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Autárquicas 2013 – Eleições dia 29 de Setembro

Todos os nomes

Candidatos à Presidência da Câmara (ordem do boletim de voto)

Bombeiros de São Pedro
de Sintra recuperam
do acidente no incêndio
no Caramulo

pág. 6

Religião / S. João das Lampas

Resenha histórica da romaria
de N.ª Sra. da Saúde

pág. 7

Almargem do Bispo

Medalhas de Mérito
a gentes do desenvolvimento
Social e Cultural

pág. 8

Basílio Horta,
Partido Socialista, sob o lema ‘Todos por
Sintra’
69 anos, deputado independente no Partido
Socialista

Pedro Ventura,
Coligação Democrática Unitária (PCP/PEV),
sob o lema ‘Confiança na CDU’
37 anos, vereador da CDU na Câmara de
Sintra

Nuno da Câmara Pereira,
‘Movimento Independentes por Sintra
(SIM)’, sob a sigla do Partido da Nova
Democracia, 62 anos, assessor de
comunicação e imagem da HPEM

Luís Fazenda,
Bloco de Esquerda, sob o lema ‘Por uma
resposta social e de esquerda à crise’
55 anos, deputado do Bloco de Esquerda

José Lucena Pinto,
Partido Nacional Renovador, com o lema
“Sintra mais Portuguesa”
61 anos, delegado comercial

Pedro Pinto,
‘Coligação Mais Sintra’ (PSD, CDS-PP e
MPT), sob o lema ‘Sintra Pode Mais’
56 anos, deputado do Partido Social
Democrata

António Barbosa de Oliveira,
Independente, ‘Movimento Sintra Paixão
com Independência’
59 anos, presidente da Junta de Freguesia
de Queluz

Nuno Azevedo,
Partido pelos Animais e pela Natureza (PAN),
sob o lema ‘Pelo Bem de Tudo e de Todos’
37 anos, presidente da Associação de
Moradores da Tapada das Mercês e gerente
da Loja Comunitária Ponto de Troca
João Massena,
Partido Trabalhista Português (PTP)
35 anos, electricista

Desporto / Ciclismo

Beatriz Lopes campeã
nacional de cadetes
Pedro Paulinho vence
Circuito de Nafarros

António Laires,
Partido Comunista dos Trabalhadores
Portugueses (PCTP/MRPP)
37 anos, técnico de electrónica no
Metropolitano de Lisboa

pág. 12 e 13

Marco Almeida,
Independente, ‘Movimento Sintrenses com
Marco Almeida’, sob o lema ‘Fazer por Sintra’
43 anos, vice-presidente da Câmara Municipal
de Sintra

As eleições autárquicas de 29 de Setembro vão
ser disputadas em Sintra por 11 candidaturas à
Câmara Municipal de Sintra, um número
recorde de candidatos, superior ao máximo de
oito nas eleições de 1989 e mais do dobro das
autárquicas de 2009.
No entanto, este número poderá descer para
10, caso o Tribunal Constitucional dê
provimento ao recurso interposto pelo PTP
contra a decisão do Tribunal de Sintra que
rejeitou a sua candidatura devido a alegada
apresentação de documentos fora de prazo.
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Prestação de Serviços de Contabilidade, Lda.
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Centro de Apoio Escolar

Apoio escolar personalizado e
profissional a todos os níveis de
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CAFÉ
ASTEL
PAS
TEL ARIA
PIZZARIA

Transporte próprio;
Actividades extra-curriculares

GESTÃO DO IMOBILIZADO • APOIO JURÍDICO
DOCUMENTAÇÃO DIVERSA • FOTOCÓPIAS • FAXES

Traz um amigo e tens 10% de desconto
valquiriatome@gmail.com
Telef. 211 952 957 / Fax: 211 957 151 • Telem. 919 967 948
Rua Adolfo Simões Muller, Loja n.º 7-D • 2745-968 Massamá

Praceta Rui Neves Machado, n.º 15 – Lj 3 • Bairro da Anta
Agualva-Cacém • Telefone: 214 314 242

O Seu café junto
ao apeadeiro da Portela de Sintra
HORÁRIO: Das 07H00 às 24H00
R. Dr. António José Soares, 12 – 2710 SINTRA
21 923 14 59
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HISTÓRIA LOCAL / USOS E COSTUNES

Foral Manuelino de Sintra – 1514

Memórias
de Um Povo
(XXXIII)

A

(Continuação)

Odrinhas e S. Miguel
Museu arqueológico de S. Miguel de Odrinhas, exposição
sensorial, ver, tocar, ouvir e cheirar, são os quatro verbos que
se conjugam, para ver as peças expostas, que mudou a história
da humanidade do tempo neolítico, para surgimento da
agricultura, da domesticação dos animais, das primeiras
aldeias, é sítio a visitar principalmente as crianças, que podem
ver mexer e sentir o gosto das coisas, aqui podem brincar com
os jogos das crianças do tempo romano, como o pião,
ossinhos, nozes, saltar à corda, berlindes, cabra ceda, ou até
vestir uma túnica, tudo isto em muito valor para as crianças.
Também os adultos podem visitar, tendo sempre exposições
para ver, coisas do antigamente.
Também em S. Miguel, mas do outro lado da estrada, tem a
escola profissional de recuperação do património de Sintra.
Escola onde se fazem vários cursos, para o secundário, cursos
livres, e ocupação de tempos livres. A escola ensina como se
restaura e conserva as especialidades de azulejos, pintura,
cantarias, metais, estuques e madeiras, esta escola tem muita
gente a aprender, também ensinam a usar ou a utilizar matérias
sensibilizando para questões sociais e ambientais.
Esta escola organiza durante as férias das escolas, natal,
Páscoa e férias grandes, pequenos cursos de uma semana, a
trabalhar com gesso, madeiras, azulejos e mosaicos. Este
Espaço também pode ser utilizado por particulares, para a
realização de actividade ao fim de semana, com pequenos
grupos de crianças e jovens.
Odrinhas teve a fábrica da Vigor, que começou a elaborar em
1951, foi a grande força deste povo onde empregou muita
gente, esta fábrica atingiu os 450 empregados, na maioria os
da terra, a fábrica produzia 300 mil litros de leite por dia, tinha
o leite do dia, e o leite UHT, o leite do dia era reconhecido
como o melhor leite do País, que vinha em garrafas de vidro,
de litro e de meio litro, também faziam iogurtes, que era preciso
mais 100 mil litros por dia, a fábrica deixou de os fazer em 2002,
ainda faziam pudins, a Vigor chegou a ter à volta de 150
viaturas, a unidade fabril mudou-se para Oliveira de Azeméis
em 2005, os armazéns de distribuição que eram em Odrinhas,
passaram a ser em Frielas insto no ano de 2008, e já não é só
Vigor mas sim um grupo.
(Memórias de Um Povo, escritas pelo autor
Armindo Silvestre Azenha (Continua em próxima edição)

lvo de um profundo e cuidadoso
processo de restauro, o Foral de
Sintra de 1514
garante presentemente a
forma adequada à conservação e difusão de um dos documentos mais importantes
do município, como símbolo
de liberdades e privilégios.
A relevância deste Foral
Manuelino é de tal dimensão
que se insere de acordo com
a tipologia convencionada no
tipo principal, revelando a
arquitetura ornamental do
frontispício a sua importância
como diploma, bem como o
estatuto que conferia a Sintra,
por decreto régio, mas também por exibir um cuidado
estilístico digno do prestígio
da Vila.
O Foral Manuelino de Sintra
(1514), encontrava-se no
Arquivo Nacional da Torre
do Tombo (ANTT), desde 23
de Fevereiro de 2001 para uma
profunda intervenção de restauro, em virtude do estado
de conservação em que se encontrava, quer pela antiguidade do documento, quer
pelo mau restauro de que foi
alvo, aliado à... existência de
inúmeros fungos que “corroeram” o pergaminho e
danificaram as tintas.
O estado do documento implicou a aplicação de uma
técnica de restauro única em
Portugal, com um método
que só foi utilizado 4 ou 5

Vítor Hugo Neto

vezes a nível mundial em documentos com esta extensão.
Constituiu um desafio e uma
aprendizagem para a equipa
do ANTT;
Deverá ser tratado com
exemplar cuidado, sendo o
seu manuseamento reservado e limitado a acessos muito
especiais e esporádicos. O
acesso e consulta ao Foral
serão feitos através de uma
cópia em formato digital ou
através da sua edição facsimile com a respectiva
transcrição;
Apresenta uma encadernação que não só garante o
manuseamento do códice,
mas que também se aproxima
da sua tipologia primitiva e
que lhe dá mais identidade,
ou seja uma estrutura seme-

lhante à tipologia manuelina
e idêntica aos forais manuelinos (séc. XVI).
No âmbito de um projecto
desenvolvido entre o ANTT
e o Centro de Física Atómica
da Universidade de Lisboa,
de análise/medição do suporte e tintas utilizadas nos Forais, foram detectadas algumas características únicas no
Foral de Sintra, que contribuíram não só para a preservação do texto do códice,
mas também o fazem único;
Documento com elevado
valor patrimonial, histórico e
arquivístico para o Município
de Sintra, insere-se de acordo
com a tipologia convencionada no tipo principal, revelando a arquitectura ornamental do frontispício a sua

foto: cms

importância como diploma,
bem como o estatuto que
conferia a Sintra, por decreto
régio, exibindo um cuidado
estilístico digno do prestígio
da Vila;
O foral é um conjunto de
normas que regulavam a vida
de uma sociedade nascente,
conjunto esse, talhado à
medida, que tornava atraente
para as populações a oferenda real e o reconhecimento
jurídico do lugar e constituise como o documento mais
valioso de um município. O
de Sintra, que completa 500
anos no próximo ano, após
mais de uma década, “regressa à sua casa”.
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Compre,
assine

Nota de leitura:
Merece destaque e aplauso o facto de o Autor não se
centralizar como protagonista ou sequer como membro de um
grupo protagonista destas memoráveis memórias de um povo.
É atitude mental cívica e ética que denota modéstia, espírito
solidário e propensão para serviço à comunidade.
Motivo de regozijo é o Museu Arqueológico de S. Miguel de
Odrinhas, obra da vontade e saber de uma equipa de notáveis
aos quais ainda não expressámos devidamente o
reconhecimento. Atente-se na obra pedagógica deste museu
e no seu prestígio internacional entre pares.
Também a Escola Profissional de Recuperação do Património
de Sintra é uma eficaz unidade de remadores contra a maré,
neste país de doutores em “gabinete sem janelas” (feliz e
oportuna farpa do jornalísta Vítor Raínho na revista Tabu, do
semanário Sol de 19 de Julho p.p.).
Lamentável a “fuga” da Vigor para outras paragens, mas ficou
a memória desta exemplar unidade industrial, mormente pela
qualidade dos seus produtos, certamente em parte inspirada
pela região saloia.

Foral Manuelino após profunda intervenção de restauro

e divulgue

JORNAL
DE
SINTRA

CARTÓRIO NOTARIAL DE SINTRA
DA NOTÁRIA
ANA SOFIA VALADA ROQUE
JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL
Ana Sofia Valada Roque, Notária do Cartório Notarial sito na Avenida Heliodoro Salgado, número 38,
em Sintra:
Certifico, para efeito de publicação, que, por escritura outorgada no dia dois de Agosto de dois mil e
treze, neste Cartório Notarial, exarada de folhas sessenta e oito a folhas sessenta e nove do livro de
notas para Escrituras diversas número sessenta e seis, os senhores DOMINGOS AUGUSTO COELHO
ROSADO, natural da freguesia de Vila Nova de Baronia, concelho de Alvito e ESMERALDA FILIPE
SERÓDIO ROSADO, natural da freguesia de Colares, concelho de Sintra, casados um com o outro sob o
regime da comunhão geral de bens, residentes na Rua da Cerâmica, Casal dos Rosados número 9,
Almoçageme, freguesia de Colares, concelho de Sintra, declararam que são, com exclusão de outrem,
donos e legítimos possuidores, do seguinte: metade indivisa do prédio rústico composto de vinha com
pereiras, com a área total de seis mil quatrocentos e quarenta metros quadrados, sito em Sítio dos Casais,
Limites de Almoçageme, freguesia de Colares, concelho de Sintra, descrito na Segunda Conservatória do
Registo Predial de Sintra sob o número MIL SETECENTOS E CINQUENTA, da freguesia de Colares,
com aquisição, de metade indivisa, registada a favor de Marcolino Pinto da Costa pela apresentação um
de dezasseis de Janeiro de mil novecentos e trinta e um e com aquisição, de dois quartos indivisos,
registada a favor de Domingos Dias Santos pela apresentação vinte de quinze de Outubro de mil
novecentos e noventa, inscrito na matriz predial sob os artigos 43 e 44 ambos da secção L, da freguesia
de Colares.
Que justificam o direito de propriedade sobre a referida metade do prédio rústico acima descrito invocando
como causa da sua aquisição a usucapião, dado estarem na sua posse, contínua, pública e pacífica, há mais
de vinte anos, em resultado de compra verbal, em data que não conseguem precisar, a Marcolina Pinto
da Costa.
ESTÁ CONFORME
Sintra, 2 de Agosto de 2013.
A Notária,
(a) Ana Sofia Valada Roque

Portugal no seu melhor
in Jornal de Negócios / Especial 9.º
Aniversário 30/Maio/2012

JORNAL DE SINTRA, uma marca concelhia
presente nos acontecimentos que fazem a história local

Leia, assine e divulgue
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Autárquicas

Eleições de 29 de Setembro disputadas por uma dúzia
de partidos e de movimentos independentes
Luís Galrão

As eleições autárquicas de 29 de Setembro vão ser disputadas em Sintra por 12 candidaturas, embora apenas 11 tenham
apresentado listas à Câmara, um número recorde de candidatos, superior ao máximo de oito nas eleições de 1989, e mais do
dobro das autárquicas de 2009. No entanto, este número pode ainda descer para 10, caso o Tribunal Constitucional rejeite
um recurso do PTP contra a decisão do Tribunal de Sintra, que rejeitou a candidatura devido à alegada apresentação de
documentos fora de prazo.

A

outra lista que não
tem candidato à
câmara é o “Movimento Unido pela Democracia
Ativa” (MUDA), independente, que apenas concorre
à presidência da Assembleia
de Freguesia de AlgueirãoMem Martins. Já para a Assembleia Municipal, o número de listas será de nove (PNR,
PTP e MUDA não apresentam listas), enquanto às
freguesias a quantidade de
candidatos oscila entre os
cinco para Casal de Cambra
ou Colares, e os nove em
Algueirão-Mem Martins.
A ordem de apresentação nos
boletins será de acordo com
o sorteio realizado no início
de Agosto, que dita que à
cabeça surge o PCTP/MRPP,
seguido da CDU, BE, Coligação “Sintra Pode Mais”
(PSD/CDS-PP/MPT), PAN,
PTP, Movimento “Sintrenses
com Marco Almeida”, MUDA, PS, PND, PNR, e “Sintra
Paixão com Independência”.
Foram igualmente sorteados
símbolos em numeração romana para os grupos de

cidadãos: VIII para o Movimento “Sintrenses com
Marco Almeida”, XIX para o
MUDA e XII para a candidatura “Sintra Paixão com
Independência”.

Partidos e candidatos
puxam figuras
nacionais para Sintra
Dos partidos com eleitos
locais neste mandato, só a
CDU não foi buscar um nome
da política nacional para
cabeça de lista à câmara, tendo escolhido o actual vereador Pedro Ventura. Já para a
assembleia municipal, a CDU
optou pelo deputado António
Filipe, que também já é o
número dois neste órgão
autárquico. O PSD, em coligação com o CDS-PP e com o
MPT, escolheu o deputado
Pedro Pinto, um dos vice-presidentes do PSD, para cabeça
de lista à câmara; o jornalista
Hernâni Carvalho, independente, para a assembleia municipal; e o músico Luís Represas para mandatário.
Os socialistas, por seu lado,

chamaram Basílio Horta,
deputado democrata cristão
independente, para encabeçar a lista à câmara, e o
actual vereador Domingos
Quintas, para a assembleia
Municipal. A tendência para
trazer candidatos da Assembleia da República repete-se
no BE, com Luís Fazenda
como candidato à presidência
da autarquia, e João Silva, o
actual líder da bancada do BE
na assembleia municipal a ser
o cabeça de lista a este órgão.
Nas outras forças e movimentos, Marco Almeida, o
actual vice-presidente que
concorre como independente, trouxe o social-democrata
António Capucho para candidato à assembleia municipal, enquanto Nuno da Câmara Pereira, outro independente (embora concorra
sob a sigla do PND), escolheu para este cargo o actor
Nicolau Breyner.
A disputa de nomes sonantes
chegou também às iniciativas
de campanha, onde já surgiram personalidades como
Jorge Sampaio, que veio visitar a Vila de Sintra com o

candidato Basílio Horta;
Ramos Horta, que veio
almoçar com Nuno da Câmara
Pereira; ou Eusébio, que já
participou em duas iniciativas
da candidatura de Marco
Almeida. Há dias, foi a vez do
social-democrata Pedro Pinto
trazer a Sintra o primeiroministro, na qualidade de
presidente do PSD, e mais
quase quatro dezenas de
figuras nacionais do PSD e do
CDS, como Marcelo Rebelo
de Sousa, Marques Mendes
ou a ministra Maria Luís
Albuquerque.
Campanha eleitoral vai custar
mais de 640 mil euros
A campanha eleitoral só terá
lugar oficialmente entre 17 e
27 de Setembro, mas até lá os
candidatos estão a desdobrar-se em iniciativas um
pouco por todo o concelho.
No total, os cartazes, comícios e outra propaganda
política, custarão cerca de 642
mil euros, mais de metade
(62,3%) proveniente de subvenções estatais, que poderão ultrapassar os 400 mil
euros. Estes montantes resultam da soma dos orçamentos

apresentados à Entidade das
Contas e Financiamentos
Políticos do Tribunal Constitucional.
Os documentos revelam que
o social-democrata Pedro
Pinto é quem mais vai gastar,
com mais de 220 mil euros,
seguido por Basílio Horta,
com cerca de 135 mil euros, e
por Pedro Ventura, com 90
mil. Seguem-se, a meio da
tabela, os independentes
Marco Almeida, António
Barbosa de Oliveira e Nuno
da Câmara Pereira, com
orçamentos de 80, 51 e 40 mil,
respectivamente, seguidos
pelo BE, com uma previsão de
pouco mais de 21 mil euros.
No fim da lista, mas no topo
dos mais poupados, surgem
João Massena, do PTP, e
José Lucena Pinto, do PNR,
cada um com apenas 500
euros de gastos na campanha
eleitoral. Abaixo dos dois mil
euros de gastos em propaganda, estão ainda o PCTPMRPP, com 1550 euros, e o
PAN, com 1815 euros.
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Novos acessos para
a Praia da Samarra
A Praia da Samarra, uma das
praias com mais
iodo em Portugal e rodeada
de uma beleza
diferente e encontra-se
actualmente
integrada num
plano de melhorias de acessos.
A construção
de um novo
acesso deverá
estar concluída
no decurso do
mês de Setemfoto: idalina grácio
bro. Uma boa
notícia que muito nos apraz registar porquanto fomos eco durante anos de pedidos nesse
sentido dos nossos habituais leitores.

Belas

1.ª Grande Sardinhada da URPIB

A

União de Reformados Pensionistas
Idosos da Freguesia de Belas (UR
PIB), organizou nos
dias 3 e 4 de Agosto, em Belas,
a 1.ª Grande Sardinhada.
Com a finalidade de poderem
angariar alguma verba para a
construção da sua nova Sede
que irá ser construído na rua
Dr. Eduardo Ferreira Pinto
Basto, a Direcção proporcionou aos presentes um convívio agradável no decorrer do
almoço que se estendeu até
ao final da tarde.
Este almoço contou com a
participação de alguns sócios
da colectividade, população
local e com o presidente da
Junta de Freguesia, Gui-

lherme Dias.
A aardinhada, foi bem sucedida com a venda de 50kg de
sardinhas, e os restantes
acompanhamentos. O orgulho é geral nesta Associação,
pois têm em mãos um grande

projecto e tudo farão para que
a obra se concretize. De facto
é de louvar a insistência que
todos têm tido para o benefício dos reformados da
freguesia.
Elsa Silva, correspondente em Belas

Pousada de Juventude de Santa Cruz
No passado dia 12 de julho de 2013, foi inaugurada mais uma Pousada da Juventude, desta
feita na bonita praia de Santa Cruz.
A Pousada de Juventude de Santa Cruz, além da sua fantástica localização é uma das estâncias
balneares mais belas e concorridas da região do Oeste.
Dispõe de uma capacidade de alojamento para 100 pessoas e caracteriza-se pela singularidade
dos seus recursos e pela excelência das suas instalações.
PUB.

75.º Aniversário da Sociedade
Recreativa de São Marcos
A Sociedade Recreativa de
São Marcos comemorou 75
Anos, que faz dela a mais antiga da cidade de Agualva
Cacem.
Em ambiente de festa que
decorreu durante todo o fim
de semana com bailaricos,
jogos tradicionais e ainda a
São Marcos Cup (Torneio
Futebol).
Na ocasião o presidente da
Junta de Freguesoa de S.
Marcos, Nuno Anselmo
destacou o papel das escolas
de desporto em que a SRSM
é parceira.
O presidente da Junta de
Freguesia do Cacém José
Fautino destacou ainda a
importância do papel que
estas instituições tem na vida
da cidade de Agualva Cacem,
sendo um exemplo de cidadania participativa.

Renato Santos, presidente da associação
aniversariante com representantes das autarquias
de S. Marcos e Cacém

32.º Almoço convívio nacional
dos antigos combatentes da Guiné
No dia 6 de Outubro, domingo, realizar-se-á o referido
convívio no Restaurante
Litoral, Estrada Nacional N.º
1 – Matos da Ranha –

Pombal.
Os interessados (que podem
inscrever familiares) devem
contactar Isaías Peralta – 966
003 293 / 232 183 926, ou

escrever para: 32.º Almoço/
Convívio – Guiné 2013 –
Apartado 42 – 3534-909
Mangualde.
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Atribuição de Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro

Apeadeiro um espaço em que muitos confortam
o estômago e exteriorizam a alma

A

Câmara Municipal
de Sintra, atribuiu
a Medalha de Mérito Municipal,
Grau Ouro, ao restaurante "O Apeadeiro" pela
dedicação, disponibiliadde,
simpatia e profissionalismo
dos seus donos, assim como
de todos os que ali trabalham.
Sobre a atribuição da medalha
Fernando Seara, no discurso
proferido na cerimónia faz
uma análise da vida do Apeadeiro que, devido ao seu interesse histórico se reproduz na
íntegra para quem se interessa
por Sintra e sua gentes.
“Sabemos todos que “o
prazer da comida é o único
que desfrutado com moderação, não acaba por cansar”.
Ora a gastronomia tradicional
constitui actualmente um exlibris do turismo nacional e o
reconhecimento público da
qualidade patrimonial que a
gastronomia hoje representa,
cria responsabilidades acrescidas na sua valorização, sobretudo porque participa e
perpetua a nossa identidade
regional e local.
A noção de património implica, pela sua etimologia,
uma conotação temporal de
herança, de valores que devem ser salvaguardados e
transmitidos. E se, oficialmente, os governos legislam
já no sentido dessa promoção, certo é que são localmente os municípios que
mais diligentes se manifestam
na vanguarda dessa consciencialização. E a devem

foto: cms

Fernando Seara ladeado pelos sócios do Apeadeiro Raúl Nogueira e José Almeida
evidenciar. Como é o caso,
hoje e aqui.
É esta responsabilidade, diria
mais, é esta causa, que nos
leva hoje a agraciar com a
Medalha de Mérito Municipal, de Grau Ouro, o Restaurante Apeadeiro pela sua
longa e ininterrupta contribuição em prol da arte de bem
receber e de bem servir, créditos, aliás, sobejamente reconhecidos pelos sintrenses
e pelos turistas que nos
visitam.
O seu rigor profissional, a sua
cozinha tradicional de sabor
apurado, o seu ambiente descomprometido são afinal a
receita de sucesso para esta
longevidade que une as nossas recordações e a nossa
memória colectiva ao longo

de várias décadas. É em nome
de todos os Sintrenses que
me cabe o privilégio de homenagear e felicitar o Apeadeiro
neste significativo momento
da sua história em que se
assinalam 43 anos de existência.
Na verdade foi há exactamente quarenta e três anos
que nasceu o Apeadeiro.
Abriu às onze e meia da manhã e o primeiro cliente consumiu uma “água do Vimeiro”. Singularidades de um
tempo.
Abriu portas e partilhou sorrisos. Abriu portas e brindanos, a cada dia, com um maravilhoso arroz de tamboril,
uns singulares filetes de
peixe-espada, um – dizem –
saboroso bife á café. E, per-

doem-me, e no tempo próprio,
perturba-nos com um cozido
à portuguesa.
Mas o Apeadeiro é, acima de
tudo, um espaço de encontros e de um lugar de identidades.
Aqui sentimos os outros.
Aqui nos identificamos com
o espaço. Com o sorriso de
todos. Com o sentido de Família. Das Famílias que, aqui,
com fidalguia, nos recebem.
E que hoje também homenageamos.
Aqui todos sabem que a mesa
7 era a mesa da D. Fernanda
Sampaio e que o Dr. Jorge
Sampaio e o Prof. Daniel
Sampaio aqui sentem, na gastronomia, as suas recordações de Sintra.
Como tão bem retrata num

artigo no “Público” o Prof.
Daniel Sampaio.
Aqui lhes deixo um naco, um
lindo naco, desse artigo:
“E à noite jantei no Apeadeiro,
o restaurante próximo da
estação de comboios, onde o
amigo de Sintra António M.
Soares Barreto recordou a
mesa onde se sentava a
minha mãe, sua professora
particular de Inglês. Julguei
vê-la, a conversar com ele,
sempre a falar dos filhos,
eterna combatente cívica e
educadora militante.
Compreendi como o passado
é decisivo. Está tudo diferente, na realidade os meus
pais partiram há muito, ele
não trabalha no consultório
e ela não almoça com o amigo
Barreto, mas continuam por
ali, por certo aprovam a blisshouse e aceitam que o Apeadeiro e Sapa estão melhor.
Sobretudo não os esquecemos, porque o passado estrutura o futuro e nos dá forças
para continuar.”
Mas, aqui, também percebemos a mesa 9 e o Senhor
António Manuel Barreto.
Com ele e os seus jornais em
particular os desportivos –
estamos “mais perto das
notícias”. Ou o titular permanente da mesa 3 “o Senhor
José mecânico” – Sr. José Rabaça, ou os da mesa 13 o Sr.
José Manuel Alfredo e o Sr.
Alph ou o da 24 o Sr. Fernandes.
Assim desde 1970 – data do
seu nascimento – ou então
desde 1 de Dezembro de 1983

data da sua “restauração” –
em dia da nossa Restauração
– este Apeadeiro é um espaço
comum de Sintra.
Um espaço em que muitos
confortam o estômago e exteriorizam a alma.
Um espaço de prazer. Um espaço de uma fidalguia singular. Um espaço em que
cada um de nós sente vontade
de voltar. De regressar. De
recomeçar. Um espaço de
confiança. Também de doação
aos outros.
Um espaço que merece o nosso – e o vosso – reconhecimento.
E, hoje e aqui, somos os intérpretes, tão só, da vossa
vontade.
E, por isso, dizemos: Bem hajam. Por tudo. Por tudo mesmo. Mas, acima de tudo. Bem
hajam pelo que são! Pela vossa coragem e pela vossa generosidade. Pela vossa simplicidade e sinceridade. Pelo
prazer que nos proporcionam.
E pelas dores que nos atenuam.
É que “as dores humanas são
séculos, os prazeres instantes”!”
A atribuição da Medalha
Grau Ouro ao Apeadeiro foi
proposta pelo Presidente da
edilidade e aprovada por
unanimidade em sessão
camarária.

PUB.

MORELENA – Lar e Centro de Dia e Apoio Domiciliário

Especialidades da casa:
 Quartos individuais, duplos e de casal, c/ casa de banho privativa,
telefone, Ar-Condicionado, Tv (opcional)  Enfermaria, Médico,
Análises Clínicas e Ecocardiograma  Ginásio  Cabeleireiro

Zelamos pelo conforto e bem-estar dos nossos Idosos
Prestamos um serviço de qualidade
Inscrições Abertas – Travessa Flor da Aldeia, Morelena
2715-039 Pero Pinheiro • Telf. 21 967 79 30 - 93 760 16 92

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

Snack-Bar, Restaurante

Encerra à Quinta-feira

Avenida Miguel Bombarda, 3-A • Telef. 219 231 804 – 2710 SINTRA

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

Jornal de Sintra,
uma MARCA concelhia
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Bombeiros de São Pedro de Sintra
recuperam do acidente no incêndio no Caramulo
Luís Galrão

Continua internado no Hospital Amadora-Sintra um dos cinco bombeiros de S. Pedro de Sintra vítimas do incêndio de dia 22 de Agosto, na Serra do
Caramulo, que provocou a morte a dois bombeiros e só foi dominado ao fim de cinco dias. “O bombeiro de 1ª João Martins, de 44 anos, encontra-se
internado devido a queimaduras nos pés e uma queimadura ligeira ao nível da face, não inspirando cuidados de maior”, informa a corporação.

D

os outros quatro elementos, dois sofreram igualmente queimaduras ligeiras nos pés, devido à temperatura dentro da área
queimada para onde foram forçados
a fugir, e os restantes dois elementos
já se encontram novamente a combater incêndios. O grupo continua
também a receber apoio psicológico
de uma equipa de apoio psicossocial da Autoridade Nacional de
Protecção Civil, “devido à complexidade da situação” em que
estiveram envolvidos.
A equipa de Sintra integrava o
Grupo de Reforço para Combate a
Incêndios Florestais (GRIF) de
Lisboa, quando, juntamente com
outros bombeiros de Alcabideche,
Loures, Estoril e Zambujal, foi
apanhada por uma mudança súbita
do fogo que lavrava em Silvares,
concelho de Tondela. O acidente
acabou por vitimar fatalmente a
bombeira Ana Rita Abreu Pereira, de
24 anos, da corporação de Alcabideche, e o bombeiro Bernardo Figueiredo, de 23 anos, dos Voluntários do Estoril, que esteve vários
dias internado e acabou por morrer
na última terça-feira. Ficaram igualmente feridos com queimaduras
ligeiras cerca de uma dezena de

Bombeiros de S. Pedro de Sintra presentes no combate às labaredas
operacionais.

Incêndios quase diários
no concelho
Além do envio de homens e meios
para os GRIF e GRUATA (Grupos
de Reforço para Ataque Ampliado)

que têm sido chamados a combater
as chamas em vários pontos do
país, as corporações de bombeiros
do concelho não têm tido descanso
devido às inúmeras ocorrências no
município e em concelhos limítrofes,
sobretudo incêndios de pequena e
média dimensão.

fotos: luís galrão

Um dos fogos que mobilizou mais
meios foi o que deflagrou a 6 de
Agosto junto à II Fase da Urbanização do Casal do Cotão, em São
Marcos, alegadamente provocado
por dois menores que estavam a
brincar junto a uma encosta de mato.
O vento ajudou as chamas a progre-

dir até perto da III Fase e a ameaçar
várias casas do bairro da Encosta
de São Marcos, o que levou a que
fossem accionados 80 bombeiros e
23 viaturas de várias corporações
de Sintra e Oeiras.
Dias depois, a 9 de Agosto, o fogo
rondou a zona industrial do Alto de
Colaride, em Agualva, mas a rápida
intervenção de 60 bombeiros, apoiados por 18 viaturas, permitiu manter
o fogo afastado dos armazéns. Ali
próximo deflagrou outro incêndio,
a 19 de Agosto, numa zona de mato
na área prevista no PDM para o
Parque Cultural e Natural de Colaride.
Outros três incêndios, na serra de
Casal de Cambra, no dia seguinte,
na Serra da Silveira, no dia 22, e junto
ao Sabugo, no dia 23, voltaram a
mobilizar dezenas de bombeiros,
que garantiram que as chamas
fossem debeladas em poucas horas.
No primeiro caso, o comandante dos
Bombeiros de Belas salientou a
“origem estranha” do fogo, que teve
início de madrugada em cinco focos
numa zona de difícil acesso. Já na
Serra da Silveira, o fogo destruiu
parte de uma sucateira, cujos resíduos originaram vários rebentamentos e uma coluna de fumo negro em
direcção a Lisboa.

AOS NOSSOS LEITORES E ANUNCIANTES
Jornal de Sintra apela a todos os leitores e anunciantes para se tornarem assinantes
e para divulgarem as suas actividades económicas nas suas páginas.
Jornal de Sintra acompanha a história local desde 1934 e quer prosseguir nesta sua missão concelhia.

No contexto actual é imprescindível o apoio de todos.
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Focos de incendiária
incompetência
João Cachado

Q

uando vários incêndios lavram em
vários pontos do país, embora
mais concentrados em zonas
geográficas habitualmente mais
castigadas – factor este da localização que, aliás, deveria merecer
a leitura mais adequada – instala-se o desânimo de sempre, fruto de muitos anos
acumulados de cenários análogos, sucessivamente protagonizados por quem evidencia
as mesmas ou diferentes falhas, umas vezes,
ao nível das populações envolvidas, falhas
de educação, e de instrução, outras, na esfera
da decisão técnica e política, falhas resultantes das mais diversas incompetências e
incapacidades .
As televisões, através de muito polémicos e
controversos serviços de reportagem, vivem
num afã encarniçado de estéril competição,
emitindo mensagens cujos efeitos jamais
serão positivos para a comunidade em geral.
Pelo contrário, tal mediatização arrisca, isso
sim, desencadear acções de perversa replicação cuja motivação, muito interessante a
vários títulos, tem sido objecto dos mais diferentes estudos – incluindo indução de actos
de piromania e crimes originados por
perturbações várias da personalidade aproveitadas por negociantes sem escrúpulos –
pareceres, propostas que, na maior parte dos
casos, não são tidos na devida consideração.
Ano após ano, a sistemática repetição das
mesmas imagens até parece indiciar que, com
esta inacreditável expressão quantitativa, os
incêndios de Verão são coisa perfeitamente
inevitável. A comunidade não estranha. O
povo habituou-se. Com o seu coro de lamentações, imprecações de populares contra o
atraso ou ausência dos meios aéreos, acidentes com viaturas de ataque aos fogos,
morte de bombeiros, gente acidentada e
ferida internada nos hospitais, milhares e
milhares de hectares de terras queimadas,
prejuízos materiais incalculáveis, atentados
ambientais incomportáveis, tudo «isto»
parece fazer parte duma «normal» paisagem
estival.

Incompetência geracional
Num estado de calamidade que só não se
assume por falta de coragem e de assertividade de discurso, têm sido os Ministros da
Administração Interna dos sucessivos
governos que aparecem nos telejornais, como se a ocorrência de tão significativo flagelo
apenas dissesse respeito ao governante a
quem compete a coordenação das entidades
vocacionadas para o combate. E, facto indesmentível, apenas de combate aos incêndios
se fala, ou seja, dos meios aéreos, do equipamento mais ou menos actualizado, do pessoal
envolvido, umas vezes com a devida formação, outras dando a entender fragilidades
gritantes.
Quanto ao actual executivo que, desde o
início de funções e até há cerca de um mês,
manteve no posto a mesma titular da
Agricultura e do Ambiente, alguém viu, ouviu
ou leu notícia efectivamente substantiva
relativa a medidas concretas de sua lavra afins
da prevenção atempada dos fogos de Verão?
Em dois anos, nada, absolutamente nada. Tal
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como todos os anteriores titulares das pastas
que acumulou, nem sequer conseguiu
promover a realização do cadastro florestal,
condição absolutamente imprescindível ao
desenho de quaisquer intervenções posteriores.
Ao longo de décadas, nem no Parlamento nem
no Governo, alguém foi capaz de promover as
medidas legislativas afins da operacionalização da defesa dos inestimáveis bens
patrimoniais que o país se tem permitido perder
com tanta negligência e insensatez. É uma
lástima sem qualquer lenitivo. A propósito, já
repararam que os maiores proprietários nacionais da matéria-prima com que se abastece a
indústria da celulose rarissimamente sofrem
incêndios nas suas propriedades? Milagre?
Não, apenas porque, muito naturalmente,
concretizam todas as indispensáveis medidas
de prevenção.

Prevenir com estratégia integrada
Porque, de facto, é na prevenção, em tempo
oportuno, concretizando intervenções de
limpeza, instalando acessos, armazenagem de
água, adequada gestão das matas, bosques e
florestas particulares e do Estado, que se demonstra como são evitáveis as cenas do
costume. É um trabalho complexo que, além
das estruturas dependentes dos Ministérios
da Agricultura e do Ambiente, deverá comprometer também a Educação, Trabalho e Segurança Social, Defesa, Justiça, Finanças bem
como das Autarquias, numa inequívoca
integração de actuações. Para o efeito, não
tenho a menor dúvida de que se justifica a
criação de uma estrutura política de coordenação integrada, com o perfil e competências
de uma Comissão Nacional para concretizar
um programa que têm apontado as autorizadas
vozes de Duarte Caldeira ou Jaime Soares da
Liga dos Bombeiros Portugueses ou de José
Manuel de Moura, do Comando Nacional da
Protecção Civil,
Antes de finalizar, permita-se-me um parêntesis. Felizmente há excepções que, na confirmação da regra, nos concedem agradáveis
constatações como a do caso de Sintra que,
em tempos mais recentes, soube concretizar
as medidas que as circunstâncias impunham,
em presença de um riquíssimo e sofisticado
património natural, muito do qual integrado
no Parque Natural de Sintra-Cascais e, em
simultâneo, classificado pela Unesco como
Paisagem Cultural da Humanidade. À empresa
de capitais públicos Parques de Sintra Monte
da Lua e à Câmara Municipal de Sintra, justo é
o reconhecimento de um trabalho absolutamente notável de prevenção dos fogos.
Como já tenho afirmado e escrito, confirmo
que, na realidade, há poucos anos, passámos
a dormir muito mais descansados.
E, terminando, a certeza de que, apesar da
prevenção, Incêndios sempre haverá mas com
outras dimensões e características. Entretanto,
se nada de pertinente mudar, precisamente no
sentido de que têm apontado, entre outros,
os peritos acima referidos, continuaremos a
ver as televisões neste seu actual «empenho»
que, ao fim e ao cabo, mais não faz do que
potenciar o efeito das portuguesíssimas
lágrimas de crocodilo…
[João Cachado escreve de acordo com
a antiga ortografia]

O

culto a Nossa Senhora da Saúde
surgiu na Península Ibérica por
volta do Século
XII, com o aparecimento da
Peste Negra. A primeira
invocação a Nossa Senhora
da Saúde no nosso país é a
do Martim Moniz em Lisboa
com a capela a si dedicada
no século XIV.
De acordo com registos
existentes no arquivo do
Patriarcado de Lisboa o culto
a Nossa Senhora da Saúde
na Paróquia de São João das
Lampas é o segundo mais
antigo, logo a seguir ao do
Martim Moniz, aparecendo
no século XVI.
A Romaria de Nossa Senhora da Saúde ocorre
sempre no primeiro Domingo de Setembro,
trata-se da maior festa do Concelho de Sintra
e provavelmente a maior do Distrito de Lisboa.
Normalmente a festa dura cerca de uma
semana, sendo o dia mais importante o
primeiro Domingo, onde há Celebração da
Eucaristia da Solenidade de Nossa Senhora
da Saúde com a Tradicional Procissão.
De facto as Festas de Nossa Senhora da
Saúde destacam-se pelo grande fenómeno
religioso que concentram em si mesmas. Não
se trata apenas de mais uma festa de paróquia
como tantas outras que ainda se vão
realizando por este país fora mas sim, de uma
festa feita pela paróquia de São João Baptista
das Lampas para todos os romeiros que a esta
se deslocam. Esta é a festa de toda a zona
saloia que atravessa os limites geográficos
das várias freguesias.
Só desta forma se consegue explicar a
afluência de milhares pessoas nesta altura do
ano, em oposição à fraca adesão que as festas
do padroeiro da paróquia (São João Baptista)
registam. Nossa Senhora da Saúde é
simplesmente mais uma invocação de Maria
Santíssima na nossa paróquia, mas algo a faz
diferir das outras!
Qual a diferença não se sabe. Apenas se
observa a grande chegada de doentes e
pessoas mais necessitadas de uma ou outra
graça. De facto várias são as graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora.
O movimento e devoção dos romeiros a
Nossa Senhora da Saúde de São João das
Lampas está bem patente na verdadeira
enchente que atinge o largo principal e as
ruas que o ladeiam durante o Domingo à tarde.
A igreja transborda de fiéis para a Celebração
da Eucaristia da Solenidade de Nossa Senhora
da Saúde ou para, após o regresso da
Procissão ao templo cumprirem as suas
promessas a Nossa Senhora.
No início do Século passado, São João das
Lampas era destino de inúmeros Cirios
(peregrinações organizadas a determinado
santuário), alguns até da zona da Figueira da
Foz; que se deslocavam até esta localidade e
aqui permaneciam uma semana até ao dia da
festa, participando na Novena a Nossa
Senhora da Saúde.
No campo das promessas a Nossa Senhora
estas podem ser representadas de diversas
formas. Nas oferendas colocadas no templo,
oferendas que podem ser monetárias, e
normalmente até de valores avultados, ou nas

dádivas de ouro que está
colocado na imagem (em
quantidade bastante elevada), nas orações que podem
ser feitas durante todos os
dias da festa, nas inúmeras
velas que são queimadas
junto do queimador do
templo, nas peças de cera (que
tentam simbolizar as graças
recebidas), ou nos cargos.
Possivelmente, os cargos são
o expoente máximo das
promessas a Nossa Senhora,
sendo estes cargos exclusivos das freguesias Saloias
de Sintra.
Os cargos não são mais do
que armações com fogaças,
nesta zona uma espécie de
pão doce com uma forma de roda dentada,
feitos de uma massa que demora bastantes
horas a levedar e outras tantas a cozer em
forno de lenha, trabalho este todo feito de
forma manual. A armação que suporta os
cargos é de madeira, e leva três pisos de
fogaças que são colocadas verticalmente em
pisos de quatro unidades, no centro são
colocados quatro cepos (bolo igual à fogaça,
mas com uma forma de roda perfeita) um por
cada piso de fogaças. Após a disposição dos
bolos toda esta armação é enfeitada com flores
e fitas de pano coloridas dispostas na vertical,
de forma a não ficarem visíveis as fogaças.
No topo do cargo é colocada uma maça que
serve de suporte para a ornamentação
superior.
Estes cargos após a ornamentação pesam
normalmente cerca de 20 Kg, e destinam-se a
ser transportadas à cabeça por mulheres
durante toda a Procissão, em sinal de
agradecimento a Nossa Senhora. Há quem
ofereça um cargo após a obtenção de
determinada graça e há quem simplesmente o
faça por rotina anual em sinal de agradecimento.
No início as fogaças não eram este pão doce
referido mas sim, pão normal.
Com o passar dos anos é que se tornaram no
pão doce. No fundo reflectem o agradecimento pelas colheitas obtidas, principalmente no que aos cereais diz respeito. Não é
em vão que as festas se realizam na primeira
semana de Setembro. É nesta época que existia
uma breve paragem no trabalho do campo, as
colheitas dos cereais estavam feitas, e só lá
mais para meados do mês é que se
começariam as vindimas.
O povo saloio não era fervorosamente
católico a ponto de frequentar regularmente
a Eucaristia, mas havia momentos chave da
sua vivência religiosa e esta época do ano
era a altura de agradecer por tudo o que a
terra tinha proporcionado.
Ainda regressando aos cargos, era comum
ver-se passar nas localidades da freguesia
que ficavam a caminho da sede da mesma
(São João das Lampas) no domingo da festa
da parte da manhã, as mulheres com os seus
cargos à cabeça encaminhando-se para a
Igreja Paroquial.
Nos últimos anos o número de cargos em
cada procissão tem rondado as vinte unidades, o que para além de demonstrar o fervor
religioso, confere um bonito e harmónico
quadro de abertura da Procissão.
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Almargem do Bispo reconhece e atribui medalhas
de mérito a gentes do desenvolvimento social e cultural
José Saraiva

A

Junta de Freguesia
de Almargem do
Bispo em sessão
solene realizada em
3 de Agosto na Sociedade Recreativa e Desportiva de Aruil atribuiu
medalhas a diversas entidades em reconhecimento do
trabalho por estas realizados
em prol da freguesia.
Presentes na cerimónia, presidente e comandante dos
Bombeiros Voluntários de
Belas, respectivamente António Gualdino e Daniel Cardoso assim como vice-presidente da Câmara Municipal
de Sintra - Marco Almeida,
vereador da Câmara Municipal de Sintra, Domingos
Quintas, vereador da Câmara
Municipal de Sintra, Eduardo
Quinta Nova, presidente da
Junta de Freguesia de Belas,
Guilherme Dias, presidente
da Junta de Freguesia de
Montelavar, Lina Andrês,
presidente da Junta de Freguesia de Queluz, António
Barbosa de Oliveira, secretário do Executivo da Junta de
Freguesia de Casal de Cambra, Vitor Novo, elementos da
Assembleia de Freguesia de
Almargem do Bispo.
Segundo o presidente da autarquia, Rui Maximiano a
atribuição de medalhas pretende reconhecer sobretudo
o valor histórico das tradições
locais realizadas por pessoas
de elevado valor que forma
isolada ou colectiva foram
marcantes para a visibilidade
e desenvolvimento sociocultural de Almargem do
Bispo.
Esta terra, segundo o presidente, está intimamente
ligada á história de uma região
que ao longo dos tempos se
foi desenvolvendo pela

Rui Maximiano entrega a Marco Almeida a Medalha
de Mérito atribuída à CMSintra

Presidentes de associações desportivas, contemplados
com a medalha de mérito

Várias entidades oficiais presentes no evento

Vasta assistência participou na cerimónia

utilização de terra fértil a qual
desde sempre constituiu uma
fonte de muito trabalho árduo
e de manifesto crescimento
económico.
Na cerimónia foi lembrado
uma vez mais o benemérito da
freguesia General Barnabé
António Ferreira, cujo nome
se encontra imortalizado na
toponímia local.
Este benemérito legou à

população através da Junta
as suas propriedades com
cerca de 215 hectares o que
tem sido uma fonte de riqueza
e desenvolvimento.
Esta cerimónia foi uma das
últimas em que a autarquia
participa na sua individualidade porquanto nos termos
da nova Lei autárquica a mesma irá agregar-se a Montelevar e Pêro Pinheiro.

fotos: josé saraiva

Localidades que compõem a Junta de Freguesia actual
de Almargem do Bispo
• Albogas
• Alfouvar
• Almargem do Bispo
• Almornos
• Aruil
• Camarões

• Covas de Ferro
• Dona Maria
• Mastrontas
• Negrais
• Nossa Sra. da Piedade da
Serra

• Olival Santissimo
• Olelas
• Pedra Furada
• Sabugo
• Santa Eulália
• Vale de Lobos

MEDALHAS DE MÉRITO DA FREGUESIA DE ALMARGEM DO BISPO ATRIBUÍDAS EM 3 DE AGOSTO DE 2013 EM ARUIL
• Câmara Municipal de Sintra
• Sociedade União Desportiva Aruilense
• Centro de Recreio Popular e Cultural Musical de D. Maria
• Clube Recreativo Almornense
• Grupo Desportivo Almargense
• Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lobinhos”
• Grupo Folclórico “Os Camponeses de Dona Maria”
• Grupo Recreativo e Desportivo de Camarões
• Liga dos Amigos de Covas de Ferro
• Sociedade Recreativa “Os Bem Entendidos” de Albogas
• Sociedade Recreativa e Desportiva de Negrais
• União Desportiva e Recreativa Sabuguense

• Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos
Almorninhos”
• Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos
Bispinhos”
• Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos
Ferrinhos”
• Associação de Reformados, pensionistas e Idosos
Lobinhos do Vale”
• Associação de reformados, Pensionistas e Idosos
Resistentes de Aruil”
• Associação de Reformados, Pensionistas e idoso
Sabuguenses”

“Os
“Os
“Os
“Os
“Os
“Os

• Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de
Albogas
• Associação de Refromados, Pensionistas e Idosos de Dona
Maria
• Centro de Convívio de Reformados, Pensionistas e Idosos
de Negrais
• Obra da Imaculada Conceição e Santo António
• Associação dos Escoteiros de Portugal – Grupo 142 de
Camarões
• Bombeiros Voluntários de Belas
• Clube de Campismo de Lisboa
• Hélder Fernando Simões Serqueira Rodrigues
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Tradicional benção dos animais em S. Mamede

fotos: ventura saraiva

Os melhores exemplares sempre exibidos com orgulho pelos seus donos

Festas de S. Mamede chegam ao seu final
com milhares de visitantes

Durante sete dias, as Festas de S. Mamede, em Janas, organizadas pelo clube local animaram- e de que maneira- não só o litoral sintrense, mas
também todo o concelho, visto tratar-se do mais longo programa festivo de verão entre todos os que se realizam por cá. Entre os dias 12 e 18 de
Agosto, milhares de pessoas passaram pelo recinto dos festejos aproveitando para visitar a Capela de S. Mamede, templo de arquitectura popular,
com planta circular, datada do século XVI.

O

grande dia da festa,
continua a ser efectivamente o penúltimo do programa
dedicado ao santo
padroeiro – S. Mamede – com
a antiga tradição da bênção
do gado, cada vez mais
substituída por outros animais, incluindo os de companhia. A Missa Campal conduzida pelo prior da Paróquia
de São Martinho, padre
António Ramires, juntou na
estrutura erguida em zona de
pinhal, largas dezenas de
fiéis. Todavia, o feriado do dia
15, pelo facto de ser um dia
de dupla celebração-Assunção de Nossa Senhora e
Procissão em Honra de S.
Mamede- é o que reúne mais
assistência e visitantes à festa. A Fanfarra dos Bombeiros
Voluntários de S. Pedro de

Missa Campal com dezenas de fiéis a marcar presença
Sintra acompanhou a procissão, marcando o compasso dos fiéis e acompanhantes
que no final puderam assistir
a um grande espectáculo de
folclore com os Saloios do
MTBA e Mondadeiras do
Algueirão.
No dia do encerramento (dia
18), realizou-se a romaria à
Praia das Maçãs, procurando
“reviver o passado” com os
fatos de banho do início do
Século XX.

Festa da Padroeira
de Nossa Senhora
da Assunção
em Colares
Nossa Senhora da Assunção

Também a freguesia de Co-

lares esteve em festa durante
os dias 14 e 18 de Agosto, com
a Festa da Padroeira Nossa
Senhora da Assunção, cujo
programa começou pelas 21
horas com a procissão dos
Oragos acompanhada pela
Fanfarra dos Bombeiros de
Colares.

No dia 15 realizou-se a
“Missa da Solenidade de
nossa Senhora da Assunção” seguida da Procissão Solene e do Concerto
pela Banda dos Bombeiros
Voluntários de Colares. A
noite terminou com a actuação da Kumpania Algazarra
que deliciou as centenas de
pessoas que não arredaram
pé do recinto da festa.
Do programa há a relevar, a
excelente noite de fados (dia
17), com os fadistas António
e Margarida de Noronha,
Maria João Quadros, Gonçalo
da Câmaa Pereira, Margarida
Soeiro, Ricardo Novaes, Ana
Maria Xavier, Bébé Mesquitela e José Infante acompanhados na guitarra por
José António e Nuno Siqueira
e nas violas Júlio Garcia, José
Infante e Manuel António.
A tarde do último dia (18) foi
destinada ao público infantil
com o mágico Carlos Rivotti ,
com o Conjunto Ténis Bar a
encerrar os festejos.

VS

PUB.

LOW COST
Massamá - Funerária
de Arroios Lda
http://agfunarroios.pai.pt • 210 460 289
Número Azul • 210 461 470
Rua Miguel Torga, 6-Lj 4 – MASSAMÁ
2745-820 Queluz (Junto à Igreja de S. Bento)
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Futebol – Campeonato Nacional de Seniores – Série “G”

Sintrense estreia-se a perder e 1.º Dezembro ganha fora
Na jornada de abertura no Campeonato Nacional de Seniores, o Sport União Sintrense recebeu no domingo, dia 25, o Clube Oriental de Lisboa, tendo
sido derrotado por 0-2. Não foi a melhor estreia dos comandados de “Tuck” no novo modelo de competição promovido esta época pela Federação
Portuguesa de Futebol e que veio substituir o nacional da 2.ª Divisão. Ao invés, o 1.º Dezembro, mais traquejado neste patamar competitivo, foi ao
Alentejo bater “O Elvas” por 1-3, uma entrada fulgurante dos pupilos de Paulo Mendes.

C

om um novo treinador e
muitas caras novas, assinalando-se o regresso do
guarda-redes, Crespo
depois de algumas épocas
a representar outros clubes, o Sport
União Sintrense apresentou-se no
domingo, dia 25 aos seus associados e adeptos, numa recepção ao
Clube Oriental de Lisboa. Gorada a
continuidade de Rui Gregório como
treinador principal que não chegou
a “aquecer” o lugar, avançou
“Tuck”, também antigo jogador de
“Os Belenenses” entre muitos outros emblemas do panorama futebolístico português. Promovido da
3.ª Divisão na época passada, para
o novo modelo competitivo, o Campeonato Nacional de Seniores
(equivalente à 2.ª Divisão), o Sintrense entra assim num patamar
competitivo mais exigente, embora
os clubes que militam na Série “G”
sejam velhos conhecidos do emblema presidido por Victor Coelho
que pela qualidade do plantel tem
todas as condições de – pelo menos – lutar por um dos lugares que
garantam a manutenção no campeonato.

Dois erros defensivos
a influenciar o resultado
Desde o apito inicial do árbitro da
partida, o madeirense, Roberto
Rebelo, que o Oriental entrou a
pressionar o último reduto do
Sintrense, com Crespo a ter que

Futebol Benfica,0; Praiense,3- Sp.
Ideal,0; Sintrense,0-Oriental,2; “O
Elvas,1-1.º Dezembro,3.
Classificação: 1.º, Operário, 3 pontos, 2.º, Praiense, 3, 3.º, 1.º Dezembro,
3, 4.º, Oriental, 3, 5.º, Loures, 3 (…)
8.º, Sintrense, 0, 10.º, F. Benfica,0.
Próxima jornada (dia 8 Setembro)
1.º Dezembro-Praiense; Futebol
Benfica-Sintrense; Sp. Ideal-Casa
Pia; Oriental-“O Elvas”; LouresOperário.

1.º Dezembro
ganha em Elvas

“Bis” de Luisinho
Equipa inicial do Sintrense no jogo frente ao Oriental e que marcou a estreia
no Campeonato Nacional de Seniores
intervir vastas vezes, anulando as
tentativas dos lisboetas em chegar
ao golo. Aos 25 minutos uma
desatenção da defensiva sintrense
acabaria por permitir que o marcador
funcionasse, para se repetir após o
reatamento (57’). “Mister” Tuck,
procurou no banco as soluções para
inverter a situação, e Emanuel (médio
de ataque) foi o primeiro a entrar
para substituir o defesa Filipe Gaspar
(ex-junior do Estoril). A equipa ganhou mais consistência no meio
campo, e foi equilibrando a partida,
ganhando mais acutilância com a
entrada de Herlânder (ex. Lourel)

ainda com 15 minutos para jogar.
Todavia e apesar de algumas jogadas de perigo, junto de uma e outra
baliza, o resultado não viria a sofrer
alteração, ficando a ideia de que o
Sintrense tem muito que melhorar,
mas que o plantel às ordens de João
Carlos Gonçalves (“Tuck”) tem
qualidade suficiente para atingir
rapidamente os objectivos no
campeonato.

Ficha do jogo
Árbitro: Roberto Rebelo (AF Madeira)
Ao intervalo: 0-1; resultado final: 0-2

Taça de Honra de Futsal – AFL

Vila Verde chega à meia-final
A Associação de Futebol de Lisboa decidiu esta época promovera exemplo do futebol – a Taça de
Honra de Futsal reunindo os
clubes da 1.ª Divisão Nacional,
2013/2014, “repescando” a Associação de Moradores da Portela
(2.ª Divisão) para que o quadro
ficasse completo. Benfica, Sporting, “Os Belenenses”, Sport
Lisboa e Olivais Dramático de
Cascais, Leões de Porto Salvo, e
Vila Verde, entraram no sorteio,
com os leões de Vila Verde a
jogarem casa nos quartos-defoto: ventura saraiva
final” com o Olivais, um jogo
realizado no dia 23 (6.ª feira). O Dino marca golo da vitória e leva Vila Verde à meia-final
resultado final saldou-se numa vitória para o emblema da freguesia da Terrugem por 2-1, com golos de
Leandrinho (ex- Belenenses), e Dino, depois de Bruninho ter inaugurado o marcador para os visitantes. Na
meia-final, o Vila Verde encontrou o Sporting e saiu derrotado por 6-2, jogo realizado em Loures. O emblema
de Alvalade seria o vencedor do troféu ao bater na final, o Benfica por 3-2.

foto: ventura saraiva

Marcadores: Mauro (25’) e Grilo
(57’)
S.U. Sintrense: Crespo; Filipe
(Emanuel, 62’), Emiliano, Wilson,
Edson, e Rui Monteiro; Delgado,
Mateus (Herlânder, 78’), Hugo Bral,
e Bina (Barroso, 74’); Yoruba.
Treinador: Tuck
Oriental de Lisboa: Mota; Seidi,
Carlos Alves, Tiago Mota, e Lopo
(Cordoba, 77’); Sebastian (Sócrates,
65’), Amorim, Daniel Almeida, Hugo
Grilo, e Mauro (Andersen, 82’);
Nogueira. Treinador: João Barbosa
1.ª Jornada – Resultados:
Casa Pia, 1- Loures, 2; Operário, 5-

Uma vitória por 3-1,no campo de
“O Elvas”- Clube Alentejano de
Desportos, garante ao 1.º Dezembro integrar o lote das equipas vitoriosas (5) na ronda de
abertura do Campeonato Nacional de Seniores- Grupo “G”. Com
um nulo ao intervalo, a formação
do Alentejo foi a primeira a marcar
(53’) por Aricson, mas Luisinho
promoveu a reviravolta no
resultado ao apontar dois golos
(70’ e 84’). Carlos Gomes encerrou
a contagem já no período de
descontos, garantindo assim a
vitória do conjunto orientado por
Paulo Mendes “Paulinho” que se
mantém ao comando do emblema
de S. Pedro de Sintra.
VS

Futebol – Taça de Portugal (1.ª Eliminatória)

Sintrense recebe Mafra
e 1.º Dezembro vai ao Bessa

Cumpre-se no próximo domingo, dia 1 de Setembro, a 1.ª Eliminatória da prova
rainha do futebol português que conta com a participação de 123 clubes,
tendo 35 deles ficado isentos. No que concerne às equipas do nosso concelho,
coube em sorte os seguintes confrontos: Sintrense-Mafra; Pêro PinheiroTorres Novas; e Boavista SAD-1.º Dezembro.
Com os jogos a começarem às 16h00, há a destacar ainda os confrontos entre,
Lourinhanense-Lusitânia (Lourosa);União de Leiria-Torreense SAD; e Futebol
Benfica-Oliveira do Hospital.
António José

Nacional de Juniores A – 2.ª Divisão

Sintrense joga em Sacavém

Tem início amanhã, dia 31 (sábado), o Campeonato Nacional de Juniores A2.ª Divisão, com o estreante Sport União Sintrense a jogar no terreno do
Sacavenense. O emblema de Sintra integra a “Série D” na companhia do
Beneditense, Caldas, Desportivo de Mafra, Cartaxo, Alverca, Casa Pia, Cultural
da Pontinha, e Oriental de Lisboa.
Na 2.ª jornada (dia 7/9), o Sintrense recebe no campo principal, o Beneditense.
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Campeonatos Nacionais de Ciclismo – Juniores, Cadetes, Elite e Veteranas Femininas

Beatriz Lopes, campeã nacional de Cadetes
A campeã nacional de maratonas BTT, Celina Carpinteiro (Ouribike/Ouriquense), mostrou no domingo, dia 25, na Curia, que também é uma especialista
no ciclismo de estrada, sagrando-se campeã nacional de fundo na categoria de elite, impondo-se ao cabo dos 118,2 quilómetros da principal corrida
de atribuição dos títulos femininos. As restantes campeãs nacionais são a júnior Ana Silvestre (Clube Xelb), a cadete Beatriz Lopes (Ouribike/
Ouriquense) e a veterana Teresa Fernandes (Clube Xelb).

A

corredora algarvia
precisou de 3h34m
48s para cobrir os
118,2 quilómetros,
que foram cumpridos à média de 33,017 km/h.
Daniela Reis (ACD Milharado), que se revelara a melhor
ciclista na derradeira etapa da
Taça e no Campeonato Nacional de Contrarrelógio, foi
a segunda classificada, com
o mesmo tempo da vencedora. Ester Alves (CDC Navais/Póvoa de Varzim) foi a
terceira, a 50 segundos.

fechando o pódio. Beatriz
Lopes sucede assim à sua
irmã Ana Margarida Lopes,
vencedora na época transacta.
Quanto à categoria de juniores, cumpriram 79 quilómetros, que também não
foram suficientes para separar
as duas melhores desta
categoria. Ana Silvestre e Ana
Tomás (BTT Seia) chegaram
juntas à meta, com vitória da
corredora algarvia, que
gastou 2h24m50s, a que
corresponde uma média de
32,727 km/h. As sintrenses,
Ana Inácio (Ouribike/
Ouriquense) foi a terceira
classificada, a 7m25s das
duas primeiras, e Ana Margarida Lopes, foi 4.ª, a 8,59’.

Beatriz Lopes “arrasa”
toda a concorrência
e conquista
título nacional
A corredora de Rio de Mouro,
Beatriz Lopes conseguiu
superiorizar-se a toda a
concorrência com um tempo

Beatriz Lopes (Cadetes) corta a meta na companhia de Teresa Fernandes,Master femininos
de 1h47m32s para os 59,6
quilómetros da corrida de

Futebol

“Os Montelavarenses” apresenta-se
Dia 15 Setembro às 17h00

O plantel de seniores do Clube de Futebol “Os
Montelavarenses” já iniciou o trabalho de preparação da nova
época desportiva, com vista à participação no Campeonato
da Divisão de Honra da AFL, prova para a qual foi promovido
na temporada de 2012/2013. O jogo de apresentação da equipa
aos associados e adeptos está agendado para o dia 15 de
Setembro, frente à União Despotiva Sabuguense, com início
pelos 17h00 no campo do Vimal.
A maioria dos jogadores renovou o seu vínculo ao emblema,
agora presidido por Jorge Gregório que manteve a mesma
equipa técnica: Paulo Reis será o treinador principal,
coadjuvado por Edmundo Pedro. Como treinador de guardaredes continua Nélson Lopes. Recorde-se que no primeiro
jogo-treino da época, “Os Montelavarenses” defrontou os
juniores do Sintrense, tendo ganho por 3-1.

cadetes, tendo terminado com
uma média de 33,255 km/h. A

45 segundos chegou Andreia
Alves (ACD Milharado), no

segundo posto, e a 3m28s
Soraia Silva (Anicolor),

Fonte: FPC/UPV

Campeonato do Mundo de BTT

João Cabral (Colarense) na África do Sul
A Seleção Nacional/Liberty Seguros de BTT está em
Pietermaritzburg, África do Sul, onde vai disputar o
Campeonato do Mundo, nas disciplinas de cross country
olímpico (XCO) e de downhill (DHI), competição que teve
início ontem (5.ª feira) e decorre até domingo, dia 1 Setembro.
Portugal vai estar representado por quatro corredores, dois

em XCO e outros dois em DHI. O selecionador nacional, Pedro
Vigário, convocou o elite David Rosa e o júnior João Cabral
(Sport União Colarense) para as corridas da disciplina
olímpica. Na disciplina de descida vão alinhar o campeão e o
vice-campeão nacionais, Francisco Pardal e Emanuel Pombo,
respetivamente.

Campeonato Nacional Feminino

1.º Dezembro começa em casa

Tem início no dia 8 de Setembro, o Campeonato Nacional
Feminino de Futebol de Onze, com a equipa da União 1.º
Dezembro a receber em S. Pedro de Sintra, o Cesarense.
Divido por duas zonas – Norte e Sul-, todavia é no Centro/
Norte que a maioria das equipas concorrentes se situa,
obrigando o emblema presidido por Fernando Cunha a
grandes viagens, assim como o Futebol Benfica, os únicos
concorrentes da Associação de Futebol de Lisboa. A estes
junta-se a Escola de Futebol Feminino de Setúbal.
A Zona Sul integra ainda, o Clube Albergaria, Valadares Gaia,
Vilaverdense, A-dos-Francos, Atlético Ouriense e Boavista.

Três dezenas de corredores participaram na 3.ª feira, dia 27, num treino de preparação para a 37.ª Meia maratona de S. João
das Lampas, evento marcado para o dia 7 de Setembro, às 17h00. Este tipo de encontros está muito em voga e para além do
reconhecimento atempado do percurso e das suas dificuldades, promove o convívio e a prática da corrida. Quanto à competição,
a uma semana da data prevista, estão já inscritos cerca de 700 participantes na “meia” e mais de duas centenas na “mini-meia”.
Todas as informações estão disponíveis no sitio da Internet, em: www.lampas.org
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53.º Circuito de Ciclismo de Nafarros- Festas de Nossa Senhora da Piedade

Pedro Paulinho dominador em toda a linha

Resultou em mais um êxito, o Circuito de Ciclismo de Nafarros realizado na segunda-feira, dia 26, competição integrada nos festejos anuais em Honra
de Nossa Senhora da Piedade. A edição 53 reuniu um pelotão de mais de meia-centena de unidades que foi dando espectáculo ao longo dos quase 80
quilómetros do traçado, divididos por oito voltas entre Nafarros, Morelinho, Janas e Mucifal. Praticamente a correr em casa, Pedro Paulinho (LA
Aluminios/Antarte) acabaria por vencer a prova, arrecadando a quase totalidade dos prémios em disputa, incluindo a camisola amarela, este ano
patrocinada em nome pessoal pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra, Fernando Seara.

C

om o pelotão da recente Volta a Portugal dividido por duas provas no mesmo dia, os roladores
terão optado pela Moita, e os
trepadores por Nafarros, um
traçado mais sinuoso de sobe-e-desce constante. Logo
após o tiro de partida, as escaramuças no pelotão começaram de imediato, com
Micael Isidoro da formação
algarvia do Louletano/Dunas
Douradas a ganhar uma vantagem de 22 segundos, anulada poucos quilómetros depois, oportunidade para um
grupo de corredores liderado
pelo camisola amarela, David
Livramento (CARMIM Tavira), destacar-se do pelotão
e passar destacado em Nafarros no final da primeira
volta. As fugas foram-se sucedendo com vários grupos
na frente da corrida, e a segunda volta acabaria por ser
até a mais rápida, com Pedro
Paulinho a passar com o
registo de 13 minutos e 1 segundo, garantindo a conquista da Camisola Cinzenta/
Casa Piriquita, amealhando
ainda a Camisola Azul Clara/
Francisco Carlos (maior número de voltas no comando),
Camisola Vermelha/Vitor
Martins (Metas Volantes),
Camisola Branca/Quadra
Lisboa (Combinado). A estes
símbolos, o ciclista do clã
Paulinho, residente na Linha
de Cascais, juntou as metas
particulares patrocinadas
pelas empresas, Sicasal, João
Padeiro, e Adega Saraiva.

Pelotão de meia centena de unidades anima prova de Nafarros

Muito público
ao longo da estrada
dá força aos ciclistas
Agosto, tradicionalmente o
mês de férias para milhares de
portugueses, junta centenas
de adeptos do ciclismo na
pequena aldeia de Nafarros
há mais de meio-século, sempre numa segunda-feira à
tarde, salvo uma ou outra
excepção, apenas por culpa
do calendário da Volta a Portugal. A prova deste ano cum-

PUB.

A FUNERÁRIA
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
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

priu com a tradição, com
enormes magotes de público
a concentrar-se no parque de
merendas do Carrascal, e no
Mato Grande, local onde estava instalada a meta do
Prémio da Montanha, e
também um “abastecimento”
de bebidas frescas, promovido pelo Moto Clube de Nafarros. O local da meta, e recinto
das festas de Nossa Senhora
da Piedade, foi, quiçá, o mais
concorrido, não só pelo bar
em funcionamento, mas
também pelas afamadas filhós
feitas pelas cozinheiras da
colectividade promotora do
evento. A cerimónia final de
consagração dos melhores
classificados contou com a
presença do vereador da Câmara Municipal de Sintra,
Pedro Ventura, em representação do presidente, de Fernando Pereira, presidente da
Junta de Freguesia de S. Martinho, e de Orlandino Martins,
presidente da União de Nafarros, assim como alguns patrocinadores da corrida. Na hora
da consagração, Pedro Paulinho, e a sua equipa, LA
Aluminios/Antarte subiram
ao palco para a merecida

homenagem, eles que foram
os grandes dominadores, ao
colocar 4 ciclistas no “topten” da geral individual.

Classificação geral
individual
1.º, Pedro Paulinho, LA Aluminios/Antarte, 1:52:02’
2.º, Domingos Gonçalves,
Rádio Popular/ONDA, a 2’
3.º, Bruno Silva, LA Aluminios/Antarte, a 5’

fotos: ventura saraiva

4.º, David Livramento,
CARMIM, a 12’
5.º, Micael Isidoro, Louletano/
Dunas Douradas, a 24’
6.º, André Mourato, LA
Aluminios/Antarte, a 24’
7.º, Hugo Sabido, LA Aluminios Antarte, a 28’
8.º, Hernâni Broco, Efapel/
Glassdrive, a 33’
9.º, Fábio Silvestre, Leopard/
Trek, a 50’
10.º, Bruno Saraiva, Anicolor,
a 50’

Os três melhores classificados em Nafarros

Geral colectiva
(equipas)
1.ª, LA Aluminios/Antarte,
5:33:35’
2.ª, Louletano/Dunas Douradas, 5:35:19’
3.ª, Garmim-Tavira, 5:35:55’
4.ª, Rádio Popular/ONDA,
5:39:19’
5.ª, Liberty Seguros/Feira/
KTM, 5:41:54’
Ventura Saraiva
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NUCASE/EMPRESA
CRÉDITO FISCAL EXTRAORDINÁRIO AO INVESTIMENTO (CFEI)
A Lei n.º 49/2013, de 16 de julho, aprovou o crédito fiscal
extraordinário ao investimento (CFEI).
Podem beneficiar deste incentivo os sujeitos passivos a
que se refere o código de IRC, que exerçam, a título principal, “(…) uma atividade de natureza comercial, industrial
ou agrícola, ou seja todas as actividades que consistam
na realização de operações económicas de carácter
empresarial, incluindo as prestações de serviços”, que
disponham de contabilidade regularmente organizada e
tenham a situação fiscal e contributiva regularizada.
O benefício aplica-se às despesas de investimento
efectuadas entre 1 de junho de 2013 e 31 de dezembro
de 2013, que entrem em funcionamento ou utilização até
ao final de 2014.
O valor do benefício fiscal a conceder corresponde a uma
dedução à coleta de IRC no montante de 20 % das despesas de investimento elegíveis. Essa dedução será
efetuada na liquidação de IRC respeitante ao período de
tributação de 2013 e até à concorrência de 70 % deste
imposto. Se a importância não puder ser integralmente
deduzida em 2013, o remanescente pode sê-lo, nas mesmas condições, nos cinco períodos de tributação
subsequentes.

As despesas elegíveis não têm um mínimo mas só limite
máximo de 5 000 000,00 euros, e consideram-se como tal
as despesas de investimento em ativos afetos à exploração
que não sejam consumíveis, e adquiridos em estado de
novo. São ainda elegíveis as despesas de investimento
em ativos intangíveis sujeitos a deperecimento, designadamente: as despesas com projetos de desenvolvimento;
e as despesas com elementos da propriedade industrial,
tais como patentes, marcas, alvarás, processos de produção, modelos ou outros direitos assimilados. São também
elegíveis os investimentos objecto de locação financeira.
São excluídas as despesas de investimento em ativos suscetíveis de utilização na esfera pessoal, considerando-se
como tais: a aquisição de viaturas ligeiras de passageiros
ou mistas, barcos de recreio e aeronaves de turismo; de
mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo quando
afetos à atividade produtiva ou administrativa e as incorridas
com a construção, aquisição, reparação e ampliação de
quaisquer edifícios, salvo quando afetos a atividades
produtivas ou administrativas.

noutros diplomas legais.
Por exemplo:
Uma sociedade que tem despesas elegíveis no montante
de 50 000 poderá beneficiar dum crédito de 10 000 (1),
tem um lucro de 30 000 , e não teve outros benefícios
fiscais, o cálculo do IRC será: IRC a pagar de 7 500 (2),
menos 7 000 (3), ou seja pagará 500 e fica com um
crédito a reportar de 3 000 (4), que pode utilizar nos
cinco exercícios seguintes.
(1) Crédito resultante do investimento efectuado: 10 000
(50 000 x 20%),
(2) Cálculo do IRC a pagar: 7 500 (30 000 x 25%)
(3) Beneficio pela aplicação do limite 7 000 (10 000 x
70%)
(4) Valor do beneficio não utilizado que reporta para os
anos seguintes: 3 000 (10 000 – 7 000 )

Fonte: Lei n.º 49/2013, de 16 de julho, circular n.º 6/2013
da Direção de Serviços do IRC.

O benefício resultante deste crédito fiscal extraordinário ao
investimento (CFEI) não é cumulável, relativamente às mesmas despesas de investimento elegíveis, com quaisquer
outros benefícios fiscais da mesma natureza, previstos

Carcavelos, 12 de Agosto de 2013
Maria Mestra
NUCASE – Departamento de Assessoria Ténica

CALENDÁRIO FISCAL
DATA
LIMITE

SETEMBRO DE 2013
OBRIGAÇÃO FISCAL

IVA – Envio da declaração periódica modelo A mensal.
Até o dia
10

SEGURANÇA SOCIAL – Envio da Declaração de Remunerações.
IRS – Envio da Declaração Mensal de Remunerações - AT.

Até o dia
15

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto Nacional de Estatística.
SEGURANÇA SOCIAL – Pagamento das contribuições.
IVA – Envio da Declaração Recapitulativa.

Até o dia
20

IRS – Segundo pagamento por conta dos independentes (Cat.B),
relativo a 2013.
IRS – Entrega das quantias retidas.
IRC – Entrega das importâncias retidas.
IMPOSTO DO SELO – Entrega do imposto cobrado.
Envio das COPE ao Banco de Portugal.

Até o dia
25

Comunicação dos elementos das facturas à Autoridade Tributária.
IUC – Pagamento do Imposto Único de Circulação.
Modelo 30 – Entrega da declaração modelo 30 por transmissão
electrónica de dados.

Até o dia
30

IVA – Pedido de restituição IVA suportado noutro Estado Membro ou
país terceiro.
IRC – Segundo pagamento por conta relativo a 2013.
IRC – Segundo pagamento adicional por conta da derrama estadual
relativo a 2013.
Regime de Caixa – Entrega da declaração de alterações para os
contribuintes que pretendam exercer a opção por este regime para
vigorar a partir de 1 de Outubro.
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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.
Sexta-feira, 30 de Agosto – Mariana de Vasconcelos Viseu, Maria Inês de Pedro e
Castro Durão, do Cacém, Maria do Carmo Castro, de Nafarros, Alice Batista, de
França, Carla Susana Ferreira Gonçalves, de S. Pedro de Sintra, Joaquim Freire de
Sousa, do Linhó, António Iglésias Matarradona, de Serradas de Rio de Mouro,
António Jorge Marcos, de Covas de Ferro, Luís Filipe de Oliveira, Adelino Gonçalves
Pinheiro, Francisco Duarte Filipe, de Camarões, Leandro Carriço, de Pero Pinheiro,
Lusiário Mira Chora, de Mem Martins, Ivo Batista, de França, Mário Mendes
Querido.
Sábado, 31 – Maria Amélia Freitas, do Algueirão, Maria Odete Mata Martins, Ema
Amélia Ferreira, do Algueirão, Soledade Maria de Carvalho, de Covas de Ferro,
Celeste de Oliveira Santos Lúcio, Ilda Maria Correia Pais, do Cacém; António de
Sousa Jácomo, de Vila Verde.
Domingo, 1 de Setembro – Patrícia Vanessa Madeira, de Lyon, Regina de Deus
Conde, de Odivelas, Mariana de Sousa Vistas, dr.ª Maria Josete Marques Ramalho
Berrones, de Sintra, Ana Cristina Coelho Ferreira; João Carlos Inácio de Almeida,
de Chão de Meninos, dr. Jorge da Silva de Melo, de Sintra, José Paulo Gimenez Dias,
de Lisboa.
Segunda-feira, 2 – Maria da Purificação Garcia, da Amadora, Ana Cristina Rodrigues
Torres, Maria Manuela Rodrigues Pires, de Fontanelas; Amadeu Dias, de Casas
Novas, João Ceia Laranjeira, Domingos Pedro Luís, da Pernigem, eng.º José Manuel
Silva Moreira e Nelson Quaresma Pimenta, da Praia da Adraga.
Terça-feira, 3 – Patricia Alexandra Silva Florêncio, de Almargem do Bispo, Maria
Antónia Parreiras, de Pero Pinheiro, Mariana da Conceição Mata, Maria Adozinda
Ferreira do Nascimento, Rosa Isabel Tomás Lavrador, do Mucifal, Lisete Correia
Figueiredo Garcia, do Algueirão; Alberto Gomes da Silva, de S. Pedro, Manuel
Francisco Pires, de Pero Pinheiro, José Ferreira Luís, da Codiceira,Joaquim Manuel
de Almeida Urmal, de Montelavar, Francisco Vieira, de Montelavar, António Fernando
Quintino Mouro, de Santa Suzana, Francisco João Martins Henriques, de Sintra,
Nuno Ricardo da Silva Maximiano, do Fação, Durvalino Ramos Ramalho Ribeiro.
Quarta-feira, 4 – Argentina Morais, Paquita Benito Sarmento, de Lisboa, Vitória
Simões, de Cortegaça, Paula Maria Bastos Krohn de Baére, do Porto, Maria Teresa
Ricardo Socorro do Cabo; António José de Castro Matias, de Nafarros, João Paulo
Laranjeira Santos, de Paço de Arcos, Sveatoslav Anatolii Savin, da Tojeira.
Quinta-feira, 5 – Cristiana Marisa Farinha Rocha, da Tojeira, Ana Teresa Caetano
Costa Gonçalves, de Sintra, Ana Cláudia Dias Lourenço, Guilhermina de Campos
Almeida Pedrosa, de Lisboa, Ana Maria Faria dos Reis, da Ribeira de Sintra, Paula
Cristina Cipriano Quirino, de Cortegaça; Pedro Filipe Pereira Mascarenhas, do
Cacém, José Castro Martins, Domingos Casinhas, Antero Francisco Amaral Galrão,
de Santa Eulália, Helder João Ferreira da Costa, do Linhó, Humberto Marcelino
Caneira, dos Negrais, Rui Alexandre Chagas Vicente, André Filipe Azenha Caetano
, de Bolembre, André Manuel Adão Roussado.

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

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

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

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
SERVIÇO PERMANENTE
Sexta-feira, dia 30: Gil (Queluz); Fitares
(Fitares); Químia (Mem Martins); Rico (AgualvaCacém).
Sábado, dia 31: Idanha (Idanha); Medeiros
(Mem Martins); Simões (Estefânia); Central
(Agualva-Cacém).
Domingo, dia 1: Zeller (Queluz); Cargaleiro
Lourenço (Rinchoa); Fidalgo (Mem Martins);
Clotilde Dias (São Marcos).
Segunda-feira, dia 2: Domus Massamá

(Massamá); Claro Russo (Mercês); Tereza Garcia
(Portela); Garcia (Cacém).
Terça-feira, dia 3: Queluz (Queluz); Do Forum
Sintra (Rio de Mouro); Vitor Manuel (Algueirão);
Araújo e Sá (Agualva-Cacém).
Quarta-feira, dia 4: Neves (Massamá Norte);
Tapada das Mercês (Mercês); Valentim (S. Pedro);
Guerra Rico (Cacém).
Quinta-feira, dia 5: André (Queluz); Viva
(Rio de Mouro); Santos Pinto (Mem Martins);
Rodrigues Garcia (Cacém).

FORMAS DE PAGAMENTO – JORNAL DE SINTRA
DE ACTUAIS E NOVOS ASSINANTES
25 números - 7,55

Cheque

50 números - 15,10

No Jornal
de Sintra - Loja

50 números Estrangeiro
- 20,00

Multibanco – Seleccionar – Transferências
– Transferências bancárias

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

,
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Catarina Skiniotis eleita
Miss República Portuguesa
Foi com casa cheia que o Centro
Cultural Olga Cadaval em Sintra,
recebeu a Gala Final de eleição da Miss
República Portuguesa. Presidido por
Isidro de Brito, o concurso Miss
República Portuguesa é o maior evento
de beleza português, que tem como
objectivo eleger as Misses que irão
representar Portugal, nos concursos de
Beleza internacionais, tais como, Miss
Mundo, Miss Internacional entre
outros.
Avaliadas por um júri exigente, foram
dezoito as finalistas em palco e delas
saiu vencedora Catarina Skiniotis, como

Miss República Portuguesa, Ana Bomfim
como 1.ª dama de honor e Gilda Marisela
Silva como segunda Dama de Honor.
E em noite de grandes emoções, foram
vários os momentos musicais (Grupo
Real Companhia, Grupo Ai a Dança e os
convidados internacionais Kafe pa 3),
do concurso apresentado por Mário e
Núria Cardoso (Miss Humanity
International 2013, eleita em Julho nos
Barbados).
A estilista Elsa Barreto assinou os
vestidos de gala, das candidatas a Miss
República Portuguesa 2013.

Sintra / CTT

“Ourivesaria Arcaica em Portugal”

No dia 03 de Setembro pelas 16H00 vaise realizar uma sessão de autógrafos do
Livro “ A ourivesaria Arcaica em
Portugal” nos CTT da Vila de Sintra.
O Livro “ Ourivesaria Arcaica em
Portugal”, proporciona uma viagem
pelos objectos de adorno produzidos
artesanalmente de forma minuciosa e
detalhada.

Ilustra a riqueza da perfeição da
execução á extraordinária beleza de cada
uma das peças produzidas em materiais
nobres desde a antiguidade até ao
sec.VI.
Esta edição bilingue com tiragem
limitada e numerada, apresenta-se como
uma obra de colecção, que contém
peças filatélicas.

Centenário de João Villaret actor e autor
A SPA tem patente na Sala-Galeria
Carlos Paredes, no seu edifício 2, na
Rua Gonçalves Crespo, 62, a exposição
“João Villaret- A Magia do Autor”, que
assinala o centenário do nascimento do
actor e autor, que foi membro da
cooperativa.
Constituída por 26 painéis com arranjo
plástico de Fernando Filipe, a exposição
constitui um percurso detalhado pela

vida do grande actor de teatro e cinema
e também notável declamador, que
marcou a relação de várias gerações com
a poesia de diversas épocas e de muitos
autores nacionais e estrangeiros.
A exposição integra ainda vitrines com
documentos e objectos relacionados com
a vida de João Villaret e um ecrã onde
são projectadas gravações dos
programas de poesia e outras igualmente

representativas da obra e do talento do
artista e autor falecido prematuramente
antes de completar 50 anos.
A exposição “João Villaret: A Magia do
Actor”, montada com a colaboração do
Museu do Teatro, estará patente na
Sociedade Portuguesa de Autores até
ao final do Verão.

Exposição fotográfica homenageia
Urbano Tavares Rodrigues
A SPA inaugurará antes do final de
Setembro uma exposição fotográfica
evocativa do escritor Urbano Tavares
Rodrigues, falecido no passado dia 9 de
Agosto.
A mostra é constituída por um conjunto
de fotografias realizadas pelo
fotojornalista Alfredo Cunha com

Urbano cerca de duas semanas antes do
seu falecimento, pelo que são as últimas
que dele se conhecem.
Recorde-se que Alfredo Cunha, com
vários livros publicados, é um dos nomes
mais destacados do fotojornalismo
português.
Deste modo e com outras iniciativas a

anunciar, a SPA homenageia um dos
grandes nomes da cultura portuguesa,
seu cooperador de longa data, com uma
obra vasta e multifacetada que é preciso
descobrir e redescobrir pelo muito que
trouxe à vida cultural portuguesa. A data
da inauguração da exposição será
divulgada oportunamente.

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.
MOTORISTA PARTICULAR com curso de T.C.C. (Polivalente).
Reformado, 57 anos. Telef. 969 510 613.
HABITAÇÃO
ALUGO – Praia da Falésia / Albufeira – Moradia com 2 quartos
- Semana / 350,00; Quinzena/600,00. Telef. 9190 38608 / 21 9210515
(noite).

DIVERSOS

SOCIAL

OBRIGATÓRIAS

NECROLOGIA

ALUGA-SE T1 À SEMANA
PARA FÉRIAS EM ALBUFEIRA
E VIVENDA COM PISCINA
EM BOLIQUEIME/ALGARVE
ÓPTIMO PARA REUNIR A FAMÍLIA.
CONTACTO: 963600506/918131578

ROTEIRO
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Sintra – “Aromas, Cores e Sabores”, Exposição com base em ilustrações de Sara Simões para contos infantis de Fernanda Botelho, na Vila Alda

TEATRO
Sintra – “Ou Quixote”
Quando: Até Outubro, de quinta
a domingo, às 22h
Onde: Quinta da Regaleira
Contacto: 938598247
Sintra – “Instantâneos - Duelo
Improvisado”
Quando: 28 de setembro, às
21h30
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, do Centro Cultural
Olga Cadaval

EXPOSIÇÕES
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 – Sintra Arte Pública
X
“O Transcendente”,
Exposição de Escultura ao ar live

Quando: Até Junho 2014
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 – Exposição sobre “Personalidades Portuguesas na
Obra de Leal da Câmara”
Quando: Até 30 setembro
Onde: Museu Anjos Teixeira
Telef. 21 923 88 27
Sintra – “SintraPostal”
Mostra de postais ilustrados
sobre Sintra
Quando: Até 31 outubro
Onde: Palácio Valenças
Contacto: 21 923 69 09
Sintra – “O Jardim Imaginado”, exposição do pintor mexicano Luís Kerch
Onde: Palácio de Monserrate
Quando: Até 8 de setembro
Informações: 21 293 73 00
Sintra – “Aromas, Cores e
Sabores”
Exposição com base em

ilustrações de Sara Simões para
contos infantis de Fernanda
Botelho
Onde: Vila Alda
Quando: De 5 a 27 de setembro
Contacto: 21 923 85 75
Sintra – “Por Amor”
Exposição de marionetas de
Jorge Cerqueira
Quando: Até 20 de setembro
Onde: Espaço Edla
Contacto: 92 597 01 31
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
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 – Concertos para

Bebés | Kois e saltérios do
Japão
Quando: 22 de setembro, 10h00
& 11h30
Onde: Palco do Auditório Jorge
Sampaio, do Centro Cultural
Olga Cadaval
Sintra – “Ópera pela
Contemporaneus”
La princesse jaune, de Camille
Saint-Saens
The wandering scholar, de
Gustav Holst
Quando: 27 de setembro, 22h00
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
do Centro Cultural Olga Cadaval

CINEMA
CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
“Smurfs 2” VP, na sala 1, às
11.30h, 13.50h, 16.05h.
“Smurfs 2” VP 3D, na sala 6,
às 11.20h, 17.45h.
“Jobs”, na sala 1, às 18.30h,
21.35h, 00.10h.
“Fuga do Planeta Terra”, na
sala 2, às 13.30h, 17.30h.
“Fuga do Planeta Terra”, na
sala VIP 8, às 11.20h.

“Fuga do Planeta Terra” 3D,
na sala 2, às 11.30h, 15.30h,
19.30h.
“Gaiola Dourada”, na sala 2,
às 21.50h, 23.50h.
“Gaiola Dourada”, na sala 5K, às 13.40h, 17.50h.
“Gaiola Dourada”, na sala 6,
às 15.55h, 20h.
“Aviões” VP, na sala 3, às
13.40h; 15.40h, 21.40h,
23.40h.
“Aviões” VP, na sala 4, às
11.25h.
“Aviões” VP 3D, na sala 3, às
11.40h, 17.40h, 19.40h.
“Elysium”, na sala 4, às
13.25h, 15.35h, 17.45h,
19.55h, 22.05h, 00.15h.
“GRU – O Maldisposto 2”
VP, na sala 5K, às 11.35h,
15.35h.
“Percy Jackson e o Mar de
Monstros”, na sala 5-K, às
19.40h, 00.25h.
“Percy Jackson e o Mar de
Monstros”, na sala 7, às
15.50h.
“Os Instrumentos Mortais A Cidade dos Ossos”, na sala
5-K, às 21.45h.
“Os Instrumentos Mortais A Cidade dos Ossos”, na sala
6, às 00.10h.
“Red 2 - Ainda mais

Perigosos”, na sala 6, às
13.35h, 21.55h.
“Turbo” VP, na sala 7, às
11.40h, 13.45h.
“O Mascarilha” na sala 7, às
17.55h, 21.30h.
“Trip de Família”, na sala
VIP 8, às 13.20h, 15.30h,
17.40h, 19.50h, 22h., 00h.
SINTRA – CENTRO
CULTURAL OLGA CADAVAL
“Crónica dos Bons
Malandros”
Um filme de Fernando Lopes
Quando: 21 de setembro, às
21h30
Onde: Auditório Acácio Barreiros

DIVERSOS
Sintra – Matinés dançantes
Com o músico Francisco
Quando: Dia 22 setembro, das
15h00 às 19h00
Onde: Foyer Superior do Centro
Cultural Olga Cadaval
Compre, leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

televisão

É só gastar cera com ruins defuntos…

T

ENHO SIDO surpreendido nos últimos dias, em
que tenho acompanhado, com maior ou menor
atenção, o “Você na TV”. E a surpresa tem surgido
do facto de Cristina Ferreira estar de férias e,
portanto, Manuel Luís Goucha ter o programa por
sua conta. Até aqui nada de especial, já tem acontecido
noutras em alturas e, ainda há poucas semanas, a situação
foi invertida: Goucha foi de férias ou em trabalho e Cristina
ficou “ao leme” do programa. A grande, a verdadeira
surpresa tem sido ver Goucha a “encher chouriços”, como
se costuma dizer: não que muitas vezes o par não recorra a
isso, mas nessas alturas fá-lo com alguma graça – e muita
risada alta por parte de Cristina Ferreira… Mas, desta vez, a
coisa tem sido diferente: e chega quase a ser penoso ver o
próprio Goucha a dizer um chorrilho de disparates para
depois confessar para a câmara que “com tanta parvoíce já
ganhei para aí uns três ou quatro minutos”… Não esperava
isto dele: será que ele próprio está (muito) necessitado de
férias?

A

PROGRAMAÇÃO tem estado do piorio. Bem sei
que é natural, que estamos no Verão, que anda
tudo de férias, que nem notícias há. Excepto, como
sempre acontece nesta altura do ano, as dos
incêndios que se sucedem. Incluindo zonas que
já arderam seis vezes e provocaram, infelizmente, algumas
mortes e muitas habitações destruídas. Desta falta de
notícias rapidamente se passa para Judite de Sousa e um
jovem Lorenzo, como há vários por esse mundo, herdeiro
de milionários e ele próprio, apesar da pouca idade, também
rapaz dado a alguns gastos. Judite de Sousa, vá-se lá saber
porquê – talvez por não ter sido convidada para a sua festa
de anos, onde estava Pamela Anderson -, decidiu entrevistálo num “Jornal das 8” de sexta-feira. E tendo-o convidado

para sua casa, decidiu ser acintosa e, pareceu-me, querer dar
lições de vida ao moço de 22 anos. Mas o pior não é isso: é
que a entrevista de Judite Sousa – basta ver a pose, o tom e,
sobretudo, o olhar sobre o mundo - sugere estar de regresso
o velho “justiceirismo” da TVI, que Manuela Moura Guedes
cultivou com tanto gosto, afinco e uma quantidade
desmesurada de falta de educação e “peixeirismo”.

L

OGO A SEGUIR, desfez-se em desculpas. Ao Diário
de Notícias, primeiro, e logo a seguir no próprio
“Jornal das 8” de domingo, com o beneplácito de
Marcelo Rebelo de Sousa, numa cena obviamente
encenada, como alguns discursos de improviso
(escritos) que tão bem conheço... O professor fingiu que lhe
dava “nas orelhas” pelo tom austero, ela repetiu que sim, que
tinha sido demasiado ríspida, que temos todos os nossos
dias piores, e Marcelo a dizer-lhe para não se preocupar, que
acontecem por aí coisas bem piores. E disse-o com aquele
gesto largo de mão, assim como quem passa uma esponja.
Era o que a estação lhe tinha pedido e, porque não dizê-lo?,
para que lhe paga. Também. Mas, “limpezas” à parte, insisto
na pergunta: entrevistar o jovem Lorenzo porquê?

U

M OUTRO ASPECTO do Verão nota-se nas
audiências, que recebo no meu telemóvel todos os
dias, religiosamente, através de uma aplicação da
Marktest. Coisas impensáveis, há uns anos, mas os
desígnios da tecnologia são insondáveis – e que
me perdoem a blasfémia encapotada. Mas adiante. E lá vou
sabendo que a novela “Dancin’ Days” ocupa sempre o
primeiro lugar do top, a não ser que jogue a selecção. E dei
comigo a constatar o seguinte: durante a semana, os
programas mais vistos têm entre 12 e 14 porcento de audiência,

mas ao sábado o programa mais
visto tem pouco mais de 9
porcento. Ora esses 3, 4 ou 5
pontos percentuais de diferença
correspondem a qualquer coisa
entre as 300 e as 500 mil pessoas: é
gente, caramba! Que será que elas
fazem ao sábado para não verem
televisão? Meu Deus, não me digam
que se põem a ler!!!!

Bernardo
de Brito e Cunha

HÁ 10 ANOS ESCREVIA
«A SIC tem na manga um trunfo forte, “Ídolos”, com
estreia marcada para o dia 5 de Setembro e com
apresentação de Pedro Granger e Sílvia Alberto. E se
para o primeiro esta é a estreia absoluta como
apresentador, para Sílvia Alberto, a nova coqueluche da
estação, o trabalho de apresentadora não é novo: temola seguido em “Campeões Nacionais” e “Êxtase”, e
anteriormente marcara a sua presença no “Catarina.com”
e no programa “Flash”.
“Ídolos” é uma série que tem por objectivo descobrir e
revelar uma estrela (e não criar uma) a partir de um casting
nacional. “Ídolos” vai contar, em 21 programas, a história
dessa procura iniciada por um painel composto por
quatro implacáveis profissionais no mundo da música –
o júri, que será composto por Luís Jardim, Manuel Moura
dos Santos, Sofia Morais e Ramón Galarza.»

(Esta crónica, por desejo do seu autor, não respeita
o novo Acordo Ortográfico.)
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Festejos em Honra de S. João Degolado 2013 na freguesia da Terrugem

Centenas acompanham procissão
em ambiente de fervor religioso
Terminou ontem (5.ª feira) dia 29, o programa festivo em Honra de S. João Degolado, na freguesia da Terrugem, embora ainda fique para o dia 8 de
Setembro a realização do “IX Passeio BTT”. O ponto alto religioso registou-se no dia 25 com a Missa Solene e a Procissão, acompanhada por centenas
de fiéis e pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários da Ericeira que durante mais de duas horas não arredaram pé ao longo do percurso definido pelos
seus organizadores.

A

s noites repentinamente mais frias
para o mês de
Agosto não foram
motivo suficiente
para afastar os forasteiros e
fregueses da Terrugem, numa
festa que em cada ano regista
grandes melhorias de organização. O recinto das festas
reúne excelentes condições
quer para os vendedores,
quer para os visitantes,
melhorias feitas para acolher
a feira mensal da localidade e
visíveis aos olhos de quem
entra. Toda a animação da
festa passa pelo campo de
futebol, local onde está instalado o palco que este ano
recebeu duas figuras de

fotos: ventura saraiva

Centenas de pessoas nas ruas durante a procissão

destaque do panorama musical nacional, Fernando
Correia Marques que teve
honras de abertura, dos Irmãos Verdades que actuaram
na 2.ª feira, dia 26. O Festival
de Folclore que contou com
a participação de “Os
Canteiros de Vila Verde”(dia
24), o “6.º Passeio de Vespas
e Clássicos” (dia 25), e o
espectáculo de Freestyle de
motos, com Cajó (dia 24), este
fora do recinto das festas,
reuniram bastante assistência
que não dispensou os merecidos aplausos aos artistas
em palco. Os bailes e o já
indispensável fogo-deartifício a encerrar o programa
do dia dedicado a S. João

Degolado, foram momentos
de grande descontração e
convívio.
Uma nota final para a procissão que teve de novo o
empresário local, José Manuel
Patrão dos Santos, como juiz
da festa, com os eleitos da
Junta e Assembleia de Freguesia a marcarem presença
no acto religioso. No final, os
festeiros de serviço não
tiveram mãos a medir para
tanta procura às fogaças, que
esgotaram rapidamente,
adoçando a alma e o espírito
dos que partilham na fé, toda
a esperança de um futuro
melhor.

PUB.

COMUNICADO À POPULAÇÃO

( Condicionamentos de trânsito)
Para que os atletas possam correr em
segurança e para que os automobilistas
possam encontrar alternativas, informamos que, depois de acordo com as
autoridades, o trânsito automóvel durante
a 37.ª Meia Maratona de S. João das
Lampas irá sofrer alguns condicionamentos entre as 17,00H e as 19,30H do
próximo dia 7 de Setembro de 2013, nos
termos que se seguem :

São João Degolado patrono das festas da Vila da Terrugem
PUB.

Próximas festas
• Praia das Maçãs / N.ª Sra. da
Praia, dia 1 de setembro
• S. João das Lampas / N.ª Sra.
da Saúde, de 30 de agosto a 8
de setembro
• Montelavar / Saída de N.ª Sra.
da Nazaré, a partir do dia 31
de agosto
• Cotegaça e Aruil / N.ª Sra. da
Luz, de 7 a 9 de setembro
• Mem Martins / N.ª Sra. da
Natividade, de 6 a 8 de
setembro

DOCUMENTAÇÃO • CONTABILIDADE
MEDIAÇÃO DE SEGUROS • PAPELARIA/EUROMILHÕES

Telef. 21 961 82 33 / 21 961 18 07
Av. 29 de Agosto, 167
Fax: 21 961 18 08
Terrugem
Email: olga.duarte@sapo.pt
2705-869 Terrugem Snt

E.N.247 (entre Santa Susana e Odrinhas):
Entre as 17,15 e as 18,00H:
Trânsito Encerrado no sentido Ericeira –
Sintra
Alternativas: Carvoeira – Mafra; S. Julião
– Assafora – Areias
Todos os Acessos a S. João da Lampas:
Encerrados das 16,30H às 19,15H
Assafora – S.João (Carpintaria)
Areias – S.João (Cruzamento com a R.
do Moinho)
Odrinhas – Amoreira – S.João
Terrugem – S. João
Cruzamento Arneiro Marinheiros – S. João
Fachada – Terrugem:
Trânsito encerrado entre as 17,30H e às
19,00H
Alternativa: Várzea – Lourel
Terrugem – Assafora:
Entre as 17,00H e as 19,30H o Trânsito
efectua-se pela E.N.247
Apesar dos inconvenientes causados,
estamos certos de que teremos a vossa
compreensão.
OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO
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