional da ERT e o respectivo Coro. Por arrasto, ao
cortar-lhe o sinal, terminou também com as transmissões da BBC, da TV5, da Deutsche
Weller e até do equivalente ao nosso Canal Parlamento… Com mais um pequenino pormenor:
estação fechada, logo nada de informação, a não ser nas televisões privadas. Foi ou não
juntar, digamo-lo assim, o útil ao agradável?

esta é a primeira vez que um serviço público de radiotelevisão é cortado na Europa. A ERT
tem mais de 75 anos de existência e só numa ocasião deixou de transmitir: quando na
década de 40 foi invadida pelos alemães... Como é óbvio, não a ERT, visto que a televisão
ainda não existia: mas a empresa foi criada em 1938 como um serviço de rádio da cidade de
Atenas, sendo que na época a emissora era conhecida como ER1. Durante os anos da
Segunda Guerra Mundial, a radiodifusão foi interrompida durante a ocupação nazi da Grécia.

O grego Antonis Samaras deve estar louco…

E
liderado por Antonis Samaras, secundado pelo partido socialista PASOK e pela Esquerda
Democrática, mas ninguém alguma vez suporia que tivesse a coragem, o descaramento e a
falta de todos os princípios democráticos - e que anunciasse, ao final do dia 11 de Junho, o
fecho da radiotelevisão pública ERT para a meia-noite desse mesmo dia. O que, na realidade,
não veio a acontecer, uma vez que o ministro Stournaras lhe cortou o sinal às 23h16 horas,
tudo horas de Atenas.

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

Queluz – Concerto Coral “Peregri-
nação”, pelo Grupo Coral de Queluz
Quando: dia 23 junho, 18h30,
Onde: Palácio Nacional de Queluz
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Freguesia de S. João das Lampas

Estreia da Marcha do MTBA 2013 abrilhantada
com lisboetas do Castelo
No sábado, dia 15, o pavilhão desportivo do Grupo União Recreativo e Desportivo M.T.B.A., em Bolembre, encheu-se de alegria, cor e muito entusiasmo,
com as largas centenas de pessoas a aplaudirem de pé as duas Marchas intervenientes; a lisboeta do Castelo, e a da casa – MTBA – cuja apresentação
pública confirmou as expectativas criadas ao longo dos últimos três meses, o tempo de ensaios, envolvendo perto de uma centena de pessoas. O tema
deste ano “Camélias nos Jardins de Sintra” dá assim continuidade ao projecto iniciado em 2012 sob orientação do ensaiador José Vitorino, juntando
as 4 aldeias num encontro de gerações, reavivando memórias na defesa dos costumes da região saloia de Sintra.

M

Os arcos mostram-nos os belíssimos portões típicos dos jardins sintrenses
fotos: ventura saraiva

arcado para as
dez e meia da noi-
te, só quase uma
hora depois é que
se deu início ao

espectáculo. O curioso é que
ao longo de toda esta espera,
foram entrando sempre cada
vez mais pessoas lotando por
completo as bancadas do
pavilhão num crescente entu-
siasmo e expectativa. O pre-
sidente da direcção do
MTBA, Henrique Manuel, foi
ao centro do recinto, deu as
boas vindas, e agradeceu o
empenho de todos que,
directa ou indirectamente,
colaboraram com a Marcha,
tornando possível formar uma
equipa de excelência, diversi-
ficando com sucesso as acti-
vidades do clube das 4 al-
deias da freguesia de S. João
das Lampas. E se a impaciên-
cia tomava conta de muitos
espectadores, esta ficou
completamente afastada com

(S. João das Lampas), e José
António Paço (Terrugem),
entre a assistência.

Sociedade União
Sintrense junta-se
ao tema das camélias
Com uma tradição secular,
quem melhor que a Sociedade
União Sintrense, sedeada na
Vila Velha de Sintra para se
tornar parceira da Marcha
Popular MTBA 2013 parti-
lhando a sabedoria do tema
“Camélias nos Jardins de
Sintra”. Daí, que entre os con-
vidados marcasse presença,
Fernanda Pereira, em repre-
sentação do presidente da
colectividade, Fernando Pe-
reira. Os figurinos deste ano
centram-se nas cores verde,
rosa e branco, com adornos e
acessórios identificativos da
história das camélias em
Sintra. Os arcos mostram-nos

os belíssimos portões típicos
dos jardins sintrenses enfei-
tados com camélias, num tra-
balho árduo que foi superado
em cada dia, e em cada mo-
mento. A actuação foi assim
marcada por grande brilhan-
tismo, merecendo uma nova
chamada no final com o pú-
blico todo de pé aplaudindo
todos os intervenientes.

Três meses de ensaios
e muitas horas para
atingir a perfeição
«Em cada ano é preciso co-
meçar sempre de novo. Há
sempre quem saia, e também
entre, mas o grupo é muito
bom e por isso todo o traba-
lho é sempre facilitado pelo
empenho de todos» sublinha
ao JS, o ensaiador e coreó-
grafo, José Vitorino. «No fun-
do, esta nossa actuação
reflecte o trabalho de muitos
meses, três nos ensaios, com
muitas horas dedicadas ao
ensaio final antes desta nossa
apresentação, como esta últi-
ma semana em que tivemos
ensaio todos os dias. Agora,
e passado todo este nervo-
sismo da estreia, seguem-se
actuações um pouco por
todo o lado, o que será um
prémio para todo o esforço de
muita gente que nos ajuda, e
sobretudo para os que fazem
parte deste projecto e que
sempre acreditaram nele»
realça José Vitorino na hora
dos abraços e das felicitações
que chegavam de todo o
lado…

Ventura Saraiva

a actuação da Marcha do
Castelo que com uma qua-
lidade ímpar, característica
dos lisboetas, não só pelo
passado e tradição, mas so-
bretudo pelos apoios finan-

ceiros que recebem. Com o
tema apresentado nas recen-
tes marchas de Santo Antó-
nio de Lisboa “Lavadeiras e
soldados no Castelo enamo-
rados” todo o brilho e gene-

rosidade foi fortemente
aplaudido por todos, já com
o vice-presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Marco
Almeida, e os presidentes de
junta, Guilherme Ponçe Leão

Comissão Organizadora
Amélia Lageiro
Anabela Viana
Elsa Cavalheiro
Helena Catarino
Isilda Alves
Sónia Nunes

Ensaiador, Coreógrafo,
Design de Arcos e Adereços
José Vitorino

Confecção do Guarda
Roupa
Lídia Louseiro
Maria Helena Dinis

Autores das músicas
Carlos Dionísio

Félix Heleno
Autores das Letras
Humberto Vales
Leonel Nunes
Mário Rui Souto
Concepção dos Arcos
Alcides Carrapeto
Hélder Roneberg
João Paulo
Paula Baleia

Cavalinho
Alexandre Geirinhas
Bruno Frezão
Bruno Lopes
Cristiano Fidalgo
Duarte Fonseca
Fernando Ribeiro
Jorge Monteiro

Ricardo Reis
Sérgio Nogueira
Waldemar Fernandes

Marchantes
Alcides Carrapeto
Alice Cardoso
Amélia Lageiro
Anabela Ferreira
Anabela Viana
Carla Cabral
Carla Silva
Carlos Martins
Cátia Sousa
Cheila Lourenço
Cláudia Catarino
Cristina Miguel
Daniela Gonçalves
David Alves

Diogo Claudino
Diogo Jorge
Dulce Nunes
Elisabete Pinto
Fernando Pinto
Francisco Amaro
Helena Catarino
Helena Leitão
Hélder Roneberg
Isilda Alves
Jacinto Timóteo
João Paulo
José Jorge
José Neves
José Pedro Martins
Luís Sá
Márcio Martins
Mário Pedro
Mário Félix

Mónica Silva
Nádia Roque
Natércia Elvas
Olívia Cavalheiro
Paula Baleia
Paula Miguel
Paulo Alegre
Pedro Caetano
Ricardo Jorge
Rita Trindade
Rogério Miguel
Rosa Jacinto
Sandra Jorge
Sónia Marina
Vasco Magalhães
Vera Carvalho
Vera Roque
Victor Gonçalves
Vitorino Cavalheiro

Actuação da Marcha do Castelo José Vitorino ensaiador e coreógrafo “Camélias nos Jardins de Sintra” é o tema deste ano


