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Comemorações do Mês Municipal do Bombeiro

Bombeiros tornam-se atracção turística

foto: idalina grácio

No dia 11 de maio, o Terreiro Rainha D. Amélia animou-se com o início das festividades do Mês Municipal do Bombeiro, este ano da responsabilidade da Corporação
de Belas. O presidente da direcção, António Gualdino realçou que a localização junto ao Palácio da Vila foi uma mais valia para as festividades, para os sintrenses e
para os turistas que puderam apreciar o desfile, as fanfarras e a evolução de cerca de 36 veículos de socorro de épocas diferentes. O presidente da Câmara Municipal
de Sintra, Basílio Horta iniciou as comemorações com uma revista das forças em parada. No seu discurso realçou que as associações humanitárias dos bombeiros
foram as únicas corporações que não sofreram quaisquer cortes nos apoios concedidos pela Câmara, porquanto são eles que garantem a defesa de pessoas e bens
e da majestosa serra. As comemorações irão prosseguir no decurso do presente mês. De relevar que Sintra tem nove corporações (Belas, Colares, Agualva-Cacém,
Algueirão-Mem Martins, Almoçageme, Montelavar, Queluz, S. Pedro de Sintra e Sintra) que desenvolvem em simultâneo acções de índole social, desportiva e cultural
de que as fanfarras, bandas de música, orquestras são os exemplos de apreço e reconhecimento de todos.
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LISBOA COM A MAGIA
QUE A ETERNIZA
José Jorge Letria

D

ecididamente, Lisboa está na moda como só
terá estado na época do 25 de Abril em que por
toda a parte víamos e ouvíamos estrangeiros a
quererem saber como tinha sido a queda do
fascismo em Portugal. Quem viveu essa época
por certo não a esqueceu nem esquecerá. Porém, as condições de hoje são particularmente diversas. A curiosidade
política é muito inferior, mas o preçário geral é barato e as
coisas boas e belas que a capital tem e valoriza estão
suficientemente à vista para serem fruídas.
Recordo-me sempre de uma entrevista de um realizador
estrangeiro que dizia, no princípio dos anos 70 do século
passado, que nunca tinha visto uma cidade onde a relação
entre a luz e a cor das casas fosse tão doce e estimulante
para a criação. É isso, justamente. E Câmara Municipal
sabe-o bem.
Quis a vida profissional proporcionar-me, ao longo de
décadas, o conhecimento de muitas cidades pelo mundo,
de Tóquio a Caracas, do Rio de Janeiro a Praga, de Seul a
Havana. São todas muito diferentes e todas têm o seu
charme e o seu poder de atracção e de fidelização. É difícil
de explicar, mas fácil de sentir.
Em boa verdade, não houve na cidade transformações
profundas que justifiquem este sempre crescente interesse, de resto bem patente no facto de até os paquetes
das três rainhas terem feito escala em Lisboa, rumando à
Inglaterra de origem. Milhares de pessoas espalhadas
pela cidade e arredores terão gasto mais de um milhão de
euros num só dia. A autarquia tem preservado bem este
património e todos ganhamos com isso.
Estes fenómenos de moda têm sempre causas objectivas
e profundas. Uma delas é a forma como publicações de
referência destacam, nos tempos que correm, a beleza
atractiva e envolvente de Lisboa, somada ao preço
irresistível das suas refeições e do seu comércio. E nem é
preciso falar de quem faz longas viagens de avião para vir
abastecer-se às lojas de excelência da Avenida da
Liberdade e a outras nos Restauradores e no Rossio. Esse
é outro filme...
Lisboa já aqui mora há muitos anos e tem na prodigiosa
herança pombalina um dos trunfos mais fortes do seu
poder de atracção. Depois tem muitos outros pólos de
interesse, que vão das estreitas ruas dos bairros populares
até à monumentalidade dos Jerónimos ou da Torre de
Belém, estando tudo isto enquadrado e enriquecido pela
vizinhança mágica das águas do Tejo. Nunca é tarde para
se descobrir e valorizar esta riqueza de séculos e de muitas
gerações.
Com frequência, em reuniões internacionais, encontro
quem me diga que o ideal são reuniões em Lisboa, porque
a cidade é bela, barata e muito apelativa. Eu trato logo de
reforçar a ideia, com a convicção de que a uma cidade
bela todos os adjectivos caem o melhor possível.
Para além disso, é forçoso referir o poder de atracção de
uma grande rede de hotéis que oferece condições muito
favoráveis para a permanência, para a fruição e descoberta.
E acrescente-se que não se trata de uma cidade massificada que prive o visitante do prazer de estar e de voltar. De
tudo isto vão os apoiantes do Real Madrid e do Atlético
de Madrid ter uma visão actualizada quando estiverem
na cidade para assistir à final da Liga dos Campeões,
mesmo que os forcem a pagar somas exorbitantes por
uma noite de hotel com direito a pequeno almoço.
A Lisboa de mouros e judeus, de cruzados, do renascimento e da descoberta, do terramoto e da prodigiosa
reconstrução pombalina, do 5 de Outubro e do 25 de Abril
perfila-se orgulhosa para tentar olhar o futuro com a
imaginação e a esperança de que ninguém a pode privar.
A todos merecemos que assim seja. Pelo presente e pelo
futuro.

Os 50 anos dos “Diamantes Negros”
(1964-2014) no Centro Cultural Olga Cadaval

No passado dia 10, sábado, o auditório Jorge Sampaio foi pequeno para conter os convivas que
festejaram os 50 anos do conjunto musical de Sintra – os “Diamantes Negros”.

Q

uando chegamos,
deparamo-nos
com os abraços de
reencontros adiados, de antigos
companheiros e
companheiras: Ah! Também
cá estás? Já faz quantos anos
que não nos víamos? ... E estes convivas, no essencial,
eram os mesmos que nos
anos 60 e 70 do século passado, dançavam nos bailes
animados pelos “Diamantes
Negros”, em toda a região Os “Diamantes Negros” levam milhares de apreciadores ao Olga Cadaval
sintrense. Foi portanto um
momento especial de festa e 1966, mas também dos gru- tes no teatro. Não exagero! de Mérito Municipal” grau
de reencontro destes velhos pos consagrados dos anos Quem participou confirmará prata aos “Diamantes Ne60: Os Shadows, Rolling certamente o que aqui expres- gros” pelo seu 50.º aniveramigos e famílias.
Para os que não assistiram a Stones, Beatles, Bee Gees, so: a alegria e boa disposição sário, entregue pelo seu viceesta festa, devemos dizer que Eric Clapton, Pink Floyd, sentida pelos jovens de 70 presidente, Rui Pereira, como
gratidão dos sintrenses pelas
os nossos jovens de 70 e Carlos Santana, ou do Otis anos.
alegrias que este agrupaRedding...
E,
por
falta
de
esNão
vamos
poder
fazer
o
hismais anos cantaram e alguns
torial
do
agrupamento,
mas
mento tem dado aos habitanpaço
não
vamos
poder
enudançaram como se tivessem
devemos
realçar
que
a
Câmates do concelho de Sintra.
merar
todos
os
agrupamentos
apenas 20. E com que alegria
ra
Municipal
de
Sintra,
por
e
canções
que
os
“Diamantes
relembravam as velhas canJosé Santana,
ções, deste agrupamento que Negros” tão bem cantaram, decisão dos seus vereadores,
decidiu
atribuir
a
“Medalha
correspondente
em Agualva
encantando
todos
os
presenchegou a editar um disco em
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EDITAL N.º 23-UFS/2014
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA O ANO 2014
EDUARDO DUARTE CASINHAS, Presidente da Junta de
Freguesia da União das Freguesias de Sintra, (Santa Maria e São
Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim).
FAZ PÚBLICO QUE: em reunião ordinária desta Junta de 07 de
abril de 2014 e nas sessões da Assembleia de Freguesia de 29 de
abril e 05 de maio, foram aprovadas as “Normas de Participação
no Orçamento Participativo do ano 2014” para esta Freguesia.
As referidas normas estão patentes para consulta e disponibilização
gratuita:
a) nos locais de atendimento da mesma, em horário expediente: das
09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30:
Sede: Rua Câmara Pestana, n.º 29 A/B, em Sintra;
Delegação da Várzea: Caminho do Murtal, n.º 14;
Delegação da Vila: Praça da República n.º 3-B;
Delegação de São Pedro: Calçada de São Pedro, n.º 56, São Pedro.
b) no site desta Junta de Freguesia com o endereço: http://
uniaofreguesiassintra.pt/;
Os interessados poderão solicitar o envio das normas, através dos
telefones: 219100390, 219232193, 219105810 e 219246384, do
e-mail: geral@uniaodasfreguesias-sintra.pt, ou pelo fax 219100399.
Podem participar os cidadãos maiores de 18 anos que residam,
estudem, trabalhem ou ainda que possuam qualquer tipo de relação

com a Freguesia.
Podem também participar representantes das Instituições,
Coletividades, Associações e/ou outro tipo de grupos da sociedade
civil legalmente constituídos que tenham sede social na Freguesia
ou que a sua área de intervenção seja na Freguesia.
Serão realizadas as Assembleias participativas nas localidades
abaixo referidas:
– Cabriz;
– Manique de Cima;
– Sede da Junta de Freguesia sita na Rua Câmara Pestana, n.º 29,
Sintra;
– Centro da Vila de Sintra.
As datas, horários e locais de realização serão publicitados em
momento posterior, no site e nos restantes meios;
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares do costume.
Sintra, 08 de maio de 2014.

Rua Câmara Pestana, n.º 29 A/B – 2710-546 Sintra • Telef. 219100390 Fax: 219100399 • geral@uniaodasfreguesias-sintra.pt
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Sintra assinalou Mês Municipal do Bombeiro
Teve início no dia 11 as
comemorações do Mês
Municipal do Bombeiro
com uma exposição de
viaturas e com uma
formatura no terreiro
Rainha D. Amélia, no
Palácio da Vila, dos
Bombeiros do Concelho, este ano da responsabilidade da Corporação de Belas.
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O

presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta, abriu as comemorações de domingo, dia 11 com uma revista
das forças em parada, se-
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PAGINAÇÃO
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Basílio Horta e António Gualdino durante a cerimónia

Dois jovens de Belas junto a um carro apoio de meados do século passado

32.º Aniversário do Núcleo de Sintra
da Liga dos Combatentes

guida de uma visita à
exposição das viaturas que
se encontravam expostas.
Durante o discurso, Basílio
Horta agradeceu o papel e o
empenho dos bombeiros e
das corporações, adiantando
que, nesta altura em que a
autarquia se encontra a cortar
despesas, as associações humanitárias de bombeiros foram as únicas corporações
que não sofreram quaisquer
cortes nos apoios da Câmara.
Referiu que a Câmara aprovou atribuir às nove corporações de bombeiros um subsídio destinado a suportar a
aquisição de botas antifogo.
Este apoio de 54.600 euros
prevê a aquisição de 364
pares.
Ao longo do mês decorrem

várias atividades para assinalar o Mês Municipal do Bombeiro.
Na quinta-feira, 15 de maio,
sobe ao palco a Orquestra
Geração no Centro Cultural
Olga Cadaval, às 21h30.
A Orquestra Geração é um
projecto pedagógico de
inclusão social através da
música e, em Sintra, foi
desenvolvido com jovens da
Escola Mestre Domingos
Saraiva (Algueirão-Mem
Martins). A entrada é gratuita
e aberta a toda a população.
A 17 e 18 de maio, das 10h00
às 22h00 haverá um Master
Training em suporte básico
de vida, na praça central do
Fórum Sintra.
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Almoço/convívio dia 24

O Núcleo de Sintra da Liga dos
Combatentes vai realizar no próximo dia
24 (sábado) no Parque das Merendas do
Carrascal um almoço/convívio com o
seguinte programa comemorativo:
12:00 – Concentração dos convivas;
13.00 – Almoço/convívio (porco no espeto); 15:00 – Animação
musical; 17:00 – Caldo verde. Mais informações: 926243386

IV Feira Saloia no largo
da Feira de S. Pedro

A Comissão de festas de Nossa Senhora do Cabo Espichel
vai realizar nos dias 17 e 18 de maio, das 10 às 16 horas a IV
reconstituição da Feira Saloia dos anos 30 do século XX.
Estarão expostos e em venda produtos agrícolas, Chitas Trapologia, Velharias, Cestaria, Vinhos, Doces, Comes-ebebes, porco no espeto.

GRAFISMO
José Manuel Figueiredo

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Queluz informa os
cidadãos eleitores da Cidade de Queluz e a população em geral, que no dia
25 de Maio de 2014 irá efectuar uma Angariação de Fundos, junto das secções
de voto das Freguesias de Massamá, Monte Abraão e Queluz.
Gratos por uma boa colaboração e com os melhores cumprimentos.
O Presidente da Direcção
Ramiro Ramos
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Mira Sintra

Noite de Fados APEMS1

A APEMS1 (Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola EB1/JI de Mira-Sintra) está a organizar uma Noite
de Fados com o objectivo de angariar verbas, para aquisição
de equipamentos para um parque infantil de apoio ao jardim
de infância.
Este evento vai-se realizar no próximo dia 31 de Maio de 2014
a partir das 20h na escola EB1/JI de Mira-Sintra e conta com a
participação do seguinte elenco: Fadistas: Liliana Martins,
Vanessa Lima e Beatriz Felício; Músicos: David Ribeiro
(guitarra) e Pedro Saltão (viola).

Conhecer Sintra
a pé ou de bicicleta
O Dia Internacional da Família e O Litoral II são o mote para
passeios pedrestres e de BTT, gratuitos, que a autarquia
organiza no dia 17 de maio e 22 de junho.
No dia 17 de maio a Câmara Municipal de Sintra assinala o Dia
Internacional da Família com a realização de um passeio
pedestre e um de BTT.
Ambas as iniciativas têm como ponto de partida a Barragem
do Rio da Mula, situada em plena Serra de Sintra, às 9h00.
Sob o mote “O Litoral II”, e tendo como ponto de partida a
Praia Grande, a autarquia organiza no dia 22 de junho mais um
passeio pedestre e um passeio BTT, iniciativas integradas no
calendário do projeto “Sintraventura”.
A Câmara Municipal de Sintra propõe a descoberta da acidentada linha de costa, onde se pode observar o buraco do Fojo,
pedra de Alvidrar e praias encantadoras.
O projeto “SintrAventura” dirige-se essencialmente à prática
de atividades de ar livre, designadamente, passeios pedestres,
passeios BTT, orientação, escalada e rappel, iniciativas que
permitem a descoberta do património natural do concelho.
Inscrições só para os passeios de BTT http://despor
toejuventude.cm-sintra.pt/atividades-desportivas/proje tosintraventura/115-sintra ventura2014.html
Fonte: CMS
PUB. JORNAL DE SINTRA, 16-05-2014

Sintra recebeu Organização de Associações
de Consumidores dos países de Língua Portuguesa
O presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, recebeu no dia 8, nos
Paços do Concelho, a Organização Internacional de
Associações de Consumidores de Língua Portuguesa
(Consumare).
Esta organização é constituída por associações de consumidores de Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, São Tomé e
Príncipe, Região Administrativa de Macau e Portugal
(DECO).
Os representantes destas
associações elogiaram a vila
de Sintra, onde estiveram em
visita ao Palácio Nacional da
vila e à Quinta da Regaleira,
no âmbito de uma deslocação
a Portugal para constituir a
Consumare.

Basílio Horta e Luís Patrício recebem
associações de consumidores
O presidente da Câmara agradeceu os elogios a Sintra e
deu os parabéns à organização pela internacionalização
das várias associações de
consumidores.
“Estas iniciativas fortalecem
este traço de união que é a

SEDE: RUA DO ALECRIM, 3 - 2710-348 SINTRA - TELEF. 21 910 58 00 - FAX: 21 910 58 05
http://coopagricolasintra.cidadevirtual.pt • e-mail: coopsintra@mail.telepac.pt
Contribuinte N.º 500 075 514

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
SESSÃO ORDINÁRIA
Nos termos dos Estatutos desta Cooperativa, convoco a Assembleia Geral a reunir
no próximo dia 27 de Maio de 2014, pelas 18.00 horas, no Auditório do Museu
Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, sito, na Av. Prof. Dr. D. Fernando de
Almeida, em São Miguel de Odrinhas, Odrinhas – Sintra, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Apreciação e Votação do Relatório e Contas e do Parecer do Conselho Fiscal
relativo ao exercício do ano de 2013.
2. Discussão e Votação de uma Proposta da Direcção com vista à regularização do
Capital Social de cada Associado.
2. Outros assuntos de interesse para a Cooperativa.
De acordo com o parágrafo 1.º do Artigo 24.º dos Estatutos, se na 1.ª Convocatória
não estiverem reunidos os Cooperadores em número suficiente, funcionará a mesma
Assembleia Geral uma hora depois, em segunda convocatória, no mesmo local e
com a mesma Ordem de Trabalhos, qualquer que seja o número de Cooperadores
presente.
Sintra, 10 de Maio de 2014.
O Presidente da Assembleia Geral,
(a) Eng.º José Manuel Alvares da Costa e Oliveira

A Câmara Municipal de Sintra
aprovou estabelecer um protocolo com a Federação Portuguesa de Surf para a realização do Campeonato Mundial de Bodyboard 2014 na
Praia Grande.
Este protocolo visa a realização da prova que, pela primeira vez, irá decorrer fora da

época balnear, entre 22 e 28
de setembro.
De acordo com o presidente
da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta, este é
um evento “muito importante
para o concelho”, uma vez
que potencia o número de visitas àquela zona do município.

ASSOCIAÇÃO
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
I.P.S. – INFANTÁRIO POPULAR
DE SINTRA
Contribuinte N.º 501 395 091
R. Dr. Félix Alves Pereira - Portela de Sintra
2710-716 Sintra • Telef. 21 924 29 21

ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA
Em conformidade com os Estatutos da “ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL – INFANTÁRIO POPULAR DE SINTRA”, nomeadamente seus artigos
25.º e 28.º, são pela presente convocados os sócios para uma ASSEMBLEIA
GERAL, no próximo dia 23 de Maio de 2014, pelas 20.00 horas, nas Instalações
sitas na Rua Dr. Félix Alves Pereira na Portela de Sintra, com a seguinte Ordem
de Trabalhos:
1 – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS CONTAS
DE GERÊNCIA DE 2013 E PARECER DO CONSELHO FISCAL.
2 – PROPOSTA E VOTAÇÃO DO “REGULAMENTO INTERNO” DA
ASSOCIAÇÃO.
3 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A ASSOCIÇÃO.
A Assembleia Geral, inicia os seus trabalhos às 21.00 horas, com qualquer número
de sócios, caso às 20.00 horas não esteja presente a maioria dos Associados.
Sintra, 22 de Abril de 2014.
O Presidente da Mesa,
(a) Francisco Luís Ramalho do Nascimento

“Este ano apostamos que a
prova seja realizada fora da
época balnear para não
prejudicar o comércio daquela
zona. Estamos certos que
virão milhares de pessoas à
Praia Grande nessa altura, o
que também irá potenciar as
atividades económicas”,
disse o presidente do

município.
A prova da Praia Grande irá
trazer 180 praticantes de
bodyboard de um total de 19
países.
A autarquia garante o apoio
logístico e a cedência de 80
mil euros para a realização da
prova.
Fonte: CMS
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VENDA
PROPOSTA EM CARTA FECHADA
Comarca Grande Lisboa Noroeste – Juízos de Comércio de Sintra
Proc. Insolvência nº. 23208/13.4T2SNT – Juízo do Comércio
Insolvência de Pessoa Singular: Braima Sanha
Ricardo Passagem, Administrador de Insolvência, com domicílio profissional na
Rua dos Passagens, Nº. 6, Amieira – 2430-012 Marinha Grande, nomeado
nos autos de insolvência acima identificados, faz saber que vai proceder à venda,
no estado físico e jurídico em que se encontra, sem qualquer tipo de garantia de
eventuais vícios que existam ou venham a surgir, mediante Proposta em carta
fechada, o seguinte imóvel:
Verba Única: Fração autónoma designada pela letra “N”, correspondente ao
quinto andar esquerdo, destinada a habitação, do prédio urbano em regime de
propriedade horizontal, sito em Tapada das Mercês, Avenida Miguel Torga, nº.
36, inscrito na matriz sob o nº. 7990 e descrito na 1ª Conservatória do Registo
Predial de Sintra, Freguesia de Algueirão-Mem Martins.
Valor Base: 52.950,00€ (Cinquenta e Três Mil Euros);
Valor Mínimo: 45.000,00€ (Quarenta e Cinco Mil e Cinquenta Euros) -85%
do Valor Base.
REGULAMENTO:

PUB. JORNAL DE SINTRA, 16-05-2014

língua portuguesa. Espero
que regressem a Sintra. O
Palácio da vila é um dos ícones
turísticos de Portugal e a
Regaleira, que é da Câmara de
Sintra, é uma obra notável,
com uma enorme riqueza paisagística e cultural”, afirmou

Sintra recebe Mundial de Bodyboard 2014 na Praia Grande
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foto: cms

Basílio Horta.
A Consumare, Organização
Internacional das Associações de Consumidores de
países, territórios e regiões
administrativas de língua
oficial portuguesa ou com
acordos especiais no domínio
da preservação da língua
portuguesa como património
histórico e cultural.
É uma organização recentemente criada que visa promover, desenvolver, fomentar
e apoiar a defesa dos direitos
dos consumidores
Os responsáveis da Consumare afirmaram que esperam
ainda a adesão de Timor Leste a este organismo.
O vereador Luís Patrício também esteve presente na receção aos membros da organização.
Fonte: CMS

1) As Propostas terão de ser remetidas até ao dia 27 de Maio de 2014, que inclui
a data do registo de expedição dos CTT, em carta fechada e em correio registado,
dirigido ao Administrador de Insolvência, para o seu endereço acima identificado.
O envelope deve conter a seguinte referência: “Proposta de aquisição da Verba
Única” com indicação de nº. do processo acima identificado;
2) As Propostas devem conter a informação completa do proponente,
nomeadamente: nome, morada, NIF ou NIPC, e-mail, telefone e/ou telemóvel, bem
como indicação do valor da proposta;
3) Deverão os interessados juntar à sua proposta, como caução, um cheque visado
ou bancário à ordem de “Massa Insolvente de Braima Sanha”, no montante de
20% do valor da Proposta. Não serão aceites Propostas de valor inferior ao
Valor Mínimo;
4) A adjudicação da alienação será feita pela proposta de maior valor, desde que
igual ou superior ao Valor Mínimo. Caso surjam propostas com valor inferior ao
Valor Mínimo, elas poderão ser consideradas mas a sua aceitação fica condicionada
ao parecer favorável do Credor Hipotecário;
5) A abertura das propostas realizar-se-á no dia 29 de Maio de 2014, pelas 14h30,
no escritório do Administrador de Insolvência;
6) Se não for possível realizar a escritura por razões imputáveis ao promitentecomprador, este perderá o direito de reaver todo o valor já entregue. Serão da
conta do comprador todos os encargos legais decorrentes da compra,
designadamente: pagamento das obrigações fiscais (ex.: IMT e Imp. Selo), despesas
com a escritura e registos da compra, bem como, cancelamento dos ónus;
7) Para efeitos de apresentação de propostas o bem poderá ser visto mediante
marcação prévia para o telemóvel: 936257371.
O Administrador da Insolvência – Ricardo Passagem

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
Fundado em 7 de Outubro de 1911
CONDECORAÇÕES:
– MEDALHA DE OURO MÉRITO MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
– MEDALHA DE PRATA DE MÉRITO DO GOVERNO CIVIL DE LISBOA
– MEMBRO HONORÁRIO ORDEM INSTRUÇÃO PÚBLICA – GRÃO MESTRE ORDENS PORTUGUESAS
– MEDALHA MÉRITO DESPORTIVO DO ESTADO PORTUGUÊS
– MEDALHA HONRA MÉRITO DESPORTIVO DA REPÚBLICA PORTUGUESA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do disposto no n.º 1 artigo 59.º dos Estatutos do Clube,
convoco a Assembleia Geral do Sport União Sintrense, a reunir-se
em sessão ordinária no próximo dia 23 de Maio, pelas 20h00, no
Salão Nobre do Parque Desportivo, sito na Portela de Sintra, com
a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
1 – Apresentação das acções desenvolvidas na época 2013/
2014;
2 – Plano e orçamento anual para a época 2014/2015;
3 – Apresentação de proposta de alteração dos Estatutos;
4 – Outros assuntos de interesse para o Clube.
5 – Proceder à eleição dos titulares dos Corpos Gerentes
para o biénio 2014/2016;
6 – Tomada de posse dos novos Corpos Gerentes eleitos;
Em conformidade com o artigo 62.º § único, a Assembleia Geral
funcionará em primeira convocação com a presença da maioria de
sócios e, não havendo, funcionará uma hora depois em segunda
convocação, com qualquer número de sócios.
Sintra, 7 de Maio de 2014.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(a) Dr. Jorge Leitão
Rua Pedro Cintra, n.º 23 - 2710-436 Sintra
Telef. +351 219 231 840 - Fax: +351 219 241 953
secretaria@susintrense.com
www.susintrense.pt
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“2.º Trilho das Lampas” com quase 600 atletas a concluir o difícil traçado de 20 km

Hóquei – 2.ª Divisão nacional
HC Sintra-Campo
de Ourique

Cristina Ponte (Leiria) e Luís Semedo
(Portalegre) vencedores absolutos
A segunda edição da prova Trilho das Lampas, realizada na noite de sábado, dia 10 trouxe até São João das Lampas
centenas de visitantes, duplicando as presenças de 2013, ano de estreia da novel competição organizada pelo Grupo de
Dinamização Desportiva Meia Maratona em parceria com a Sociedade Recreativa Desportiva e Familiar de São João das
Lampas. Em termos competitivos, Luís Semedo, do A.C. Portalegre, e Cristina Ponte, do Offtel Runners (grupo da cidade
de Leiria) foram os vencedores absolutos da prova que incluiu uma travessia pela praia da Samarra.

S

omando as 140 mulheres que
cortaram a linha de chegada,
aos 445 homens, temos um
total de 585 atletas a terminar
a exigente competição de 20
kms., pelas encostas do litoral,
incluindo a travessia pela paradisíaca praia da Samarra, já com a noite
a cair sobre a paisagem, dificultando
ainda mais a tarefa dos participantes, principalmente dos mais atrasados. Ainda assim, tendo em conta
que o número de inscritos admitidos
pela organização foi de 600, quase
todos chegaram ao fim, estando na
presença de um recorde a todos os
títulos notável e pouco usual em
qualquer competição nacional. A
juntar a estes números, há ainda a
registar a presença de umas dezenas
de caminheiros que percorreram a
distância de 8 kms, com o mar no
horizonte, e os olhos atentos onde
colocavam os pés…

Luís Semedo,
e Cristina Ponte sem
concorrência directa

Futebol – Juvenis
da 1.ª Divisão AFL
Lourel-Sintrense
decide subida

Com o Lourinhanense já promovido, a
disputa pelo 2.º lugar no distrital de
Juvenis da 1.ª Divisão da AFL (Série 1),
está ao rubro com a possibilidade do
Sp. de Lourel e Sintrense também subirem à Divisão de Honda da AFL na próxima época. Os dois emblemas sintrenses vão encontrar-se no próximo domingo, dia 18 às 11h00, em Lourel, procurando ganhar vantagem para a última
ronda da prova, em que o Sintrense recebe o MTBA (16.º e último), e os leões
de Lourel deslocam-se a Carcavelos.

Boa disposição foi a nota dominante, na partida e na chegada, dos quase 600 atletas

Com os atletas a saírem pelas 19h30
do largo central de São João das
Lampas, a boa disposição reinava
entre todos, indiferentes às dificuldades que os esperava. À medida
que os quilómetros iam sendo
percorridos, os primeiros destacavam-se dos restantes, com Luís
Semedo, do Atletismo Clube de
Portalegre/UTSM a vencer confor-

tavelmente, João Ginja, assim como
Cristina Ponte, do Offtel Runners
que chegou com mais de 7 minutos
de vantagem sobre a 2.ª classificada
(Andreia Mira).

Classificações
Geral masculina
1.º Luís Semedo, AC Portalegre,
01:21:09’ (sénior)
2.º João Ginja, Rail Runners, 1:23:48’
(M45)

3.º Ricardo Silva, EDV Viana Trail,
01:23:59’ (sénior)
4.º Fernando Gomes, Oeiras S.C.,
01:25:00’ (sénior)
5.º Marcolino Veríssimo, SS CGD,
01:27:07’ (M40)
Geral feminina
1.ª Cristina Ponte, Offtel Runners,
1:40:09’ (W40)
2.ª Andreia Mira, Oeiras S.C.,
01:48:02’ (sénior)
3.ª Ana Alberto, Oeiras S.C.,

Empate com sabor amargo
A duas jornadas do fim do
campeonato, o Real, tem assegurado a manutenção, enquanto o Cacém, tenta amealhar o máximo de pontos para
se livrar da zona de despromoção. No duelo entre vizinhos, a equipa da casa dominou totalmente o encontro,
com várias ocasiões de golo
quase certo, duas bolas no
travessão e uma grande
penalidade não assinalada
pelo juiz da partida à passagem do 30´,ao invés, os

visitantes entraram em campo
remetendo-se à defesa, o que
tornou uma tarde fácil para
Marcos. O Real abriu o activo
aos 58´,por Ruben, que fora
da área, com um tiraço,
enviou a bola para o fundo
das redes, não dando hipótese de defesa a Nuno. Depois do golo sofrido o Cacém,
veio mais um pouco para a
frente, mas sem perigo de
maior para a baliza contrária.
Porém, aos 77´,após um cruzamento da direita Magalhães
cabeceou certeiro para restabelecer a igualdade. Um golo

de água fria, que os comandados de Rui Sousa, não
previam. Em suma o Real,
dominou a maior parte do
encontro, desperdiçou várias
oportunidades, mas não
marcou mais golos, enquanto
o Cacém, aproveitou o único
lance digno de registo para
chegar ao empate.
Jogo no complexo desportivo
do Real, em Monte Abraão.
Árbitro: José Rodrigues, auxiliado por Pedro Mendes e
Sérgio Ribeiro (Lisboa).
Real Sport Clube: Marcos;
Vasco, Sérgio (Pelé,83´), Ru-

foto: ventura saraiva

01:48:53’ (sénior)
4.ª Filipa Fernandes, ProAventuras,
01:50:55’ (sénior)
5.ª Cristina Couceiro, A.R. São
Miguel, 01:50:55’ (sénior)
Colectiva-equipas
1.ª AC Portalegre/UTSM, 04:25:25’
2.ª OSC/IPA-Oeiras SC, 04:28:44’
3.ª EDV-Viana Trail 1, 04:28:58’
(Pontuaram 96 equipas)

Campeonato Distrital “Pró-Nacional” – 28.ª Jornada; Real Sport Clube, 1-Atlético Cacém, 1
António José

Termina amanhã (sábado), dia 17, o
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão
de Hóquei em Patins, com o Hockey
Club de Sintra a receber no pavilhão de
Monte Santos pelas 18h00, o Campo
de Ourique. Depois do empate na jornada anterior (dia 10) na Juv. Salesiana
(6-6), o emblema sintrense hipotecou a
hipótese de chegar ao 1.º lugar, acabando
por beneficiar “Os Tigres” de Almeirim
que assim puderam festejar a subida,
antes da deslocação ao Entroncamento.
Ao emblema sintrense resta agora lutar
pela promoção através do “play-out”
num embate com o 11.º ou 12.º
classificado da 1.ª Divisão.

ben (Daniel,72´) e Marcelo
(Rui Janota,72´); Álvaro,
Morgado (Mota,83´),Fati e
Zé Paulo; Paulinho e Nétinho.Treinador: Rui Sousa.
Atlético C. Cacém: Nuno;
Nando (Renato,89´),Correia,
Magalhães e Ricardo Fernandes; Brito (Nogueira, 60´),
Meireles (Zeca,60´),Hélder
Caminho e Franquelin (Fogueiro,60´);Fred e Geraldo.
Treinador: Miguel Rodrigues.
Ao intervalo: 0-0. Marcadores:Ruben (58´) e Magalhães
(77´).

Ventura Saraiva

Futebol – Divisão Honra
AFL (seniores)
Montelavarenses
prepara a festa

O Clube de Futebol “Os Montelavarenses” pode fazer já a festa da
subida de divisão no próximo domingo,
dia 18, na recepção ao GS Carcavelos.
Em caso de vitória, a promoção fica
matematicamente garantida a uma
jornada do final, podendo ainda aspirar
ao título de vice-campeão, uma vez que
a AD Coutada (2.º) joga em Monte
Abraão frente ao Sintra Football,
reservando a última jornada um embate
no Atlético do Tojal (4.º) que nesta ronda
joga no reduto do Ericeirense, 5.º
classificado.
Despromovido está já o União Mucifalense (13.º) que joga no campo do
Vialonga

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
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Sexta-feira, 16 de Maio – Maria Eugénia Lima, Antónia Maria Pires, da Terrugem, Eufémia
Silva, Maria Paula da Silva Luz, Cecília de Jesus Correia Regalo, de Mem Martins, Licínia Pereira
de Jesus Simões, da Figueira da Foz; Carlos Nunes Correia, do Mucifal, José Antunes de
Almeida, Boaventura Lopes da Costa, de Pero Pinheiro, Luís Miguel Antunes Baptista, de
Torres Vedras, Arlindo Vicente Vistas Quirino, do Algueirão, Américo Vieira Machado, do
Cacém, Boaventura Vicente da Costa, José Miguel Gualdino Vilar do Monte, de Casais de Mem
Martins, Ricardo Alfredo Rodrigues Vicente, de Lourel, Dominique Georges Silvestre, de
Lyon, França, Pedro Miguel Vinagre Pedroso, de Morelena.
Sábado, 17 – Margarida Alexandra Silva Florêncio, de Almargem do Bispo, Sofia Margarida
Silvério Serra, de Morelena, Catarina Vieira Bernardino, de Galamares, Piedade Correia
Marques, Maria dos Anjos Marques Rodrigues, Zélia Maria da Costa Duarte, de Cortegaça,
Maria Antónia da Costa Miguel Couto, da Assafora; José Rodrigo Valente Gomes da Silva, de
Almoçageme, António Luís Marques da Cunha, José Manuel da Assunção Moreira, de Colares,
José Acácio Figueiredo da Silva, de Vichy, Carlos Manuel Rodrigues Silvestre, de Santa Suzana,
Rui Estevão dos Santos, do Vimeiro, Eurico Pedro de Andrade Alves, de S. João da Madeira,
Rui Miguel Dinis Marcos, Domingos José, de Janas, José Morgado Ferreira, do Linhó, José
Marcelino Veríssimo dos Santos, do Mucifal.
Domingo, 18 – Patrícia Sofia Marques Borges, Maria do Carmo Pinto Duarte, de Rio de
Mouro, Maria Suzana Filipe Fradique, do Sabugo, Maria de Fátima de Sousa Gomes, Dina
Paula Gomes Félix, de Sintra; Arsénio Francisco Valentim, das Serradas-Rio de Mouro, Carlos
Manuel Sequeira Duarte, de Mem Martins, Ângelo Manuel Júnior, de Mem Martins.
Segunda-feira, 19 – Maria Teresa Graça Veríssimo da Silva, Maria Emília do Rosário Duarte
Costa, de Manique de Cima, Otília Maria Antunes Franco, da Pernigem, Maria da Conceição
Ramalho da Silva, de Cabriz; Manuel Fernandes Costa, de Pero Pinheiro, António Garcia, do
Algueirão, Benedito Manuel Carrera Gonzalez, Manuel Orfo Colino, de Jersey (Inglaterra).
Terça-feira, 20 – Carolina Batalha da Silva, de Almargem do Bispo, Mónica Alexandra
Meira Mota, de Vila Verde, Sofia Campos Oliveira, de Vale de Lobos, Isabel Alexandra
Ferreira Gonçalves, Eugénia da Luz Aleixo, de Vila Verde, Georgina Rosa Simões, da Várzea
de Sintra. Mariana Maria do Couto Raimundo, Odete Elias Barbosa, Isabel Maria Feliciano
Costa, da Ribeira de Sintra, Lucília Galrão Simões Ferreira, de Odivelas, Catarina Alexandra
Morgado Regueira, Paula Cristina B. Galhardo; Manuel Cristóvão,Joaquim Manuel Pardal, de
Pero Pinheiro, Américo Narciso Cabeleira, do Cacém, Abel Luís Castro Vicente, João Pedro
Alves, David Jorge Isidoro Figueiredo, da Godigana.
Quarta-feira, 21 – Maria Antonieta Carvalho de Figueiredo, Maria do Carmo Santos,
Palmira Rodrigues Nogueira, de Peso da Régua, Maria Manuela Sequeira Costa, de Ribeira de
Sintra, Maria Luisa Pereira Nobre, de Lisboa, Ana Velez Garcia, de Massamá, Luisa Paece
Caracol, Inglaterra; Manuel Bordalo Jorge, José dos Santos Figueiras, Galileu Santos Bernardes,
de Torres Vedras, eng.º Francisco Lourenço Montes, José Manuel Agostinho Barbosa, de
Mem Martins e Pascal Batista, Paulo Jorge Rodrigues Pires, de Fontanelas, José António Pirão
Elias.
Quinta-feira, 22 – Juvina de Jesus Canada Cuccietti, de Itália, Maria da Graça Jaco, de
Godigana, Isabel Maria Glória Duarte Paula, do Cacém, Maria de Lurdes Franco Baltazar, de
Lisboa, Maria Gabriela Certa Ventura, de Mem Martins, Madalena Galvão de Melo e Mota,
de Oeiras, Lucília Santana, de Lisboa, Domicília Gonçalves Pardal, de Pero Pinheiro, Ana
Cristina de Bettencourt Jordão de Noronha Krug; Armando Adão, Manuel Alves da Cunha,
José Carlos Morgado Marques, de Almoçageme, Nelson Artur P. Bewones, de Sintra, eng.º
Miguel Filipe de Andrade Mateus, de S. João das Lampas, Augusto José da Rosa, de Chão de
Meninos.

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

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

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
Sexta-feira, dia 16: Domus Massamá, Massamá
(219259323); Cristina, Mem Martins (219214820); Crespo,
Várzea de Sintra (219245320); São Francisco Xavier, S. Marcos
(214260615).
Sábado, dia 17: Queluz, Queluz (214365849); Dumas
Brousse, Rinchoa (219160404); Almargem, Cavaleira,
Algueirão (219622835); Rico, Agualva (214312833).
Domingo, dia 18: Neves, Massamá Norte (214389010);
Riomouro, Rinchoa (219169200); Ouressa, B. Ouressa, Mem
Martins (219207594); Central, Cacém (219140034).
Segunda-feira, dia 19: André, Queluz (214350043);
Serra das Minas, Serra das Minas (219171216); Rodrigues

Festival de Música de Sintra, de 30 de maio a 1 de junho

Incantus

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.

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

CULTURA

Rato, Algueirão (219212038); Clotilde Dias, S. Marcos
(214262576).
Terça-feira, dia 20: Portela, Monte Abraão (214377619);
Marques Rodrigues, Mem Martins (219229045); Marrazes,
Estefânia, Sintra (219230058); Garcia, Cacém (219142181).
Quarta-feira, dia 21: Azeredo, Pendão (214350879); De
Fitares, Fitares - Rinchoa (219154510); Químia, Mem Martins
(219210012); Araújo e Sá, Cacém (219140781).
Quinta-feira, dia 22: O’Neil Pedrosa, Massamá
(214307407); Medeiros, Mem Martins (219214103); Simões,
Estefânia, Sintra (219230832); Guerra Rico, Cacém
(219144002).

Pela primeira vez, de 30 de Maio a 01 de Junho, terá lugar a primeira
edição do INCANTUS – Festival de Música de Sintra, que promete trazer
música de qualidade e encanto aos lugares históricos mais em blemáticos
desta histórica vila.

A

iniciativa encontrase a cargo do Coro
de câmara Outros
Cantos e da União
das Freguesias de

Sintra.
O INCANTUS é um festival
dedicado à interpretação de
música erudita, aliada à beleza
incondicional de Sintra, vila
caracterizada pela riqueza
histórico-cultural de espaços
naturais e monumentos. A
presente iniciativa representa
uma oportunidade única, na
qual o público pode apreciar
música em ambientes privilegiados. O festival reúne a interpretação de música secular
e clássica, através de múltiplas formas de expressão musical, a cargo de artistas que
cultivam peças musicais de

qualidade, a par do gosto de
cantar e tocar em conjunto,
proporcionando, a toda a comunidade, o acesso gratuito
a actividades culturais de
destaque.
O festival terá lugar nos dias
30, 31 de Maio e 1 de Junho
de 2014, nas principais Igrejas
históricas da vila de Sintra.
Nesta edição, a direcção artística do festival decidiu centrar
a programação na música
coral polifónica. Pela primeira
vez, estarão reunidos nove
coros de diversas localidades
do país, num programa único
que inclui a interpretação de
mais de 60 peças musicais.
O festival aposta na diversidade musical, a par da promoção do intercâmbio de ideias,
experiências e conhecimen-

Cheque

50 números - 15,10

No Jornal
de Sintra - Loja

50 núm. Estrangeiro 20,00

Noites do Museu, sábado, 17 de Maio de 2014 – Ave Amici!
O Museu Arqueológico de
São Miguel de Odrinhas, em
Sintra, realiza no próximo
sábado, dia 17 de Maio, as
“Noites do Museu”, dando
continuidade a um projecto
iniciado em 2006.
A partir das 21.00h abrem-se
as portas para acolher todo o
público que deseje fazer uma
visita sensitiva à colecção romana, que se inicia com a
actuação de três escravos
persas e será guiada por
figuras da romanidade, apenas iluminadas pela luz trémula das candeias de azeite e
dos archotes.

Ave Amici! É a saudação inicial dedicada a todos quantos
venham a participar nesta
iniciativa que, tirando partido
do efeito cenográfico da

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

,

«Basílica Romana» (sala de
epigrafia latina), cria uma ambiência clássica com figurantes trajados à época. Alguns
deles, ao longo da via roma-

na, lêem em latim e em voz alta
algumas das inscrições,
recriando uma prática da
Antiguidade.
Findo o percurso, os visitantes poderão repousar na Taberna e provar algumas
iguarias preparadas de acordo com receitas romanas:
vinho quente com especiarias, tâmaras com nozes e
pinhões… A não perder…
Ingresso: 3,00 Euros; mediante reserva; Isenção para
crianças até aos 14 anos;
Sábado, 17 de Maio, duas
sessões nocturnas às 21.00
horas e às 22.00 horas.

Sintra / Museu do Brinquedo

Dia Internacional dos Museus
No âmbito das Comemorações do Dia Internacional dos
Museus, dia 18 de Maio, e à luz do tema sugerido pelo ICOM,
«Museus: As coleções criam conexões», o Museu do
Brinquedo de Sintra promove mais uma atividade «O Museu
em cartão» que prima pela simplicidade e pela partilha intergeracional. Um jogo de tabuleiro familiar que poderão
desenvolver no Museu e explorar em casa.

Esta actividade é gratuita e pode ser realizada nos dias 17 e 18
de Maio, das 10 às 18h.

Anúncios
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Multibanco – Seleccionar – Transferências
– Transferências bancárias

de cultura e lazer.
“O festival pretende posicionar-se como referência cultural da região, jogando com a
envolvência de sentidos e
sentimentos potenciados pela ocasião única de aliar a música aos espaços históricos
da vila”, asseguram os responsáveis do evento.
Todos os concertos são gratuitos, mas deverão ser asseguradas reservas através do
telefone da União das Freguesias de Sintra: 219 100 390.

Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, em Sintra

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

tos musicais, fomentando o
espírito de cooperação entre
os grupos musicais participantes, a fim de possibilitar
uma relevante plataforma de
contactos, com a finalidade
de valorizar a música erudita
de renome.
Tendo como principal objectivo a difusão e valorização do
património cultural da vila e
da região, através da dinamização dos locais históricos
por intermédio da prática
musical, o INCANTUS visa
propiciar um
favorável clima de convivialidade entre músicos e público,
incentivando – população e
visitantes – à fruição de relevantes temas musicais, bem
como à valorização do património local, enquanto fonte

E MPREGO

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

A UTOMÓVEIS

HABITAÇÃO
Praia Falesia (Albufeira),
Moradia com 2 quartos, local
sossegado. 350,00 semana,
600,00 quinzena. Telef.
919038608.

DIVERSOS

SOCIAL

ALUGA-SE T2 com espaço
para 4/6 pessoas em Quarteira Algarve. Para férias. Telef.
219616440 - 965759644.

OBRIGATÓRIAS

N ECROLOGIA

LOJA ARRENDA-SE – Sintra,
Centro. Comércio. 150m - 1.000
Euros/mês. Total renovado + Ar
condicionado. Telef. 919431916.

ROTEIRO
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Queluz – Concerto Mariano – Camerata Vocal de Torres Vedras e Grupo Coral de Queluz, dia 18 de maio, pelas 17:30h, n Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Queluz.
Sintra – Exposição de Pintura de Maria
Condeço
Qundo: De 24 de Maio a 27 junho
Onde: Galeria Municipal - Casa Mantero,
Biblioteca Municipal de Sintra
Contacto: 219236926/34

TEATRO

EXPOSIÇÕES

Sintra – “Ulisses”, pela Musgo - Prod.
Cultural, a partir da Odisseia de Homero
Quando: Até 15 junho, sáb. às 16h.
domingos às 11h.
Onde: Quinta da Regaleira - Jardim Oficina
das Artes
Telef. 21 910 66 50

Sintra – “Vitrais e Vidros: Um gosto de
D. Fernando II”
Onde: Palácio da Pena
Informações: Parques de Sintra - Monte
da Lua - 21 923 73 00

Sintra – “Breu”
Exposição de pintura de Vitor Pi
Quando: Até 4 junho
Onde: Galeria Municipal de Sintra
Contacto: 21 923 69 32

Sintra – Exposição não temática que
inclui diversas peças como brindes promocionais do início do séc. XX.
Onde: Museu do Brinquedo
Contacto: 21 924 21 71

Sintra – “Momentos IV”
Exposição de Artes Gráficas dos Alunos
da Escola Sec. de Santa Maria
Quando: Até 25 Maio
Onde: Espaço Cultural Vila Alda

Sintra – Sintra Arte Pública X
“O Transcendente”,
Exposição de Escultura ao ar livre
Quando: Até 10 Junho
Onde: Volta do Duche

Sintra – “Eléctrico de Sintra, uma
viagem no tempo”
Da colecção de Valdemar Alves
Quando: De 29 maio a 15 junho
Onde: Espaço Cultural Vila Alda
Contacto: 21 923 87 66

Sintra – “Pedro e Inês”, teatro de rua
Quando: Até 27 setembro, sextas e
sábados às 22h
Onde: Quinta da Regaleira
Sintra – “A linguagem das flores”
Quando: Até 18 maio, de quinta a sábado,
às 21.30 e dom. às 16h.
Onde: Casa de Teatro de Sintra
Contacto: 21 923 37 19
Sintra – “Espontâneo - Festival Internacional de Teatro de Improviso”
Pelos Instantâneos
Quando: De 23 a 31 maio, 21.30h.
Onde: Auditório Acácio Barreisos,
Centro Cultural Olga Cadaval
Contacto: 21 910 71 10
Odrinhas – Auto da Barca do Inferno
de Gil Vicente
Quando: 20 Maio
Onde: Museu Arqueológico de S. Miguel
de Odrinhas
Marcações: 968632402
Monte Abraão – “Quotidiano
Anotado”, pelo Grupo Teatroesfera
Quando: Até 8 de junho
5.ª, 6.ª e sáb. às 21.30h, dom. às 16h.
Onde: Espaço Teatroesfera

Sintra – “Desenhos de mestre Artur
Anjos Teixeira”
Onde: Museu Anjos Teixeira
Contacto: 21 923 88 27
Sintra – Exposição documental
“O 25 de Abril em Cartaz”
Quando: Até 30 maio
Onde: Biblioteca Municipal
de Sintra (Casa Mantero)
Sintra – Exposição fotográfica
“O 25 de Abril visto por um Fotógrafo
Sintrense”
Quando: Até 30 maio
Onde: Paços do Concelho (Claustros)
Sintra – Exposição Fotográfica
“O 1.º de Maio em Sintra”
Quando: Até 30 maio
Onde: Palácio Valenças

Odrinhas – “O que as peças contam...”
Exposição Temporária
Onde: Museu Arqueológico de S. Miguel
de Odrinhas
Contacto: 21 960 9520
Telhal – “70 Anos de Missionação”
Quando: Até 31 julho
Onde: Sala de Exposições Temporárias da
Casa de Saúde do Telhal
Contacto: 219 179 200
Mira Sintra – Exposição Fotográfica e
Documental “25 de Abril de 1974”
Quando: Até 30 maio
Onde: Casa da Cultura de Mira Sintra
Mira Sintra – “1964-2014 – 20 Anos de
Pintura”
Exposição de Francisco Matos

Quando: De 17 maio a 22 junho
Onde: Casa da Cultura de Mira Sintra
Contacto: 21 9128270

MÚSICA

Sintra – Concerto para bebés
Quando: 18 maio, 10h & 11.30
Onde: Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Concerto para bebés: Um dia
na Floresta”
Quando: 18 maio, 10.30h
Onde: Palácio de Monserrate
Inscrições: 219237300
Sintra – Festival de Música de Sintra
“Incantus”
Quando: 30 maio, 21h; Igreja de São
Pedro de Penaferrim; 31 maio, 17h30,
Igreja de Santa Maria; 1 de junho, 17h,
Igreja de São Martinho (concerto de
encerramento). Entrada gratuita.
Reservas: 219100390
Sintra – “Ventos de União”
A Renascença Musical na Ibéria
Música erudita
Quando: 25 maio, 18h
Onde: Sala no Palco, Centro Cultural
Olga Cadaval
Contacto: 21 910 71 10
Mira Sintra – Ciclo de concertos
para a Juventude - Banda
de garagem CRUSCIA
Quando: 17 maio, 17 horas
Onde: Casa da Cultura
de Mira Sintra
Contacto: 219128270
Queluz – Concerto pelo Grupo Coral

de Queluz
Quando: 18 maio, 17h.
Onde: Igreja de Nossa Senhora da
Conceição em Queluz

CINEMA
CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
“Má Vizinhança”, na sala 1, às 11.45h,
14h, 15.55h, 17.50h, 19.45h, 21.55h,
00.10h.
“Godzilla” 3D, na sala 2, às 13.25h,
16h, 19h, 21.30h, 00h.
“Godzilla”, na sala VIP 8, às 13.10h,
15.40h, 18.30h, 21.45h, 00.20h.
Curta + “Marretas Procuram-se” VP,
na sala 3 às 11.30h, 15.45h.
Curta + “Marretas Procuram-se” VO,
na sala 5K às 19.30h.
Curta + “Marretas Procuram-se” VO,
na sala 7, às 11.25h.
“A Casa da Magia” VP, a sala 3, às
13.50h.
“Divergente”, na sala 3, às 18.40h,
23.40h.
“Não há duas sem Três”, na sala 3, às
21.30h.
“Rio 2” VP, na sala 4, às 11.20h,
15.30h, 17.40h.
“O Grande Budapeste Hotel”, na sala
4, às 13.30h, 19.50h, 21.50h.
“Noé”, na sala 4, às 23.50h.
“Curta + Mr. Peabody e Sherman” VP,
na sala 5K, às 11.25h, 13.30h.
“Curta + Mr. Peabody e Sherman” VP,
na sala 7, às 15.20h.
“O Céu Existe Mesmo”, na sala 5K, às
15.35h, 17.35h, 21.40h, 23.45h.
“Tarzan” VP, na sala 6, às 11.40h,

13.45.
“O Fantástico Homem Aranha 2: O
Poder de Electro”, na sala 6, às 15.50h,
00.05h.
“Hercules: A Lenda Começa” 3D, na
sala 6, às 18.50h.
“Transcendence: A nova
Inteligência”, na sala 6, às 21.35h.
“Transcendence: A nova
Inteligência”, na sala 7, às 23.55h.
“Gravidez de... Alto Risco”, na sala 7,
às 13.40h, 15.20h, 17.25h, 19.20h,
21.35h.
SINTRA – CENTRO CULTURAL
OLGA CADAVAL
“Virgem Margarida”
Um filme de Licínio Azevedo
Quando: 18 maio 17h
Onde: Auditório Acácio Barreiros
Cinema Dia da Criança
Dia 1 junho, 16 horas.
Sessão Especial para Escolas, 30 Maio,
10.30h. Contacto: 21 9107118

DIVERSOS
Sintra – 9.º Encontro de Alternativas em
Sintra
Quando: 23 Maio
Onde: Jardins da Biblioteca Municipal
de Sintra – Casa Manatero
Informações: 963721425
Sintra – “IV Encontro de História de
Sintra”
Quando: Dias 29 e 30
Onde: Palácio Valenças
Inscrições: 913059184

televisão

Esta Eurovisão já tem barbas

E

DE REPENTE toda a gente fala de Conchita Wurst
e do facto de ter conquistado o festival da Eurovisão. Não porque a canção fosse fabulosa ou
exactamente o inverso, mas porque Conchita Salsicha (é o que wurst significa, não é?) é gay, se
veste de mulher e tem barba. Barba essa que me pareceu
demasiado cerrada para que lhe tivesse acontecido aquilo
que me acontece tantas vezes, o “não estou com paciência”.
Já vimos muito festival da Eurovisão e sabemos que há
muito tempo que aquilo não se rege pelo politicamente certinho: basta vermos o vestido com que Simone cantou a
“Desfolhada” e as fatiotas dos Abba: cor discreta, uma (tão
discreta que, por cá, a televisão ainda era a preto e branco),
e coloridos os trajes dos outros. Daí para cá vimos um
pouco de tudo, incluindo moças com fatos que nem atingiam
os mínimos olímpicos ou grupos de rock da pesada que se
apresentam vestidos de monstros. O lema deve ser “vamos
abandalhar isto”.

J

ULGO NÃO SER incorrecto dizer que o festival,
desde finais dos anos 70, se tornou, como agora
se costuma dizer, gay friendly isto é, olha com
complacência e serenidade estas coisas – que, é
preciso dizê-lo, nem sempre correm tão bem na vida
dos povos. Tem ao menos essa vantagem, a Eurovisão.
Porque estes casos, que agora tanto brado dão, não são
virgens – embora sejam menos capilares. Basta recordarmos
o vencedor do festival de 1998, realizado em Birmingham,
Reino Unido: Sharon Cohen. Ou melhor, que dito assim não
consta dos anais do festival: Dana International, vencedora
(sublinhado no a) com a canção “Diva”. A grande diferença
é que Sharon se transformou, na mesa de operações, em

Dana e a nossa Conchita (salve seja) é um gay que gosta de
se vestir de mulher. E de não fazer a barba, pronto.

E

SCREVI, no início, que a canção “Raise Like A
Phoenix” (julgo que é isto) não era nem fabulosa
nem o inverso, ao contrário do espectáculo televisivo
que a televisão dinamarquesa fez chegar até nós. E
não era, de facto, nenhum desses opostos. Mas
servia, ao menos e não é pouco, uma intenção, uma declaração
de princípios que é a própria história de Conchita. O que não
tem nada a ver com a declaração de princípios que a nossa
(salve seja outra vez) Suzy levou até lá: “Eu Quero Ser Tua”.
Convenhamos que isso não é princípio nenhum, é apenas
uma declaração carnal. Se Emanuel se orgulha disso já é uma
outra questão. Mas nós sabemos a linhas com que o fulano
se cose. O meu receio, com a mania que temos de copiar, é que
para o ano enviemos um ou uma concorrente alternativa...

C

ONVÉM que vos diga que quando soube que João
Baião ia abandonar a RTP (e Tânia Ribas de Oliveira,
com quem fez dupla tanto tempo) e viajar até à SIC,
receei o pior. Tinha criado um estilo na televisão
pública, de que gostava mais do que aquele com
que saíra da SIC, há anos, e receei que fosse cair nos mesmos
excessos. Quando soube que ia fazer dupla com Júlia Pinheiro,
aí tremi. Decidi ver os primeiros minutos e fui ficando. E muito
embora, com o correr deste “Sabadabadão”, se perceba que
aquilo não passa de um cocktail de “Big Show SIC”, essa
invenção do controverso Ediberto Lima, fiquei contente por
verificar que ninguém ia cometer (grandes) excessos. É
verdade que o “concurso” em que duas pessoas da assistência
são convidadas a tirar peças de roupa a troco de dinheiro

podia ter corrido mal, mas os riscos
deviam estar mais ou menos
controlados. E o programa acabou
por ser uma agradável surpresa –
dentro do género, naturalmente.
Mas antes este “Sabadabadão” do
que as idiotices dos Recordes do
Guinness... E se puderem evitar ter
por lá Lili Caneças, então a coisa
sobe uns pontos.

Bernardo
de Brito e Cunha

HÁ 10 ANOS ESCREVIA
«E quem aprendeu estas coisas de descobrimentos na
escola primária, tem nesta série de Paulo Varela Gomes e
Camilo Azevedo, que também a realizou, a possibilidade de
pôr alguns pontos nos ii e perder de vez a ideia de que os
Portugueses de então eram gente de bem e bom trato para
com as populações nativas descobertas e conquistadas.
Bem como esse facto que a escola primária também nos
incutiu: a de que não havia pai para os portugueses. Ai
não, que não havia. A este respeito foi extremamente curiosa
uma observação de Paulo Varela Gomes, no programa de
terça-feira, “Benastarim”. Dizia ele, a propósito de Goa e de
Ceilão, que a intervenção portuguesa naquela zona teve
algo de muito parecido com o Vietnam para os americanos:
primeiro foi uma entrada cautelosa, depois a intervenção
foi sendo cada vez maior, nascem as violências e os
massacres e, finalmente, foi a derrota.»
(Esta crónica, por desejo do seu autor,
não respeita o novo Acordo Ortográfico.)
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Casino,
novo destino
João Cachado

M

useu das Artes de Sintra, MU.SA! Ora aí temos, bem mais cedo do
que jamais imaginaríamos, o novo espaço
museológico que, aproveitando as
características de um edifício tão
interessante como é o Casino, permite explorar a subtil polivalência de
propostas que ali é possível concretizar para benefício dos munícipes e visitantes em geral.
Apesar de tão bem a conhecer, fascina-me cada vez mais esta grande
casa da Heliodoro Salgado. Depois
do inicial Casino, sem quaisquer
jogos de azar, Sintra exigiu-lhe cenas
de Biblioteca Municipal – onde
trabalhou a grande figura da Cultura
Portuguesa que foi o filósofo Manuel Lourenço – também de Secção
de Finanças ou Escola Preparatória
e, mais recentemente, Museu de
Arte Moderna-Colecção Berardo.
Enfim, para nossa permanente surpresa, as sete vidas que lhe vamos
acrescentando, dele têm feito um
verdadeiro felino, flexível, adaptável
a todas as circunstâncias… E, de
facto, esgalhado pelo gabarito do
Arquitecto Norte Júnior, aquele edifício tem aguentado tudo o que se
lhe pede, com uma ductilidade fora
do comum.
Ora bem, cumpre lembrar que, como
tem sido público e notório, através
dos artigos nestas páginas dados à
estampa ao longo dos últimos meses, estive perfeitamente convencido de que o último pedido ao Casino tinha sido oportunamente formulado, no sentido de acolher a designada Colecção Bartolomeu Cid
dos Santos, já que decorria dos termos do Protocolo celebrado entre a
autarquia e Maria Fernanda dos
Santos.

A montante do MU.SA
Praticamente, desde o início do mandato do actual executivo autárquico,
se sabe que existiam divergências
de interpretação de algumas e importantes cláusulas do referido documento contratual. Naturalmente,
tal circunstância suscitou a necessidade de recorrer aos consultores
jurídicos de ambas as partes. De
acordo com as informações que
obtive, embora prolongadas e ainda
não concluídas, é de prever que as
negociações tenham o desfecho
que mais convirá à salvaguarda
tanto dos interesses da autarquia
como da cedente.
Confortável com esta explicação,
considerei que, dispondo da maisvalia de tal edifício, não era possível
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mesma hipótese de montar um museu no Casino ganhou novo realce
depois de ter sido ventilada por Fernando Castelo, no seu blogue Retalhos de Sintra, num texto em que
propunha, além da exposição das
obras de pintura do valiosíssimo
espólio municipal, também a possibilidade de constituir um núcl eo
museológico com as peças oportunamente doadas pela escultora Dorita de Castel-Branco e considerar

protelar, sine die, a ocupação do
Casino que – entretanto, tal como
tenho dado conhecimento – foi
devidamente beneficiado e dotado das
condições necessárias e suficientes ao
funcionamento como
espaço propício à
promoção de exposições de artes plásticas permanentes e
temporárias. Pois
bem, tanto quanto
indaguei, foi neste
contexto que se evidenciou e concluiu
como a solução
MU.SA se revestia da
maior pertinência.
Quando me apercebi
de que, surpreendentemente, e em tempo
curtíssimo de traba- Uma das primeiras (1942)obras de Pomar
lhos de preparação, a
Câmara Municipal de Sintra já mais outro espaço para a realização
estaria a perspectivar a reabertura de exposições temporárias.
para uma data tão próxima quanto é Ao reconhecer o seu manifesto ina do dia 17 do corrente mês de Maio, teresse, o Vice-Presidente Rui Pereiprocurei inteirar-me. Logo enten- ra, durante a conversa que comigo
dendo que era esse o meu objectivo, manteve antes da aludida visita, não
o Vice-Presidente Rui Pereira, tam- perdeu a oportunidade de me dar a
bém Vereador com o Pelouro da Cul- entender como aquela proposta fora
tura, sugeriu-me integrar o pequeno determinante para a efectivação do
grupo que, no passado dia 9, se projecto e, portanto, como a autardeslocou ao Casino em visita de quia está atenta às sugestões dos
reconhecimento.
cidadãos.
Se, em boa hora o fez, ainda em melhor aceitei eu o convite porque, só
assim, teria o privilégio de partilhar Integrei-me, então, no tal grupo visiopiniões e impressões indispensá- tante que, contando com a já menveis à redacção destas linhas. Em cionada Dra. Conceição, era comprimeiro lugar, gostaria de sublinhar posto pela Dra. Ana Santos, adjunta
o facto de, já há alguns anos, ser do gabinete da Vice-Presidência, Dr.
este um projecto cuja eventualidade Carlos Vieira, Chefe da Divisão de
de concretização foi objecto de fre- Cultura, Pintor Vitor Pi, fotógrafo
quente troca de impressões entre Nuno Antunes, foi guiado pelo Coordenador do
Núcleo de Museus e Galerias
de Arte da
CMS, Mestre
Jorge Martins,
cuja estratégia e
coerência de
opções teve
oportunidade
de connosco
partilhar.
Uma das notas
salientes é a
fotos: js - marta silva
Adriano Costa, «o pintor de Sintra»
presença da
obra de Dorita,
técnicos dos serviços, tal como, par- já que não se limita à ocupação do
ticipante activa da visita, a Dra. núcleo museológico que, no rés-doConceição Carvalho, assessora do chão, à direita de quem acede ao
Conselho de Administração da interior do edifício lhe é totalmente
SintraQuorum, teve oportunidade afecto. De facto, quer na esplanada
de recordar.
exterior quer no primeiro andar,
A verdade é que, ultimamente, esta algumas das suas peças sublinham

A visita

as afinidades de um percurso que o
visitante deverá entender, como
será a da tapeçaria de grandes
dimensões que, na parede fronteira,
ao cimo da escadaria, naquele
impositivo patamar do primeiro
andar, é um marco da distribuição
da pintura, da escultura e da fotografia do importante acervo do
município de Sintra.
À direita, teremos uma zona de
homenagem a Emílio Paula Campos,
a quem é consignado o devido reconhecimento e destaque. Daí se
parte para uma viagem que, através
das sucessivas e contíguas salas,
nos levará à obra de consagrados,
como Júlio Pomar, Milly Possoz,
Cristino da Silva ou de Adriano
Costa, o pintor de Sintra, na
apreciação de Fernando Pamplona
no seu “Dicionário de Pintores e
Escultores Portugueses”.
Neste piso, um lógico circuito vai
privilegiando a paisagem, desde
obras figurativas, até à abstracção,
num bem encadeado novelo de
conotações, igualmente circulando
por uma componente espacial em
que se articulam obras premiadas
no Concurso D. Fernando II, finalizando com a vertente da fotografia.
Depois de descer e retomar o résdo-chão, eis um espaço afecto às
exposições temporárias – a primeira
das quais dedicada a Vitor Pi – e o
Lab.Art, zona de lugar à vanguarda,
cuja primeira iniciativa contemplará
a instalação “Entrentrente” de Jorge
Cerqueira.

Pendentes
Não poderia deixar de aproveitar a
oportunidade para lembrar que,
ininterruptamente, entre 2005 e 2013,
o “World Press Cartoon” viveu 9
edições, de início, no Centro Cultural Olga Cadaval e, posteriormente,
no Casino. Trata-se de um evento
anual do maior interesse que já está
indissociavelmente ligado a Sintra
e que Sintra não tem qualquer vantagem em perder para um enquadramento alheio.
Final e compreensivelmente, o grande destaque de pendência para a
Colecção Bartolomeu Cid dos Santos. Como é sabido, além do espólio
do grande artista, cujo magistério
na Slade School de Londres ainda
hoje é reclamado pelos maiores gravadores mundiais, a Colecção integra um núcleo de obras assinadas
pelos mais prestigiados pintores
portugueses contemporâneos, tais
como Paula Rego, Vieira da Silva ou
Júlio Pomar, bem como peças do
também seu amigo Francis Bacon,
um conjunto perfeitamente deslumbrante que, não tenho a mínima dúvida, passarão a constituir um
extraordinário polo de atracção cultural em Sintra. Tendo sido prevista
para o Casino, há que lhe equacionar
a melhor solução.
[João Cachado escreve de
acordo com a antiga ortografia]

Voluntariado
para limpeza
das praias

foto: js/ig

A CMS organiza uma acção de
voluntariado para limpeza das praias
para preparar a nova época balnear.
Esta ação será no dia 17 de maio,
das 09h00 às 12h30, na Praia
Grande, no Magoito, Praias das
Maçãs, Adraga e de S. Julião.
Haverá material de apoio para os
participantes, que terão um seguro.
Os interessados nesta acção de
voluntariado deverão inscrever-se,
através do e-mail: ddju.juventu
de@cm-sintra.pt, indicando nome
completo, Bilhete de Identidade/
Cartão de Cidadão e respetivas
datas, data de nascimento, contacto
telefónico e praia escolhida.

Monte Abraão

Teatro
“Quotidiano
Anotado”
O Grupo Teatroesfera vai estrear no
dia 15 de maio, às 21h30, “Quotidiano Anotado” a partir da obra
de Rui Cacho. A história decorre no
hall de entrada de um prédio, onde
as personagens interagem e partilham pensamentos sobre a vivência
e estudo do quotidiano.
O cenário é minimalista, marcado
pela presença de um elevador, símbolo do transporte físico e ao mesmo
tempo um portal de universos
paralelos. As personagens refletem
sobre a sua vida, sobre o tempo, e
sobre comboios.
Espaço Teatroesfera – Rua cidade
desportiva, 2745 – (junto ao MC
Donalds de Monte-Abraão e ao
Real Sport Clube). Tel 214 303 404
De 15 de maio a 8 de junho, 5ª, 6ª e
sáb. às 21h30, dom. às 16h00. Preço
7,50 €

