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Dia Municipal do Bombeiros / Sintra

Seara despede-se dos Bombeiros com afecto
No dia 26, domingo, foi
celebrado o Dia Municipal
do Bombeiro este ano organizado pela corporação de
Almoçageme. A cerimónia
iniciou-se cerca das 11h30
junto à Colónia de Férias da
Paróquia de S. João de
Brito, no Rodísio, local
onde Fenando Seara relevou
o trabalho e dedicação dos
bombeiros e suas famílias à
causa pública. Realçou que
sempre esteve presente nas
comemorações anteriores,
com excepção do ano 2004
e que o exemplo dos Bombeiros de Sintra o levam a
aumentar ainda mais o apreço pelo trabalho desenvolvido pelos Soldados da
Paz. Por ser a última cerimónia que Fernando Seara
preside no decurso do seu
mandato, nas palavras proferidas, despediu-se de todos os bombeiros com reconhecimento e afecto.
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Memórias de Um Povo
(XXVII)

OPINIÃO

ELOGIO DA ARTE
DE SER PALHAÇO

(Continuação)

José Jorge Letria

Hoje M.T.B.A.

onfesso que sempre tive dificuldade em encarar a
palavra “palhaço” como insulto, pois sempre reservei aos palhaços um lugar de carinho e saudade no
panteão das minhas memórias afectivas.
Foram os palhaços das companhias de circo que
vinham ao Coliseu dos Recreio de Lisboa que me proporcionaram tardes inesquecíveis de riso e de festa, na companhia dos meus pais. Recordo-me, em especial, de um chamado “Quinito”, de pernas muito esguias que emitia uns
uivos irresistíveis, fazendo-me rir até às lágrimas. Tanto
quanto sei, morreu quase na miséria, algures na Margem
Sul, mas nunca o esqueci.
Em Portugal, o ofício de palhaço foi declinando com o próprio declínio do circo, que se tornou uma forma de espectáculo em crise muito antes de a crise ter atingido Portugal.
Essa crise do ofício resultou também da falta de renovação
de repertórios e da fuga de jovens com talento para outras
profissões extra-circenses, sem que houvesse qualquer forma de apoio estatal a este sector do espectáculo.
Continuo a pensar que não há nada mais triste que a tristeza
irremediável de um palhaço, mesmo quando essa tristeza
existe só para nos fazer rir. E quando falo de palhaços, não
me refiro, naturalmente, a alguns comediantes de feira que
estão na moda, que fazem episodicamente uns programas
de televisão e depois ganham fortunas em mega-campanhas
de publicidade, escrevem em jornais e revistas e ainda dão
palpites e fazem comentários sobre política, futebol, sobre
a crise e sobre a ética ou a falta de ética dos outros. Esses
talvez sejam os verdadeiros palhaços, mas com bem visíveis
aspas, só que o facto de estarem na crista da onda da moda
os deixa ao abrigo do efeito corrosivo do insulto e mesmo
da crítica, a que, pelos vistos, ninguém se atreve, talvez por
temer o “poder” esses “palhaços”.
É dos verdadeiros palhaços que falo, daqueles que se tornaram praticamente sem-abrigos do mundo artístico, passeando, numa itinerância de penúria, o seu desejo de alegrar
as crianças e os adultos que ainda têm forças para esboçar
um sorriso ou soltar uma gargalhada.
É verdade que também poderíamos chamar “palhaços” a
alguns comentadores-políticos e políticos-comentadores
que transformaram o nosso espaço mediático num circo
tantas vezes patético, mas isso poderia ser tomado como
insulto e, por esse motivo, excluo esta referência, de resto
muito pouco estimulante para quem escreve esta crónica. É
que nunca consegui confundir o enjoo com o prazer de rir.
Em tempos imaginei uma ficção na qual um palhaço há muito
desempregado, que até já fizera de Pai Natal para conseguir
sobreviver, se punha a atravessar as ruas fora da zona dos
semáforos, só para que os automobilistas o mimoseassem
com o sonoro insulto: “Sai daí, ó palhaço !”.
Serve, assim, esta crónica para salvaguardar a honra, a
dignidade e a utilidade social e artística dos verdadeiros
palhaços e para deixar registada a minha esperança de que
uma estéril polémica sobre o uso da palavra “palhaço” possa
servir para que quem tem meios de decisão possa ajudar a
preservar esta disciplina única da arte circense.
E, como se sabe, vem de muito longe a arte do palhaço, com
ou sem máscara. Na Roma da Antiguidade, o genial Plauto
transformou algumas das suas personagens de comédia
em verdadeiros palhaços, apenas com o objectivo de divertir
o público da época. Hoje é muito diferente. Quem nos faz rir
é, na maior das vezes, quem não tem esse propósito, o que
significa que a sua eficácia em matéria de diversão é um
puro acidente do destino. O pior é que estamos cercados
por esses “palhaços” acidentais.
Verdadeiramente, o que eu gostava é que, na hora de caricaturar ou de insultar, se tentasse poupar a dignidade e a
honra de um ofício que poderá mesmo estar à beira da
extinção, já que o eixo do riso migrou há muito para outros
territórios.
Que vivam, pois, e nos façam rir os verdadeiros palhaços,
que a violência da crise há muito condenou às lágrimas
amargas de um futuro sem esperança.

No ano de 1955 foi formada uma orquestra, no B.M.A.T. o
seu mestre era o Sr. Liziário dos Santos Camacho, depois mais
tarde veio o Sr. Armando e mais tarde o Sr. Carlos Silvério, que
convenceu o povo a unirem-se e passou a ser o M.T.B.A.
este senhor foi o grande impulsionador no futebol naquelas
terras, o primeiro presidente do B.M.A.T, foi o Sr. Armando
Francisco Maceira acompanhado pelos Srs. Augusto das
Naves e António Joaquim Timóteo entre outros.
O clube foi fundado em 1972 tem um campo de futebol e é o
melhor da freguesia, o chamado campo do M.T.B.A, é a equipa
de futebol de onze federada, e tem um gimnodesportivo novo,
onde jogam o futsal em grande força, em especial as camadas
mais jovens, desde iniciados até veteranos.
Temos o rancho folclórico adulto que foi fundado em 10/07/
1983 e o infantil em 01/04/1984, quem lhe deu a origem foi a
Sra. Elvira e Carlos Silvério, mais tarde apareceu o Sr. José
Pedro e a esposa Eduarda, têm tido muitas saídas, inclusive
ao estrangeiro, onde têm sido muito bem recebidos e têm
dignificado o folclore Português.
Em 2001 iniciaram o carnaval, por uma simples brincadeira,
com umas Sras. na iniciativa, foram elas Ana Bela e Cristina
Camarada, e a partir daí nunca mais parou, tendo vindo a
melhorar de ano para ano, tanto em brincadeiras como no
número de carros alegóricos, são estas coisas que o povo
hoje precisa, coisas que façam rir, e é uma maneira de prender
os jovens à terra, é muito gratificante ver avós filhos e netos,
a divertirem-se todos juntos, e o público correspondente
sempre em grande número.
A nível da agricultura o forte são estufas e produtos hortícolas,
alguns vendem em praças e mercados, e outros para um armazenista de dimensões consideradas que vendem para as grandes superfícies.
Na Tojeira há o largo do forno velho, um poço ou mina de
água, tendo sido este fechado por volta dos anos setenta, e
construíram o rio das mulheres no mesmo sítio no ano 2000,
mas com água da companhia, também tem as Fontaínhas de
baixo e de cima, estão bem arranjadas e era onde as vacas iam
beber água.
(Memórias de Um Povo, escritas pelo autor
Armindo Silvestre Azenha (Continua em próxima edição)

Nota de leitura:
Impressivo testemunho da capacidade de realização,
expontânea, das estruturas populares, neste caso concreto
das aldeias Magoito, Tojeira, Bolembre e Arneiro dos
Marinheiros. Notável a diversidade ou polivalência desta
socialização lúdica: orquestra, futebol, pavilhão gimnodesportivo, futsal, rancho folclórico e Carnaval. Um destaque
para as “coisas que o povo hoje precisa, coisas que façam
rir”, que importa não confundir com o pão e circo dos
imperadores romanos que tantos imitadores têm tido. Coisas
que o façam chorar (ou deprimir, ou ansiar, ou desanimar, ou
descrer) temo-las de sobra, vão dar trabalho a ultrapassar.

Vítor Hugo Neto
PUB.

PAULO FIGUEIREDO

Arquiteto
Telemóvel: 93 62 12345

E-mail: paulonet.private@gmail.com
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Festival de Sintra,
“O Anel do Nibelungo”
em Monserrate

João Cachado
a sequência de uma primeira informação acerca das
linhas gerais programáticas da 48.ª edição do Festival
de Sintra 2013, é com o maior gosto que, neste momento, poderei não só confirmar o que tive oportunidade de partilhar com os leitores através do texto
publicado na edição do Jornal de Sintra do dia 19 do passado
mês de Abril, mas também anunciar novidades do maior
interesse.
Com esse objectivo, já a partir de hoje, começarei a divulgar
algumas excelentes notícias para qualquer interessado que,
naquela altura, embora confirmadas, não estavam totalmente
detalhadas. Então, comecem a tomar nota porque a primeira é
mesmo bombástica. Alguma vez terão pensado que, em Sintra,
mais propriamente em Monserrate, poderiam aceder a Der
Ring des Nibelungen [O Anel do Nibelungo], famosa Tetralogia de Richard Wagner, uma das obras mais determinantes
da produção musical de todos os tempos que, em simultâneo,
é um dos monumentos culturais da humanidade?
Pois, meus caros amigos, entre outros eventos do Festival –
recitais, concertos, conferências e cinema, cujo programa está
parcialmente focado em Wagner, um dos homenageados,
juntamente com Verdi, Britten e Alkan – é isso mesmo que vai
acontecer, neste ano em que mulheres e homens de cultura de
todas as latitudes comemoram os duzentos anos do
nascimento do compositor (Leipzig, 22.05.1813 – Veneza,13.02.1883). E, naturalmente, vai ser um acontecimento
cultural do maior alcance.
Inicialmente pensado para a Pena, o local revelou-se impraticável por motivos de logística, incompatível com obras em
curso, razão pela qual os nossos amigos da Parques de Sintra
Monte da Lua e parceiros do Festival de Sintra, nos abriram
as portas de Monserrate como esplêndida alternativa. De
facto, Sintra tem esta vantagem e mais-valia única, de cenários
belíssimos e sempre o mais possível adequados a qualquer
projecto que nos passe pela cabeça.
Naturalmente, só de forma muito sui generis, poderemos ter o
Ring em Monserrate. Pretendeu a organização que, ao promover o acesso à obra, tal objectivo pudesse constituir um
forte momento de grande e efectiva partilha cultural, através
do qual todos os participantes, independentemente do seu
prévio envolvimento com o universo wagneriano, pudessem
beneficiar do enriquecimento, que sempre é possível promover, quando um evento congénere se propõe e, de facto,
acontece em ambiente o mais informal possível, onde o debate,
a franca troca de informação, com intervenientes capazes de
mobilizar o público presente.
Nestes termos, o Festival de Sintra convidou André Cunha
Leal, conhecido especialista e colaborador da RDP Antena
Dois, que aceitou o ousado desafio de apresentar o Ring,
através do integral visionamento, em DVD, da versão
Chéreau-Boulez, apresentada em Bayreuth, 1976, por altura
do centenário da Tetralogia.
A proposta será concretizada em duas jornadas, durante o
fim de semana de 6 e 7 de Julho, a primeira das quais com Das
Rheingold [O Ouro do Reno] e Die Walküre [A Valquíria], e
a segunda com Siegfried e Götterdämmerung [Crepúsculo
dos Deuses]. Para cada ópera, durante a apresentação, comentários e debate com o público, André Cunha Leal contará com
um seu convidado.
As condições da sala, o equipamento de reprodução audiovisual, o conforto dos espectadores, o apoio logístico em
circunstâncias que tais, nomeadamente acesso ao Parque,
intervalos e refeições, tudo está pensado de tal modo que o
evento seja vivido com o desejado muito bom nível que a
iniciativa pressupõe. Apenas a título de exemplo, poderei
adiantar que o preço total do bilhete de acesso será verdadeiramente simbólico.
Em 6 e 7 de Julho, vamos estar reunidos e empenhados na
partilha de uma obra-prima. O Ring de Richard Wagner sempre
suscitou o maior envolvimento do público, com discussões
apaixonadas, já que os temas em presença, de ordem musical,
literária, estética, filosófica, histórica, económica, etc, são de
tal modo explícitos ou implícitos que o debate enriquecedor é
inevitável.
Como estou absolutamente convencido de que o Ring de
Monserrate não vai ser excepção, apenas vos aconselho uma
rápida deslocação à bilheteira porque os lugares disponíveis
vão ser disputadíssimos.
[João Cachado escreve de acordo com a antiga ortografia]
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Pedro Pinto insiste num Aeroporto
na Granja do Marquês
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O candidato do PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Sintra, Pedro Pinto, esteve no dia 27 na Base Aérea de Sintra com os
deputados da Assembleia da República para alargar o debate sobre a importância desta infraestrutura no Concelho

O

debate sobre a hipótese de o Aeroporto Low-Cost de
apoio à Portela vir
a ser sediado em
Sintra foi no dia 27, alargado
aos deputados do PSD e
CDS-PP, eleitos pelo círculo
eleitoral de Lisboa para a
Assembleia da República, que
estiveram com Pedro Pinto
numa visita à Base Aérea de
Sintra.
“A necessidade de um complemento para a Portela é evidente, está a caminhar para a
lotação, não há possibilidade
de construir outro aeroporto
em Lisboa e por isso é necessário estudar alternativas.
Sintra é uma boa possibilidade, de forma inequívoca”,
afirmou o deputado socialdemocrata e Secretário da
Mesa da Assembleia, Duarte

Pedro Pinto com deputados do PSD e CDS
na Base Aérea de Sintra
Pacheco.
Já o vice-presidente da bancada do PSD, Miguel Frasquilho, afirmou que Sintra “é
uma das possibilidades a

estudar”. “Existem várias
hipóteses, esta não é a única,
mas devem ser todas exploradas, deve haver um debate
com transparência, um deba-

te sério”, disse Miguel Frasquilho, depois da visita à Base
Aérea de Sintra e ao Museu
do Ar.
Para os candidatos do PSD
às Câmaras de Mafra, Hélder
Silva, e Amadora, Carlos Silva,
um Aeroporto Low-Cost em
Sintra beneficiaria também o
desenvolvimento dos seus
concelhos, dada a proximidade. “Queremos continuar a
lutar porque esta infraestrutura faz sentido neste local
em relação a outros que não
são tão apropriados”, afirmou o candidato a Mafra. “A
Amadora poderia também
beneficiar da proximidade
com Sintra”, disse Carlos
Silva.
Pelo CDS-PP esteve presente
o deputado e também vereador do Turismo na Câmara de
Sintra, José Lino Ramos. “O

Turismo é o ex-libris, mas não
só de Sintra, também de Mafra, Cascas e faz todo o sentido que o Aeroporto desta natureza seja aqui desenvolvido”, disse Lino Ramos,
referindo que “Portugal não
pode desperdiçar esta infraestrutura”.
Estiveram presentes nesta
visita, além do candidato Pedro Pinto, os deputados do
PSD Miguel Frasquilho,
Duarte Pacheco, Carlos Silva,
Hélder Silva, Joana Barata
Lopes, Ana Sofia Bettencourt, Sérgio Azevedo, Conceição Caldeira, Gabriel Goucha e o deputado do CDS-PP
e vereador do Turismo na
Câmara Municipal de Sintra,
José Lino Ramos.
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Basílio Horta defende uma Sintra mais atractiva
para investir e trabalhar

Basílio Horta, candidato pelo Partido Socialista à CMS defende medidas de incentivo à economia em Sintra de forma a
aumentar a criação de emprego no concelho, numa visita à Udifar em Agualva no dia 21.

A

O candidato do PS
à Câmara Municipal de Sintra considera que “a autarquia não deve funcionar como se estas empresas não estivessem instaladas no concelho. Não podemos continuar indiferentes à
luta diária que empresários e
trabalhadores enfrentam para
manter as suas empresas”.
Basílio Horta afirmou que, “é
por isso que defendo a criação, com quadros da Câmara
Municipal de Sintra, do Gabinete de Apoio ao Empresário.
Atrair investimento, manter o
investimento no concelho e
reduzir os custos de contexto,
são as três áreas fundamentais desta medida, que se
destina a melhorar a economia de Sintra. Defendo tam-

Basílio Horta em visita à cooperativa Udifar
bém a criação de um pacote
de incentivos que passe pela
redução do IMI, da Derrama,
e pela disponibilização de
terrenos para novos inves-

timentos ou expansão de projetos instalados no concelho”, sublinhou.
O candidato do PS à Câmara
Municipal de Sintra lembrou

que, a Udifar “é uma das
grandes empresas que temos
em Sintra. O seu presidente,
Pedro Pires, revela um profundo conhecimento do setor
e uma capacidade de resistência perante as adversidades muito necessária no
momento económico particularmente difícil que atravessamos.”
A empresa investiu na sua
unidade de Agualva, no ano
passado, cerca de 10 milhões
de euros num sistema que
tornou mais eficiente a relação entre as farmácias e o
consumidor final.
Este investimento realizado
em contraciclo faz parte de
uma estratégia de racionalização de armazéns e de otimização dos serviços prestados às farmácias e só é pos-

sível graças ao envolvimento
de trabalhadores e sindicatos. “É um sinal claro de que
mesmo com conjunturas
económicas extraordinariamente complicadas podemos
sempre ter a ambição de
crescer”.
O candidato do PS recordou
que “ao longo dos últimos
meses temos dialogado com
centenas de empresários e
trabalhadores. São pessoas
que vivem e trabalham em
Sintra e têm contribuindo para
construirmos um novo ciclo
de governação neste grande
município. Acredito que é
possível, com humildade e
dedicação, tornar Sintra um
dos concelhos portugueses
onde seja mais atrativo
investir e trabalhar”.
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DIGA DE SUA JUSTIÇA S. Pedro

Onde estás tu Abril?
Digníssima Senhora
Directora,
Como leitor do Jornal de
Sintra desde 1958, resolvi
escrever um poema relativo ao 25 de Abril.
Como sempre pugnei pela
verdade escrevi aquilo
que hoje vejo muita realidade.
Onde estás tu Abril? É o
título do poema.
Com muitas felicidades
para todos que trabalham
no Jornal os meus agradecimentos.

Onde está tu Abril
I
Onde estás tu Abril novo
Que não cumpriste o que
disseste
Foste a esperança dum povo
Dum povo que tu esqueceste
II
Onde estás tu Abril novo

Que fizeste renascer
A minha fé já perdida
Perdida por tanto sofrer
III
Eras a esperança dum povo
Que viveu amordaçado
Se quiseres volta de novo
Que o povo já foi enganado
IV
Onde estás tu Abril Novo
Que promessas tu fizeste?
Fizeste alegrar o povo
O povo que tu esqueceste
V
Se pensares voltar de novo
Trás uma luz de esperança
Em qualquer manhã primaveril
Para que o povo veja em ti a
bonança
E não veja em ti, um falso Abril!

Luís dos Santos Correia
– Queluz
NR Amigo assinante de há 55
anos agradecemos a sua
dedicação.

O Jornal de Sintra reserva-se o direito de editar, resumir, cortar e só publicar
mensagens, cartas e e-mails de leitores devidamente identificados.
PUB.

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

Complexo Desportivo de Fitares
recebe 'SINTRALIMENTAR em MOVIMENTO'
A empresa municipal EDUCA promove no próximo sábado,
dia 1 de Junho, a iniciativa 'SINTRALIMENTAR em
MOVIMENTO’, destinada a crianças e encarregados de
educação do concelho. O evento insere-se nas comemorações
do Dia Mundial da Criança e terá lugar no Complexo
Desportivo Municipal de Fitares, em Rio de Mouro, com

entrada gratuita. "A tarde vai ser muito animada com várias
actividades sobre alimentação saudável e prática de exercício
físico em família, incluindo jogos temáticos e tradicionais,
futebol, ténis, dança, ginástica e, ainda, rastreios gratuitos de
saúde (testes de glicémia, colesterol, tensão arterial, avaliação
nutricional e aconselhamento.
Fonte: Educa

Dia Mundial da Criança com actividades no fim-de-semana
No próximo fim-de-semana, o Conservatório de Música de
Sintra assinala o Dia Mundial da Criança com actividades na
escola, no SintraViva e na Feira do Livro de Lisboa.
Relava-se que no domingo, dia 2, às 11h00 e às 11h45, no
stand BLX da Feira do Livro de Lisboa, o professor Paulo

Cordeiro, autor do projecto Sementinha Musical, convida
famílias com bebés até 4 anos a conhecerem as aventuras de
personagens como Gato Mitz, Patinho Tonto ou o Cãozinho
Totó em canções infantis com melodias originais associadas
a letras inéditas e tradicionais portuguesas.
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Município de Sintra
Aviso
Período de Discussão Pública do Pedido
de Licenciamento de Operação de Loteamento
Para efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de setembro e Decreto-Lei n.º
26/2010, de 30 de março, e, com base no disposto no artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99,
de 22 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de
setembro, torna-se público que se irá proceder à abertura do período de discussão pública
do projeto de loteamento LT/77/2001 de Alteração ao Alvará de Loteamento n.º29/89, sito
em Casal de Cambra, freguesia de Casal de Cambra, em nome de Fundivest - Fundo de
Investimento Imobiliário Fechado, por um período de 15 (quinze) dias úteis, contados 8
(oito) dias úteis após a publicação do presente Aviso.
O projeto do loteamento encontra-se disponível na Câmara Municipal de Sintra,
Departamento de Urbanismo, Praça Afonso Henriques, na Portela de Sintra.
Os interessados poderão consultar o projeto de loteamento, informação técnica
elaborada pelos serviços municipais, assim como, os pareceres, autorizações ou
aprovações emitidos pelas entidades exteriores ao município, documentos que fazem
parte integrante do processo de loteamento, podendo elaborar as suas sugestões,
observações e reclamações em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal
de Sintra.
Para constar se publica o presente aviso na II Série do Diário da República.
Sintra, 17 de maio de 2013
O Diretor Municipal de Planeamento e Urbanismo,
Por delegação de competências (Despacho n.º 51 – P/2010)
Arq. Luís Ferreira
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Vila Verde regressa à 1.ª Divisão Nacional de Futsal na época de 2013-2014

Vitória sobre o Loures (8-5)
garante promoção automática

AGENDA

A depender apenas de si, o Sporting Clube Vila Verde não desperdiçou a oportunidade e na derradeira jornada do Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão- Série B, realizada no dia 25, venceu o Grupo Sportivo de Loures por 8-5 e garantiu o regresso ao
principal escalão do futsal português. Quatro anos após ter descido, o emblema da freguesia da Terrugem está de novo na
alta-roda da modalidade, um lugar conquistado por mérito próprio sob a orientação do técnico Augusto Rodrigues que
soma mais um êxito à sua carreira de treinador.

E

ra o jogo do tudo… ou nada. Por isso só a
vitória interessava já que os principais
adversários (Portela e Burinhosa) também
jogavam com os ouvidos atentos ao duelo
com o Loures, todos separados por
apenas um ponto, mas com a vantagem a pertencer
à equipa dos leões de Vila Verde. Pinto aos 14
minutos de jogo inaugura o marcador, mas os
visitantes empatam de seguida. O mesmo, Pinto,
volta a marcar (2-1), com o Loures a dar a volta ao
marcador antes do intervalo (2-3), causando grande
apreensão nas hostes sintrenses, com o pavilhão
praticamente lotado e onde não faltou o entusiasmo
das grandes decisões.

Tuca faz um “hat-trick” e começa
a desfazer as dúvidas

No regresso dos balneários, Tuca empata aos 27’,
para dez minutos depois dar a vantagem (4-3) e
levar o público ao delírio. Sem nunca se dar por
vencido, o Loures volta marcar (4-4), com Tuca a
desfazer a igualdade e a apontar o seu “hat-trick”
no jogo. É já num clima de grande ansiedade e
entusiasmo que César dilata o marcador, com o
grande momento do jogo a ser interpretado pelo
guarda-redes Wilson a marcar de baliza a baliza!
Acabaria expulso por dupla cartolina amarela, ao
levantar a camisola numa homenagem ao ex-director
do clube, Luís Oliveira, falecido na véspera, um

Queluz – III Torneio do III Circuito Jovem GXSM (Xadrez)
Inserido no Sintra Viva 2013
Quando: Dia 1, às 14.30h
Onde: Regimento de Artilharia
Antiaérea n.º 1
Almargem do Bispo – “I Maratona de Futsal”
Organizado pelo Grupo Desportivo Almargense
Quando: Dias 1 e 2 de junho
Tel/Fax.: 21 962 29 61E-Mail:
gdalmargense@sapo.pt
S. Pedro – “5.º Passeio Ciclomotores 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.
Data limite de inscrição: 12 junho
Contactos: 967693546

foto: ventura saraiva

A grande festa final de jogadores e técnicos do jogo que garantiu a subida de divisão
sentimento partilhado por todo o plantel e pelo
público que antes da partida lhe dedicou uma
estrondosa salva de palmas.
Mesmo em inferioridade numérica, o Vila Verde
aproveitou muito bem o adiantamento do
adversário a jogar com o guarda-redes avançado
-num 5x3 muito forte - para fixar o resultado em 85, através da transformação de um livre de 10
metros, apontado pelo ex-júnior João Rita já nos
segundos finais do desafio. Com os três pontos
conquistados, a equipa leonina “segurou” o 2.º

lugar, acompanhando assim “Os Belenenses” (1.º)
rumo à 1.ª Divisão Nacional.
Uma nota final para o trabalho desenvolvido pelo
treinador Augusto Rodrigues, mais conhecido por
“Macuca”; em três épocas e meia ao serviço do
Vila Verde, soma duas subidas de divisão, e um
título de campeão da 3.ª Divisão, tudo indicando
que vai continuar o excelente trabalho, agora no
maior patamar do futsal, um prémio para todos os
que acreditaram que era possível lá chegar…
VS

Futsal – 3.ª Divisão Nacional

Futebol – III Divisão Nacional (Série E)

Terminou no dia 25, o Campeonato Nacional da 3.ª Divisão de
Futsal, com o MTBA, a alcançar o 6.º lugar na tabela
classificativa da Série-C (41 pontos), mercê de uma ponta
final de grande qualidade em que nas derradeiras oito jornadas
da prova conseguiu 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota.
Depois de andar na luta pela fuga à despromoção, a equipa
do litoral sintrense acabou assim por conseguir um lugar de
mérito entre as 14 equipas concorrentes.
Sobe à 2.ª Divisão, a AR da Mendiga que venceu a série com
57 pontos

Com a vitória de 0-2, conseguida no dia 25 no campo do Sacavenense, o Sport União Sintrense
garantiu matematicamente a uma jornada do final da prova, a subida ao Campeonato Nacional
de Seniores, 2013-1014.
E se a festa já foi antecipada em Sacavém, no próximo domingo, dia 2 de Junho, a mesma
continuará na Portela de Sintra na recepção ao Barreirense na esperança de somar o título de
campeão da Série E, também na mira do Lourinhanense que lidera com um ponto de vantagem
(34-33). No grupo da despromoção, os emblemas concelhios perderam os seus jogos e deixaram
para a ronda de domingo, dia 2, todas as decisões quanto à possibilidade de conseguirem o
passaporte para a Taça de Portugal na próxima época. O Real recebe a URD Tires, e o Pero
Pinheiro, o Peniche. Lidera o Amora (31 pontos) que joga no Cartaxo.

Sexto posto para MTBA

Sintrense garante subida de divisão

Venda Seca / Belas – “VII Caminhada cultural e Ambiental
na Serra da Carregueira”
Inserido no programa das Festas
em Honra de N. Senhora de Fátima
em Venda Seca - Belas (31 de Maio
e 01 e 02 de Junho),
Quando: Dia 1 de Junho, 10h.
(partida junto à Capela)
Inscrições até 30 de Maio.
Contacto: 967051823/9645040
20
São Marcos – São Marcos com
Coração – Caminhada”
Quando: 2 junho, 9h30
Onde: Centro Carlos Paredes Lúdico Cultural e Desportivo de
S. Marcos
Inscrições: 910258225
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 - actividades.desportivas@jf-smarcos.pt
Sintra – “Caminhada Makea-wush (às 21h)”, a par da “V
Corrida do Ambiente (às 19h)”
Quando: Dia 8 junho, com partida
e chegada à Volta do Duche
A inscrição na V Corrida do Ambiente (provas com carácter competitivo) deve ser efetuada em
http://www.sintraacorrer.com
A inscrição para a caminhada Make-a-Wish deve ser efetuada em:
http://desportoejuventude.cm sintra.pt/atividades-desportivas/
outras/97-caminhada-make-awish.html

PUB.

Divisão de Honra da AFL

Lourel termina no 4.º lugar
Acabou no passado dia 25, o Campeonato Distrital da Divisão
de Honra da AFL com a realização da 34.ª jornada. O Sporting
de Lourel ao empatar (1-1) no terreno do Bucelenses garantiu
um honroso 4.º lugar na classificação, a par da promoção à
“Pró-Nacional” na próxima época. Já o Atlético do Cacém ao

ser derrotado em casa (0-4) pelo Povoense caiu para o 12.º
lugar, esperando agora pelas descidas dos nacionais para
saber de sobe, ou se fica no campeonato da AFL. É promovido
ao nacional de seniores o Loures, 1.º classificado com 76
pontos, mais 3 que Águias da Musgueira, 2.º classificado

Hóquei – 2.ª Divisão Nacional

Quintino e Morais
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

Sintra sobe a terceiro
A uma jornada do fim do campeonato, o Hockey Club de
Sintra subiu ao 3.º lugar da classificação, ao vencer em Monte
Santos no passado sábado, dia 25, a A.D. Oeiras por 10-5.
Quanto à União de Nafarros perdeu em casa (5-6) perante o já

A FUNERÁRIA

promovido Mealhada.
Na derradeira jornada, a realizar amanhã, dia 1 (sábado), o
Sintra desloca-se ao recinto da BIR, e Nafarros ao reduto do
GD Sesimbra.

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

ATENDIMENTO PERMANENTE: 21 961 85 94
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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.
Sexta-feira, 31 de Maio – Isabel Maria Sequeira Conceição Alberto, do
Mucifal, Maria do Rosário Jordão Valdez de Lemos, Maria Júlia de Barros,
do Mucifal, Maria Amélia Mata Jorge, Maria Luísa Belo da Costa Cascais,
de Mafra, Manuel Cristóvão Duarte, de Campo Raso, José Manuel de Jesus
Viegas, Caetano da Costa Ribeiro, Rodrigo António Costa Martins e Abel
José Gomes Almeida, de Vila Verde.
Sábado, 1 de Junho – Georgete Fernandes Pires, do Cacém, Deolinda
Maria Chilreira da Soledade, de Pero Pinheiro, Beatriz Dias Silveira Coelho,
de Sintra; Torcato Nery Taful, da Terrugem, Domingos Manuel Duarte da
Silva, de Campo Raso, Francisco da Piedade Baptista, José Augusto Ribeiro,
de Agualva-Cacém, major Mário Fernando Fernandes Pereira, de Sacavém,
Henrique Batalha Tavares, de Almargem do Bispo.
Domingo, 2 – Gracelinda Susete Cipriana Jerónimo, de Pero Pinheiro,
Zulmira de Assunção Cardador, de Pero Pinheiro, Graciete Gonçalves
Pardal, de Pero Pinheiro, Palmira Rolo Miranda Carreira, de Santa Susana;
Luís Ricardo Barata Amâncio, António Francisco Casinhas,João Rodrigues,
Francisco Pedro de Assunção, do Mucifal, João Eduardo Alemon Mafra,
de Mem Martins, Jorge Humberto Monteiro Germano, de Albogas, José
Manuel Perpétuo Pais, do Algueirão.
Segunda-feira, 3 – Inês Silvestre de Sousa, de Morelena, Fernanda
Mesquita, de Mem Martins, Vera Moreira Rato, do Casal de Santo Amaro;
José Aleixo, de Vila Verde,Joaquim Alberto Moreira Coelho, de Sintra,
Carlos Manuel de Sousa Marques, Rui Manuel Santo Guerra, de Mem
Martins.
Terça-feira, 4 – Maria do Rosário Sandinha Inácio, da Terrugem, Helena
Angélica Chiolas Costa, de Setúbal, Cristina Maria Veríssimo da Silva, de
Sintra, Maria Cândida Pacheco da Silva Rosa, de S. Pedro de Sintra; António
Rui Passos de Mesquita, de Lisboa, António Moreira, da Várzea de Sintra,
Adriano Duarte de Horta e Nogueira Ferrão, António Ferreira Barbosa,
de Mem Martins, Henrique Manuel Sebastião, de Albogas, Sérgio Duarte
Cittério, da Suíça, Anais Lahaye Batista.
Quarta-feira, 5 – Ana Raquel Marques Resina, Mécia de Carvalho, de
Albarraque, Palmira Pargana, do Algueirão, Albertina Duarte Torres das
Neves, de Val Flor-Sintra, Torcato António Ministro Alves, de Pero Pinheiro, José Dâmaso, da Amadora, José Santos Silva Coelho, de Mafra, Rui
Manuel de Figueiredo Garcia, Bonifácio Domingos Catarino, de Faião.
Quinta-feira, 6 – Helena de Oliveira Costa, Maria Madalena Mendes, da
Assafora, Edviges Maria Leitão, Maria Beatriz Pereira de Oliveira, Maria da
Conceição Moreira da Costa Rodrigues, das Azenhas do Mar, Magnífica
Ferreira, de Montelavar, Maria José Gravato Figueiredo, de Mem Martins,
Maria Manuela Miranda Varela, de Lourel; Tomé de Barros Queirós, João
Pimenta, de Queluz, José Nunes Silva Monteiro, de Lourel.

TELEF. URGÊNCIAS
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

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

Dumas Brousse (Rinchoa); Almargem (Almargem
do Bispo); Garcia (Cacém).
Terça-feira, dia 4: O’Neil Pedrosa
(Massamá); Rio Mouro (Rio de Mouro); Ouressa
(Mem Martins); Araújo e Sá (Agualva-Cacém).
Quarta-feira, dia 5: Correia (Queluz); Serra
das Minas (Rio de Mouro); Rodrigues Rato
(Algueirão); Guerra Rico (Cacém).
Quinta-feira, dia 6: Baião Santos (Monte
Abraão); Marques Rodrigues (Mem Martins);
Marrazes (Estefânia); Rodrigues Garcia (Cacém).

25 números - 7,55

Cheque

50 números - 15,10

No Jornal
de Sintra - Loja

Multibanco – Seleccionar – Transferências
– Transferências bancárias

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

Este ano, a Caminhada da Corrida do
Ambiente, ajudará a realizar os desejos
de crianças gravemente doentes. A
Câmara Municipal de Sintra e o Centro
de Cultura e Desporto Sintrense
juntaram-se à Fundação Make-A-Wish
e ajudarão a partilhar alegria e esperança.
A missão da Fundação Realizar Um
Desejo, afiliada portuguesa da Make-AWish® Internacional, é realizar desejos
de crianças e jovens, entre os 3 e os 18
anos, com doenças que colocam as suas
vidas em risco, para lhes levar um
momento de alegria e esperança.
Até hoje a Make-A-Wish já realizou os

desejos de mais de 200 crianças gravemente doentes por todo o território. Na
Caminhada, seja uma estrela Make-AWish e contribua com o valor minimo de
1€ em troca de uma pulseira luminosa.
O Jornal de Sintra apela à participação
na Caminhada da Corrida do Ambiente e
seja uma estrela Make-A-Wish, ajudando a concretizar desejos de crianças
gravemente doentes.
A inscrição na V Corrida do Ambiente
(provas com carácter competittivo) deve
ser efetuada através dos sites: http://
www.sintraacorrer.com/
e http://corridadoambiente.no.sapo.pt/

Teatro para os mais pequenos em Sintra
Na Casa de Teatro de Sintra,
os mais pequenos têm oportunidade de conhecer a história do "Pedro e o Lobo", pela Fio d'Azeite, em cena até 2
de junho, aos sábados e domingos, sempre às 16H00.
Partindo do conto musical para crianças “Pedro e o Lobo”,
do compositor Sergei Proko-

fiev, com uma mescla de “bonecos” (uns as chamadas
marionetas, propriamente
ditas, e outros, mais conhecidos por brinquedos, aqueles que já brincámos ou, no
caso dos mais novos, que
ainda brincam) e acompanhada pela própria música do
génio russo, contamos uma

história de um menino igual a
tantos outros que são irreverentes, que aprendem
experimentando, e melhor, se
for na convivência harmoniosa com a variedade com
que a mãe natureza nos encanta todos os dias. Aliviámos a história das cargas
penalizadoras (neste caso

,

sobre o Lobo), a Fio d’Azeite
acrescentou e modificou para
contá-la à sua maneira,
dando, assim, sequência a um
trabalho feito a partir dos
contos imemoriais.
Fonte: Chão de Oliva /
Centro de Difusão Cultural
em Sintra. Tel.21 923 37 19

Anúncios
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P ROPRIEDADES

E MPREGO

A UTOMÓVEIS

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

DIVERSOS

SOCIAL

OBRIGATÓRIAS

N ECROLOGIA

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

espaço para 6 pessoas. Telef. 219616440 Telem. 965759644.

HABITAÇÃO
ALUGA-SE T2 em Quarteira. Completo. Tem

ALUGA-SE Cabeleireiro bem localizado.
Contacto: 964523082

NECROLOGIA. JORNAL DE SINTRA, 31-5-2013
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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

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

50 números Estrangeiro
- 20,00

Pela primeira vez a autarquia associa-se
à missão da Fundação Make-A-Wish,
que ajuda a realizar os desejos de crianças gravemente doentes, e organiza uma
caminhada, no próximo dia 8 de junho,
pelas 21h00, com partida e chegada à
Volta do Duche, na Vila de Sintra.
Esta caminhada (4 km) realiza-se a par
da V Corrida do Ambiente (7,3 km), oitava
prova do calendário do Troféu “Sintra a
Correr” 2012/2013, de caráter competitivo, cuja organização está a cargo do
Centro de Cultura e Desporto Sintrense,
com a colaboração da Autarquia. O início
da V Corrida do Ambiente é às 19h00.

EXTRACTO

SINTRA

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
SERVIÇO PERMANENTE
Sexta-feira, dia 31: Neves (Massamá Norte);
Tapada das Mercês (Mercês); Valentim (S. Pedro);
Rico (Agualva-Cacém).
Sábado, dia 1: André (Queluz); Viva (Rio de
Mouro); Santos Pinto (Mem Martins); Central
(Agualva-Cacém).
Domingo, dia 2: Portela (Monte Abraão);
Cristina (Mem Martins); Crespo (Várzea de Sintra);
Clotilde Dias (São Marcos).
Segunda-feira, dia 3: Azeredo (Pendão);

Sintra

Caminhada Make-a-wish

ANIVERSÁRIOS

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

SOCIEDADE

Agradecimento
Sua família e amigos,
agradecem reconhecidamente, a todas as pessoas
que partilharam todos os
momentos da sua vida.

Stephan Franz
Onken

A Funerária de São João das Lampas
Sintra – Algueirão – Mem Martins
Telefone: 808 201 500
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CERTIDÃO
Celso dos Santos, notário com Cartório Notarial, sito na Rua
João de Deus, 23-A, em Sintra:
CERTIFICA que é de 31.811m2, à área dos artigos 9-G e 123-B
da freguesia de Montelavar, concelho de Sintra, que foram objecto
de justificação notarial, e cujo extracto foi publicado no Jornal de
Sintra N.º 3977 de 19/04/2013.
Sintra, 27 de Maio de 2013.
O Notário,
(a) Celso dos Santos

ANA VERA GOMES DE ARAÚJO
ARNAUT POMBEIRO
Notária
Nos termos do art.º 100.º do Código do Notariado, Vera Araújo,
Notária, com Cartório Notarial em Lisboa, na Av. Eng. Duarte
Pacheco, Torre 2, 9.º, sala 3, certifica que a 21/05/2013, foi
outorgada escritura de Justificação, neste Cartório, a folhas 30
do Livro 65-A, sendo Justificante António Jorge Correia Serafim,
divorciado, natural de Vila Real, residente na Rua Barão do Linhó,
n.º 20, 3.º A, em Sintra, em que este se afirma exclusivo proprietário
e legítimo possuidor da fracção autónoma designada pela letra
“O”, terceiro andar O, do prédio sito na Rua Barão do Linhó, n.º
20, Linhó, São Pedro de Penaferrim, Sintra, descrito na 1.ª CRP
de Sintra sob o número 274, inscrito na matriz sob o art. 5270.
Que tal fracção entrou na sua posse por a ter adquirido, por
compra verbal realizada em trinta de Julho de mil novecentos e
noventa, no estado de divorciado à sociedade FINICASA –
Construção Civil e Materiais de Construção, Limitada, pessoa
colectiva 501 755 756, com sede na Rua Capitão Rei Vilar, lote
26, s/c, Alvide, Cascais, sociedade esta que não mais conseguiu
localizar. Esta aquisição foi precedida por um contrato promessa
de compra e venda celebrado em nove de Novembro de mil
novecentos e oitenta e nove, tendo o justificante alegado ter já
pago a totalidade do preço e que desde aquela data vem exercendo
uma posse pública, pacífica e de boa fé, sobre aquela fracção, e
por não ter outro modo de provar o seu direito, invoca a
usucapião como causa de aquisição do seu direito.
Está conforme o original.
Lisboa, 22 de Maio de 2013.
A Notária,
(a) Vera Araújo
Registo n.º 112/2013
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Sintra – “Pedro e o Lobo”, até 2 de junho, sábado e domingo, às 16h, na Casa de Teatro de Sintra. Contacto: 21 923 37 19.

TEATRO
Cabriz – “A Severa”
Onde: Associação de Cabriz
Quando: sábados às 21.30h e domingos
(a confirmar) às 17h
Contactos: 219240363 / 968071487
Sintra – “Pedro e o Lobo”, a partir de S.
Prokofiev, encenação de Nuno Correia
Pinto
Quando: Até 2 de junho, sábado e domingo, às 16h.
Onde: Casa de Teatro de Sintra
Contacto: 21 923 37 19
Almoçageme – “Um Pátio com Cantigas”, pelo Grupo Cénico Pérola da
Adraga da SRMA
Quando: Todos os sábados, pelas 21.45h,
até 27 de julho
Reservas: 219293382/917611757

EXPOSIÇÕES

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 – “A Memória do Elétrico”
Quando: Até 13 junho
Onde: Centro de Ciência Viva de Sintra
Contacto: 21 924 77 30

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

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

Sintra – Exposição não temática que
inclui diversas peças como brindes promocionais do início do séc. XX.
Onde: Museu do Brinquedo
Contacto: 21 924 21 71
Sintra – Exposição sobre
“Pesonalidades Portuguesas
na Obra de Leal da Câmara”
Quando: Até 30 setembro
Onde: Museu Anjos Teixeira
Telef. 21 923 88 27
Sintra – Sintra Arte Pública IX
“Os Mitos e a Mitologia”,
Exposição de Escultura ao ar live
Quando: Até 10 junho 2013
Onde: Volta do Duche
Sintra – 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 – Rogério Pires
Exposição de aguarelas
Quando: Até 28 junho maio
Onde: Espaço Edla
Contacto: 925 970 131
Sintra – “Aves Exóticas”
Quando: Até 16 junho
Onde: Centro de Ciência Viva de Sintra
Contacto: 21 924 77 30
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 Contemporânea
Contacto: 219243096

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 Navegantes”, Exposição de fotografia
Onde: Posto de Turismo
do Cabo da Roca
Contacto: 21 928 00 81

MÚSICA
Sintra – Ala dos Namorados apresenta
novo disco “Razão de Ser”
Quando: 14 junho, 22h
Onde: Auditório Jorge Sampaio, Centro
Cultural Olga Cadaval
Abrunheira – Noite de Fados
Quando: 1 de junho, 21h30.
Onde: URCA
Marcações: 964490324 - 933565880

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

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

Mira Sintra – II Exposição Coletiva de
Pintura e Artes Decorativas dos Artistas
Plásticos de Mira Sintra
Quando: Até 9 junho
Onde: Casa da Cultura
de Mira Sintra
Contacto: 21 912 82 70

DANÇA
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

CINEMA
CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
“Os Croods” VP, na sala 1, às 11.25h.
“A Ressaca Parte III”, na sala 1, às
13.35h, 15.35h, 17.35h, 19.35h. 21.35h,
00.05h.
“A Ressaca Parte III”, na sala VIP, às
11.50h, 13.50h, 16.05h, 18.50h,
21.50h. 23.50h.
“Epic - O Reino Secreto” VP, na sala 2,
às 11.20h, 13.30h, 15.40h, 17.50h.
“Epic - O Reino Secreto” VP, na sala
5-K, às 19.35h.
“Epic - O Reino Secreto” VP, 3D, na sala
4, às 11.35h, 13.45h, 15.55h, 18.20h.
“Epic - O Reino Secreto” VP, 3D, na
sala 7, às 21.30h.
“Epic - O Reino Secreto” VO, 3D, na

sala 4, às 21.45h, 23.55h.
“Epic - O Reino Secreto” VO, 3D, na
sala 7, às 11.20h, 13.35h.
“Velocidade Furiosa 6”, na sala 2, às 22h.
“Velocidade Furiosa 6”, na sala 3, às
13.20h, 16h, 18.40h, 21.40h, 00.20h.
“Velocidade Furiosa 6”, na sala 6, às
19h, 00.10h.
“Zambézia” VP, na sala 3, às 11.30h
(só dia 1), 14.15h (só dia 1).
“Os Gladiadores”, na sala 5-K, às
11.40h (só dia 1), 13.45h (só dia 1),
15.30h.
“A Música Nunca Acabou”, na sala 5K, às 17.30h.
“OGrande Gatsby”, na sala 5-K, às
21.45h.
“OGrande Gatsby”, na sala 6, às 16.10h.
“OGrande Gatsby”, na sala 7, às 18.30h.
“As Fantásticas Aventuras de Tad”,
VP, na sala 6, às 11.30h.
“Grandes Esperanças”, na sala 6, às
13.30h, 21.40h.
“Homem de Ferro 3”, na sala 7, às 15.50h.
“Assalto à Casa Branca”, na sala 7, às
23.45h.
SINTRA – CENTRO CULTURAL
OLGA CADAVAL - 21 910 71 18
Cinema Infantil Dia da Criança
Quando: 1 junho, 16h
Onde: Auditório Jorge Sampaio

DIVERSOS

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

televisão

Uma semana de ir às lágrimas

E

RAM OITO
DA NOITE de
domingo
quando arrancou o Jornal das 8 da TVI, o que
não deixa de ser coerente. E arrancou com
Judite de Sousa no
comando das operações, e a dar a grande notícia do dia, a de que o Vitória de
Guimarães conquistara a Taça de Portugal referente a este
ano e logo ao Benfica. As fotos não falam, mas esta que
aqui aparece ao lado documenta o momento em que Judite
pronuncia exatamente aquelas palavras – por muito que
aquela irritante legenda insista em contradizê-la. A legenda
deve ter sido escrita por um zeloso trabalhador da TVI que,
certamente crente no potencial dos encarnados, decidiu ir
adiantando serviço. Mas, caramba!, desde as 19h25 ou
19h30 que se sabia o resultado do jogo do Jamor – até em
Queluz de Baixo, como se prova pelas sábias palavras de
Judite de Sousa! O que terá levado aquele tão zeloso
trabalhador a não ir, pressuroso, apagar a palavra “Benfica”
e escrever em seu lugar a palavra “Guimarães” é uma coisa
que me transcende. Talvez a esperança de que a Federação
acreditasse mais num rodapé da TVI do que no resultado
do jogo?

N

ESSE MESMO DOMINGO, um pouco mais tarde,
a SIC estreou um programa novo. Chama-se
Splash Celebridades e temos de concordar que
só o nome mete medo. Como se isso não bastasse,
a apresentá-lo estão Júlia Pinheiro e Rui Unas,
com este último a cair, por mais que uma vez, na graçola

ordinária, o que não deixa antever nada de bom para os
programas futuros. Aquele programa, transmitido em direto
de uma piscina, poderia com boa vontade fazer algum sentido
nas tardes de Verão, no sábado ou ao domingo. Mas à noite?
Para combater o Big Brother ou Casa dos Segredos, ou lá
que nome tem aquilo? Mas não há ninguém em Carnaxide que
pense nestas coisas? A programação é o que houver assim
mais à mão e todas as ideias são maravilhosas? Por amor de
Deus! Por aqui se vê como Pinto Balsemão está envelhecido
e já muito desligado dos seus projetos, até mesmo da “menina
dos seus olhos”, que era a SIC. Ele próprio já nem deve ver o
seu próprio canal…

N

O DIA SEGUINTE, depois de termos visto coisas
“espantosas”, é claro que a estação veio anunciar
que um milhão e 200 mil pessoas tinham estado a ver
a coisa. Desse número, tudo porque as audiências
ainda não medem essas minudências, o canal não
foi capaz de quantificar quantos tinham ficado toda a duração
do programa de queixo caído e ar embasbacado, mas não
devem ter sido poucos. Quem, no seu perfeito juízo, fica a ver
José Castelo Branco a subir à prancha de uma piscina em
bicos de pés? E depois muitos se admiram que os canais de
cabo, o vídeo e os jogos abarquem já um terço do share de
audiências…

A

MENINA que, na TVI, apresenta o sorteio do
Euromilhões é uma pirosa de primeira água. Pirosa
mesmo, coisa que se lhe vê na cara. Depois, como se
não bastasse esse problema genético ou coisa que
o valha, ainda a vestem e penteiam a condizer com a
cara que tem. Pode parecer coerente, mas um fatinho simples
talvez melhorasse o aspeto geral: mas não, vá de calcar e

tornar a miúda ainda pior… Como
se não bastasse, a jovem é um misto
de apresentadora e de menina do
quadradinho para a linguagem
gestual. Quando ela diz “Vamos
conferir o seu palpite”, aponta com
a mãozinha para nós… Se não fosse
triste, até era capaz de dar para rir.

Bernardo
de Brito e Cunha

HÁ 10 ANOS ESCREVIA
«Falemos então da “Operação Triunfo”. De uma forma
geral, pode dizer-se que esta operação da RTP foi,
efectivamente um triunfo. Embora isso não se tenha
reflectido propriamente em conquistas de audiência – a
Gala dos domingos raramente conseguiu melhores
resultados do que o “Herman SIC”, por exemplo –, a verdade
é que em termos de salto qualitativo, este programa
representou um grande passo para a estação pública. É
preciso entender que, no contexto da televisão que vamos
tendo, a “Operação Triunfo” era um programa, por assim
dizer, “bom de mais”: com efeito, para um público que já se
perdeu de amores por um “Big Brother” e por toda a série
de telenovelas de produção nacional a que temos assistido,
seria muito complicado, de repente, voltar-se de alma e
coração para um programa bem feito, com boas músicas e
por aí fora. Principalmente era difícil que esse mesmo
público, que se deliciara com as sessões casamenteiras e
sexuais das terças-feiras com Teresa Guilherme, se
entregasse a um programa que não tivesse essas
componentes que fizeram o sucesso de “Big Brother”.»
(Este bloco respeita a grafia em uso no ano em que foi escrito.)

PUB.

OFICINA ESPECIALIZADA

Rua Dr. Manuel Arriaga,
n.º 5 - B
2745-159 Queluz
Telef. 21 435 59 90
Fax 21 435 59 81

Especialidades
da casa:
–
–
–
–
–
–
–

Arroz de Tamboril
Açorda de Marisco
Bacalhau à Apeadeiro
Escalopes à Archiduck
Bifes à Café
Arroz-Doce
Taça do Chefe

Encerra
à Quinta-feira

Snack-Bar, Restaurante

Avenida Miguel
Bombarda, 3-A
Telef. 219 231 804
2710 SINTRA
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Dia da Criança em Sintra

js - idalina grácio

Dia Municipal do Bombeiros / Sintra

Seara despede-se
dos Bombeiros com afecto
Idalina Grácio

No dia 26, domingo, foi celebrado o Dia Municipal do Bombeiro este ano organizado pela corporação
de Almoçageme. A cerimónia iniciou-se cerca das 11h30 junto à Colónia de Férias da Paróquia de S.
João de Brito, no Rodísio, local onde Fenando Seara relevou o trabalho e dedicação dos bombeiros
e suas famílias à causa pública e despediu-se com emoção das nove corporações do concelho de
Sintra.

P

resentes as nove corporações de Bombeiros (Agualva-Cacém, Algueirão-Mem
Martins, Almoçageme, Belas, Colares, Montelavar, Queluz, S. Pedro de Sintra e Sintra) com as suas viaturas (cerca de 30) e fanfarras.
No Rodísio e no decurso da
cerimónia foi prestada continência de honra às forças em
desfile, as quais percorreram
o percurso pela Estrada Nova
até Almoçageme, seguindose um almoço de confraternização com cerca de 400 pessoas.
Nas cerimónias participaram
para além do presidente e do
vice-presidente da Câmara
Municipal, Fernando Seara e
Marco Almeida o presidente
da Junta de Freguesia de Colares, Rui Santos e os órgãos
sociais da corporação dos
Bombeiros de Almoçageme,

O Dia Mundial da Criança é assinalado em Sintra, a 1 de
junho, com atividades para os mais pequenos. No âmbito
do SintraViva 2013, Fórum de Projetos do Concelho de
Sintra, vai realizar-se um espetáculo com Filipe Pinto, vencedor do programa Ídolos, às 22H00, no Regimento de
Artilharia Anti-Aérea N.º 1 em Queluz. A entrada é livre!
Desde 1998 que a Câmara Municipal de Sintra promove o
SintraViva. Lugar de encontro, o SintraViva é o momento
privilegiado para os Agrupamentos de Escolas e Escolas
Secundárias da rede pública, Movimento Associativo de
Pais e Encarregados de Educação, Associações
Desportivas e Juvenis, Instituições Particulares de
Solidariedade Social, Cooperativas Sociais, Associações
de Cultura e Recreio e outros parceiros da comunidade
partilharem os projectos que realizaram ao longo do ano
e que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento
educativo, social, cultural e desportivo de Sintra. É ainda
um lugar de troca, onde crianças, jovens, adultos e
famílias vivem momentos de partilha de experiências em
ambiente de festa.
O Museu do Brinquedo, em Sintra, também assinala este
dia com jogos. Da parte da manhã, tempo para o Jogo da
Glória em família e jogos de rua (pião, arco e gancheta,
cavalo de pau, corda de saltar).
Da parte da tarde: pinturas faciais, hora do conto e
modelagem de balões.
Entradas livres e lembranças para todas as crianças (até
aos 12 anos).

S. Marcos

Aldeia Medieval
São Marcos, comemora no dia 1 de junho,o dia Mundial
da Criança “ALDEIA DA CRIANÇA MEDIEVAL” um
evento que contará com a realização de várias atividades
(tiro com arco, escalada slide, karts a pedais), jogos
tradicionais, escultura de balões, pinturas faciais são
algumas das atividades que prometem deixar sem fôlego
os mais pequenos, que poderão ainda saltar e pular nos
vários insufláveis, promovendo a relação entre pais e
filhos. Esta iniciativa destina-se a todas as crianças e
jovens do concelho, a ALDEIA MEDIEVAL DA
CRIANÇA, encontra-se nas instalações do Centro Carlos
Paredes – Lúdico, Cultural e Desportivo de São Marcos,
das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h00.

Mucifal/Colares

Concerto de solidariedade
no dia 2
Maurício Barros, presidente da direcção discursa frente aos bombeiros perfilados
presidida por Mauríco Barros.
De relevar a presença dp
Comandante Operacional
Distrital, Elísio Oliveira, em
representação da Autoridade
Nacional de Protecção Civil.

As comemorações do Dia
Municipal do Bombeiro prosseguem até dia 1 de Junho,
data do encerramento com um
seminário sobre o tema
“Grandes Resgates”.
Outras actividades, nomea-

damente o Encontro Internacional de Resgate em Orla
Costeira, com formação em
exercício real vão sendo realizadas nos dias 29, 30 e 31.

O pavilhão desportivo da União Mucifalense recebe no
próximo domingo, dia 2, com início pelas 17h00, o
“Concerto de Solidariedade Social” promovido pela Junta
de Freguesia de Colares e com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra. O evento tem como objectivo a
recolha de alimentos, daí que o preço da entrada seja
“trocado” por massas, arroz, enlatados, leite, etc.
O programa promete, já que para além da apresentação
do espectáculo que conta com Joana Solnado e Tiago
Aldeia, sobem ao palco acompanhados pelas Bandas de
Almoçageme, Colares e Mucifal, Os Corvos, Luís
Represas, Maria João & Mário Laginha.

PUB.

ivo cardoso, lda.
ARMAZENIST
A - GROSSIST
A - RET
ALHIST
A - EXPORT
ADOR
ARMAZENISTA
GROSSISTA
RETALHIST
ALHISTA
EXPORTADOR

K
K
K
K

TUBOS DE GRÉS
TUBOS DE PVC
TUBOS DE BETÃO
TAMPAS DE FERRO

K SUMIDOUROS DE FERRO
K ACESSÓRIOS DE FERRO PARA ÁGUAS
K CAL HIDRATADA E CIMENTO, ETC
K SEMPRE AOS MAIS BAIXOS PREÇOS
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