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Encerra à Quinta-feira

Avenida Miguel Bombarda, 3-A
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Snack-Bar, Restaurante

Especialidades
da casa:
– Arroz de Tamboril
– Açorda de Marisco
– Bacalhau à Apeadeiro
– Escalopes à Archiduck
– Bifes à Café
– Arroz-Doce
– Taça do Chefe
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Ricardo Barbosa (Benfica) e Izabela Pires (Casa Benfica AMM) vencem II Milha da U.R.C.A.

Troféu Sintra a Correr
mobiliza centenas em cada prova

Composto por 12 provas ao longo do ano, o Troféu de Atletismo Sintra a Correr 2015 integra a maior parte das corridas de estrada que se realizam no concelho de
Sintra, promovidas pelos clubes participantes e pelas juntas de freguesias aderentes ao projecto, em colaboração com a Divisão de Desporto e Juventude da Câmara
Municipal de Sintra. Actualmente com a abertura da iniciativa a outros concelhos, numa classificação extra de clubes e atletas, o quadro competitivo, em parceria com
Oeiras e Cascais, tem mobilizado largas centenas de praticantes de várias classes etárias.
No passado domingo, dia 12, realizou-se na Abrunheira a  II Milha Urbana da U.R.C.A. As principais corridas foram ganhas por Ricardo Barbosa (SL Benfica), e
Izabela Pires (Casa Benfica no Algueirão-Mem Martins). Estas participações valorizaram este evento que ganha assim uma maior dimensão desportiva para o futuro.
O Troféu Sintra a Correr prossegue no dia 19 com a grande prova de Almargem do Bispo.

foto: ventura saraiva



2 JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 17 DE JULHO DE 2015

SOCIEDADE

Somos feitos de carne e osso mas também, de mitos e
lendas, de histórias que povoam o nosso imaginário e
que nos fazem a mais maiores que nós próprios. A Serra
da Lua é, desde o paleolítico cenário das mais variadas
histórias, rico de lendas e mitos que enriquecem os seus
lugares.
Em homenagem à Mãe e a todas as mães, relatamos a
“lenda da Peninha”, lugar que até hà poucas décadas se
encontrava totalmente abandonado e desconhecido para
maioria das pessoas e onde apareceu, reza a lenda, uma
menina ou uma senhora que realizou um duplo milagre.
Contamos aqui uma versão abreviada das versões longas
remetendo para as suas diferenças.
No reinado de D. João III, em Almoinhas Velhas, uma
jovem pastora muda perdera uma das suas ovelhas  e
encontrava-se angustiadamente à sua procura, quando
vê uma menina, ou uma senhora, com  a sua ovelha ao
colo e, que no momento em que lha entrega, lhe pede para
ir para casa pedir pão à sua mãe ou , na outra versão, lhe
pede um pouco de pão.
Como tinha sido um ano de grande seca, não havia pão
na sua casa ou na dos vizinhos e assim o seu pedido era
impossível de concretizar. Na primeira versão a pastora
responde verbalmente à figura que é uma menina, na
segunda é gestualmente que se faz entender a uma
senhora. Em ambas as versões há uma indicação por parte
desta figura à menina que encontrará pão em casa.
Quando a pequena pastora volta a casa já é capaz de falar
e, de facto, encontra na arca pão. Na primeira versão são
apenas seis pães, na segunda, pão para toda a aldeia. Em
ambas as versões, os aldeões sobem em romaria de
agradecimento pelo milagre da cura da menina e do
aparecimento do pão, encontrando uma gruta com uma
imagem da Virgem feita em pedra.
A primeira versão da lenda conta, ainda, que esta imagem
teria sido levada por três vezes para a ermida de S. Saturni-
no e três vezes reaparecido, sem se saber como, no mesmo
rochedo. Neste caso a imagem tem a sua própria vontade,
não simboliza apenas a Nossa Senhora, ela incorpora na
pedra de Sintra, de forma mágica e sincrética, a própria
essência da Mãe.
Foi então construída uma pequena ermida que ruiu em
1673 por ocasião de um tremor de terra. A atual capela de
nossa senhora da Peninha, com belos mármores e
mosaicos, foi eregida um pouco mais tarde por frei Pedro
da Conceição, que nessa gruta terá vivido trinta e cinco
anos  como eremita.
Com pequenas variações que o registo verbal facilmente
distorce ao longo do tempo, esta lenda refere-se ao espirito
do feminino que é o epitáfio da serra da Lua, encarnado e
capaz de realizar milagres de cura e providência. Simboliza
a Mãe que cuida, cura e providência, realizando a
plenitude da Vida na sua capacidade de proteção.

Marta Dias de Almeida (psicóloga clínica
e psicoterapeuta) Clinica de Reabilitação de Sintra,

CUF Sintra, Bombeiros de Colares

“A LENDA DA PENINHA”

LENDAS DE SINTRA
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AVISO

Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, torna público que ao
abrigo do Ponto XX da delegação de competências da Câmara Municipal de Sintra
no seu Presidente, constante da Proposta n.º 1/2013, aprovada pelo Órgão Executivo
na sua reunião de 25 de Outubro de 2013, decide que o Projeto de Primeiras
Alterações ao Regulamento Municipal do Banco de Recursos de Apoio às Famílias
do Município de Sintra, seja submetido a apreciação pública e audição dos
interessados nos termos dos artigos 135.º e 138.º do CPA pelo prazo de 30 (trinta
dias).

O prazo de 30 dias é contado a partir da publicação de Aviso em II Série de Diário da
República.

Assim, torna-se público que o Projecto acima referido, se encontra disponível ao
público mediante afixação Edital nos locais de estilo, no Gabinete de Apoio ao
Munícipe, suas Delegações e na página da Câmara Municipal de Sintra na Internet
em www.cm-sintra.pt

Os eventuais contributos podem ser endereçados ou entregues no Gabinete de
Apoio ao Munícipe e Controlo de Processos, Largo Dr. Virgílio Horta, 2710 SINTRA,
através do fax 219238551 ou através do e-mail: municipe@cm-sintra.pt.

Paços do Município de Sintra, 02 de junho de 2015.

A Praça D. Fernando II, em
São Pedro, vai ser palco da
Feira Quinhentista, onde
será possível regressar à
época de D. Manuel, de 16 a
19 de julho, com entrada
livre.
Com organização da Câmara
dos Ofícios e o apoio da Câ-
mara Municipal de Sintra, esta
feira que recria o ambiente de
um mercado quinhentista,
reportando à época em que
Sintra era procurada pela
numerosa e exótica corte de
D. Manuel pelos seus bons
ares e frescura da serra para
seu desenfado e recreio.
Com animação permanente, a

S. Pedro de Sintra – Largo D. Fernando II / Largo da Feira

Feira Quinhentista de Sintra de 16 a 19

feira recria um ambiente de
festa em que os atores assu-
mem papéis de figuras da
época e os saltimbancos que
apresentam números varia-
dos, convidam o público a

participar.
De todas as zonas do país
mas também de outras para-
gens mais longínquas, vêm
cerca de 150 vendedores para
encher toda a Praça D. Fer-

nando II, em S. Pedro de Sin-
tra e transformar este tradicio-
nal espaço de mercado num
evento em que para além da
oportunidade de observar o
trabalho de artífices que
recriam ofícios da época,
pode encontrar uma enorme
oferta de produtos regionais
e artesanato, mas também
comer e beber num ambiente
animado e descontraído.
Horário:
16 e 17 de julho das 17h00 às
24h00
18 e 19 de julho das 13h00 às
24h00

Compre,Compre,Compre,Compre,Compre,

assineassineassineassineassine

e divulguee divulguee divulguee divulguee divulgue
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Sintra foi distinguida com o
“Gold Award” da Quality
Coast, um galardão atribuído
por um júri independente,
nomeado pela Coastal &
Marine Union – EUCC, uma
associação financiada pela
União Europeia que conta

Sintra distinguida com prémio internacional
com mais de 2700 membros de
mais de 40 países, e que reúne
especialistas de várias áreas
científicas.
Esta associação visa criar uma
rede de comunidades costei-
ras que partilhem valores de
desenvolvimento susten-

tável, biodiversidade, iden-
tidade cultural e de respon-
sabilidade social, ao mesmo
tempo que promovem uma
oferta turística de excelência.
Sintra teve excelentes resulta-
dos em três categorias –
“Natureza”, “Identidade e

Cultura” e “Hospitalidade e
Segurança” -, tendo atingido
a pontuação final de 8 valores
em 10 (80%), num total de 20
critérios avaliados.
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AVISO

Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, ao abrigo da sua competência
constante da alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º e para os efeitos do estatuído no artigo 56.º do
Regime Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, torna público que por
deliberação da Assembleia Municipal de Sintra, tomada na sua 3.ª Sessão Ordinária, de 18 de
Junho de 2015, ao abrigo das alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma, do artigo
3.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações vigentes, da alínea d) do
artigo 14.º, artigos 20.º e 21.º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 15
de Janeiro, e do artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, foi aprovado o Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra para o ano de 2015.

O documento constante do presente Aviso encontra-se, sem prejuízo da sua publicação em II
Série de Diário da República de acordo com o preceituado no artigo 139.º do Código de
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro e de afixação
Edital nos locais de estilo, disponível ao público no Gabinete de Apoio do Munícipe, suas Delegações
e na página da Câmara Municipal de Sintra na Internet em www.cm-sintra.pt .

O Regulamento e a Tabela de Taxas e Outras Receitas que o integra entram em vigor quinze dias
após a respectiva publicação em II Série de Diário da República de acordo com o n.º 1 do artigo
67.º do Regulamento.

A justificação técnico-financeira circunstanciada das taxas encontra-se publicitada através do
presente Edital e disponível ao público no Gabinete de Apoio ao Munícipe, suas Delegações bem
como na página da Câmara Municipal de Sintra.

Paços do Concelho de Sintra, 30 de Junho de 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA

PUB. JORNAL DE SINTRA, 17-7-2015
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DE COLDE COLDE COLDE COLDE COL ARESARESARESARESARES

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto na alínea a) do Art.º 30.º dos
Estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Colares, convoco a Assembleia Geral
Extraordinária da Associação para reunir nas instalações
sociais, sitas na Avenida dos Bombeiros Voluntários,
número 10, em Colares, pelas 21.00 horas do dia 17 de
Julho de 2015, com a seguinte

Ordem de Trabalhos

Ponto Único – Leitura e votação da ata da Assembleia
Geral anterior.

De acordo com o previsto no n.º 1 do Art.º 36.º dos
mesmos Estatutos, se à hora marcada para a reunião
não houver quorum suficiente, a Assembleia funcionará
meia hora depois com qualquer número de associados.

Colares, 6 de Julho de 2015.
.

O Presidente da Assembleia Geral,

António Pedro Carmona Rodrigues

FUNDADA EM 9 DE MARÇO DE 1890
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

Av. dos Bombeiros Voluntários, 10 – 2705-180 Colares
Telefs. 21 929 00 27 – 21 929 10 16 – Fax: 21 928 30 37 – Cont. 501 151 419

Esta convocatória foi publicada também no Correio da Manhã
do dia 10 de Julho de 2015, na página 7/Classificados.

A Câmara Municipal de
Sintra venceu o prémio de
Município do Ano, na cate-
goria “Área Metropolitana
de Lisboa”, nos prémios
“Município do Ano Portugal
2015”, que têm como objetivo
reconhecer e premiar as bo-
as práticas em projetos

Sintra vence prémio de município do Ano
na categoria “Área Metropolitana de Lisboa”

implementados pelos muni-
cípios. Na categoria regional,
“Área Metropolitana de
Lisboa”, o júri premiou Sintra
pela aposta no Conselho
Estratégico - Instrumento de
Melhor Governo Municipal.
A autarquia apresentou o
projeto Conselho Estratégico

- Instrumento de Melhor
Governo Municipal, assente
em 2 eixos: Empresarial e
Ambiental, como exemplo de
boas práticas, com reais
implicações no dinamismo
institucional autárquico, e
com relevantes impactos a
nível social, económico,

ambiental e territorial.
O evento visa distinguir as
autarquias com projetos de
impacto assinaláveis no
território, na economia e na
sociedade, que promovam o
crescimento, a inclusão e a
sustentabilidade.
A entrega dos prémios “Mu-

nicípio do Ano Portugal
2015” - uma organização da
Universidade do Minho,
decorreu em Braga, tendo
sido distinguidos nove muni-
cípios nas categorias regio-
nais e Vila do Bispo recebido
o galardão de vencedor
nacional.            Fonte: CMS
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A Escola de Recuperação do Património de Sintra tem
inscrições abertas para cursos profissionais no próximo ano
letivo.
Os cursos são os seguintes: Assistente de Conservação e
Restauro, Técnico de Fotografia, e Técnico de Design de
Interiores/Exteriores. Está também aberta a inscrição para o
curso vocacional de Auxiliar de Conservação e Restauro.
Fundada em 1989 pela Câmara Municipal de Sintra, a Escola
Profissional de Recuperação do Património de Sintra (EPRPS)
leciona cursos de nível secundário há mais de 25 anos, em
que a componente técnico/prática dos cursos constitui uma
mais-valia na formação.
A Escola está instalada num moderno edifício, em Odrinhas,
que reúne todos os requisitos necessários para o
funcionamento dos cursos.
Tel. 21 960 59 20. http://escoladopatrimonio.pt/

Fonte: CMS

Inscrições abertas
para cursos profissionais
na Escola do Património

foto: facebook eprps

O túmulo de Eusébio com marca de Adolfo
Leal, artista de Vale de Lobos

Adolfo Leal por ocasião das Bodas de Diamante do Jornal de Sintra

Adolfo Leal , escultor de Vale
de Lobos lapidou o túmulo de
Eusébio da Silva Ferreira para
o Panteão Nacional inaugura-
do no dia  3 de Julho.
Este artista sintrense utiliza o
mármore e o lioz para ins-
crever e esculpir retratos,
desenhos e mensagens alu-
sivas a grandes personagens
da vida portuguesa.
Amália Rodrigues, Aquilino
Ribeiro, Humberto Delgado,
Manuel Arriaga são ilustres
portugueses que o cinzel de
Adolfo Leal eternizou.
O Jornal de Sintra tem na sua
lápida, colocada no fron-
teiriço do prédio da sua sede,
uma pequena placa alusiva às
bodas de Diamante deste
semanário oferecida pelo
prestigiado escultor.

foto: arquivo Js

No passado dia 4 de julho a
Parques de Sintra – Monte
da Lua (PSML) organizou
uma visita noturna ao Parque
e Palácio da Pena, com ca-
ráter solidário, consideran-
do que a entrada foi gratuita,
apelando-se à solidariedade
dos visitantes, através da
entrega de um bem alimentar,
ou em alternativa aquisição
de um voucher no valor de
três euros, em benefício da
Santa Casa da Misericórdia
de Sintra (SCMS). As visitas
guiadas tiveram um custo de
cinco euros, cuja verba anga-
riada foi canalizada para a
União das Freguesias de
Sintra.
O evento foi um sucesso e
cerca de 7.000 visitantes pro-
varam que são muito solidá-
rios! A SCMS recebeu cerca
de 5 toneladas de géneros
alimentares que serão distri-
buídos pelas famílias des-
favorecidas acompanhadas
pela Instituição, bem como
2.300 euros resultantes dos
vouchers, que irão reverter na
aquisição de produtos ali-
mentares e no financiamento
das atividades sociais do de-
partamento de Ação Social
como, por exemplo, a compra
de medicamentos para os
utentes.
A Instituição agradece o
excelente contributo dos visi-
tantes, que mostraram grande
entusiasmo e espírito altruís-
ta! Felicita a empresa Parques
de Sintra pela ótima iniciativa

foto: PSML/Luís Elvas/Gonçalo Português

Visita noturna ao Palácio da Pena em benefício
da Santa Casa da Misericórdia de Sintra

e agradece ainda a genero-
sidade dos colaboradores da
PSML e da SCMS que presta-
ram voluntariado no evento,
assim como das várias entida-
des parceiras que colabora-
ram nesta causa, nomeada-
mente a União das Freguesias
de Sintra, a Securitas, a GNR
e a Scotturb.

Sintrenses solidários
com quem mais precisa
Considerando a necessidade
de reforçar os cabazes ali-
mentares distribuídos às cen-
tenas de famílias desfavore-
cidas acompanhadas pela
Instituição, a Santa Casa da
Misericórdia de Sintra reali-
zou recentemente duas

campanhas de recolha de gé-
neros alimentares. Nos dias
22 e 23 de maio foi realizada
uma campanha no Supermer-
cado Coviran em Mem-Mar-
tins, na qual se recolheu cerca
de 290 alimentos. Posterior-
mente, nos dias 20 e 21 de
junho foi feita uma angaria-
ção no Pingo Doce do Fórum
Sintra que permitiu recolher
3000 produtos alimentares.
Com estes resultados pode-
mos depreender que os sin-
trenses, mesmo em tempos de
crise, continuam solidários e
são cada vez mais sensíveis
às causas sociais! A SCMS
agradece a cooperação dos
supermercados, dos voluntá-
rios e a generosidade de todos
aqueles que contribuíram.

SCMS participou
nos festejos de S. Pedro
À semelhança dos anos
anteriores a Santa Casa da
Misericórdia de Sintra esteve
representada nos Festejos de
S. Pedro de Sintra, tendo
como objetivos a divulgação
de serviços à comunidade e a
angariação de fundos, atra-
vés da comercialização de
rifas. Graças à solidariedade
de várias pessoas foram
angariados cerca de 460
euros que serão canalizados
para as atividades sociais da
Instituição. A SCMS agrade-
ce à União das Freguesias de
Sintra a cedência de insta-
lações e a todos os que
contribuíram.

Patrulhamento
de vigilância e prevenção
de incêndios ao Parque
Natural da Arrábida
por militares do RAAA1

Teve início no mês julho, no âmbito do plano Faunos, o
patrulhamento de vigilância e prevenção de incêndios ao
Parque Natural da Arrábida (PNA).
Este empenhamento do RAAA1 enquadra-se no protocolo
celebrado entre o Exército e o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF), o qual prevê a participação
deste Ramo das Forças Armadas em ações de patrulhamento
em apoio à salvaguarda do património natural do PNA.
O RAAA1 irá executar as ações de vigilância em conjunto
com meios do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente
(SEPNA) da GNR do Distrito de Setúbal, Núcleo de Proteção
Ambiental de Palmela, Proteção Civil e com meios do ICNF.
Este tipo de parceria ilustra uma das missões do Exército,
nomeadamente o apoio ao desenvolvimento e ao respetivo
bem-estar das populações, zelando pela salvaguarda do
património natural, apostando-se numa postura preventiva.
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Nafarros – a segunda residência
de Maria Barroso

Maria Barroso num Seminário sobre as mulheres  em Sintra em Abril de 1997

Maria Barroso na inauguração do pavilhão gimnodesportivo de Nafarros em Julho
de 1994

fotos: arquivo jornal de sintra

intra sentiu a perda
de uma mulher da
Cultura, do Social e
da Política – Maria
Barroso.

Idalina Grácio

Um novo Prémio
com o nome de
Vasco Graça Mou-
ra e em sua home-
nagem vai ser ins-
tituído pela Estoril
Sol em parceria com
a Editora Babel,
com o objectivo de
distinguir, anual-
mente, a Cidadania
Cultural.
O primeiro vence-
dor do Prémio, com
o valor de 40 mil
euros, será conhe-
cido a 3 de Janeiro
de 2016, coincidente com o dia do aniversário do home-
nageado.
O Prémio Vasco Graça Moura estará reservado a uma
personalidade de nacionalidade portuguesa, que se tenha
notabilizado por um conjunto de obras ou por uma obra
original e inovadora de excepcional valia para a Cidadania
Cultural do País.
De acordo com o regulamento, o Prémio poderá ser atribuído
a um escritor, ensaísta, poeta, jornalista, tradutor ou produtor
cultural que, ao longo da carreira haja contribuído para
dignificar e projectar no espaço público o sector a que
pertença.
Ao promover este Prémio, a Estoril Sol e a Babel assumem a
convicção de que a sua natureza e abrangência serão o justo
reconhecimento pela obra de Vasco Graça Moura, e pela sua
imensa, profícua e invulgar polivalência criativa.
As candidaturas deverão ser apresentadas e fundamentadas
pelos membros do Júri e por personalidades ou entidades
que o desejem fazer.
O Prémio será atribuído por um Júri presidido por Guilherme
D‘Oliveira Martins, cuja base é comum ao dos Prémios
Literários Fernando Namora e Revelação Agustina Bessa-
Luís - ao qual presidiu Vasco Graça Moura - acrescentado
pelos representantes da Editora Babel, parceira da iniciativa.

Instituído pela Estoril Sol
em parceria com a Editora Babel
Prémio vai distinguir
Cidadania Cultural
em homenagem
a Vasco Graça Moura

Maria de Jesus Simões Barroso Soares nasceu em Olhão, 2 de maio de 1925. Destacada figura cultural
desde a juventude foi também atriz, ativista política e social e professora. Foi uma percursora da
intervenção da mulher na vida política tendo sido a única mulher fundadora do Partido Socialista.
Foi presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Hospital onde faleceu no dia 7 de Julho de 2015. A sua
segunda residência foi desde meados do século XX, na Zibreira, em Nafarros. De forma recatada
neste paisagístico local desenvolveu parte da sua vida familiar e social.

S
Desde meados do século
passado que a sua presença
na Zibreira, em Nafarros, se
fazia sentir sobretudo entre
os vizinhos mais próximos
com quem mantinha elos de
fraternidade e convivência.
Consta dos registos do Jornal
de Sintra a sua presença na
inauguração, entre outros, do
Pavilhão Gimnodesportivo da
União Desportiva e Cultural
de Nafarros, em que esteve
presente no mês de Julho de
1994, em conjunto com Edite
Estrela e vereadores e o então
presidente da Associação,
Orlandino Martins, entre
outros dirigentes associati-
vos da União Desportiva e
Cultural de Nafarros.
Maria Barroso é mãe de João
Soares, ex-vereador da CMS,
entre 2002/2005 e de Isabel
Soares.
Foi sempre uma primeira
figura da Cultura e Política
portuguesa, tendo sido a
única mulher fundadora do
Partido Socialista.
Casada com Mário Soares a
quem sempre acompanhou
em Portugal e no Estrangeiro
tendo angariado profundas
raízes de amizade com perso-
nalidades da Lusofonia e da
Política e Cultura Inter-
nacionais.
Sobre ela diz-nos Maria
Almira Medina:
“Foi uma boa colega e boa
amiga da faculdade, uma
mulher da Cultura que se ligou
a várias Artes desde dize-
doura , actriz do Teatro e do
Cinema.”
E acrescenta: Foi uma grande
perda.
Maria Almira Medina apre-
senta as suas sentidas con-
dolências aos seus familiares
e amigos.

CONVOCATÓRIA PARA REALIZAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocam-se todos os Sócios do Centro Social de Reformados e Idosos de
Albarraque, nos termos do Artigo 28º Ponto 4 para uma ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar no dia 5 de AGOSTO de 2015
pelas 14h00 na morada da sua sede sita no Bairro da Tabaqueira, Vivenda
n.º32 – Albarraque, concelho de Sintra, com Número de Identificação Fiscal
502 464 437.
Pontos de ordem de trabalhos a deliberar:
I. Adenda ao Orçamento – Alteração de Investimento.
II. Informações e Diversos.
NOTA: Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos sócios, a
Assembleia terá inicio
trinta minutos depois da hora marcada com os sócios presentes.
Bairro da Tabaqueira, 15 de Julho de 2015.

A Presidente da Assembleia Geral,
Maria Carolina Barreto Rato Pereira dos Santos

CENTRO SOCIAL
DE REFORMADOS E IDOSOS

DE ALBARRAQUE
Instituição Particular de Solidariedade Social

PUB. JORNAL DE SINTRA, 17-7-2015
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Exma. Senhora Directora,
No âmbito da discussão
pública do programa es-
tratégico da área de reabi-
litação urbana do centro
histórico de Sintra (ARU-
CHS), onde assisti às
sessões de debates e
esclarecimento públicos
nos dias 12 de Maio e 13
de Junho, quero apre-
sentar algumas conside-
rações.
Quanto ao eixo S. Pedro
–Vila ocorrem-me dois
níveis de preocupações
que passo a relatar:
1 – Trânsito pedonal
De acordo com a solução
apresentada para a
alteração de trânsito, é
previsível que o trânsito
rodoviário vá aumentar
exponencialmente em S.
Pedro. Como é sabido não
existem passeios regula-
mentares neste eixo (S.

DIGA DE SUA JUSTIÇA

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

Comentário de um assinante
acerca do Centro Histórico
de Sintra

Pedro – Vila), o que penso
que deveria ser devidamente
ponderado, visto que, não
existem condições para a
circulação dos peões.
O que existe são passeios
com degraus, passeios com
50cm de largura e valetas/ber-
mas desniveladas, não estan-
do, de modo algum, garantido
o mínimo de segurança nem
comodidade para os peões
que será agravado com o au-
mento do trânsito rodoviário.
2 – Segurança.
Em dias de ponta, acontece
que o trânsito de S. Pedro
para a Vila chega muitas vezes
ao Ramalhão estando parado
em toda a sua extensão e uma
das causas deste facto é a
passividade das autoridades
na Vila que são incapazes de
regular o trânsito pedonal,
onde a presença constante de
pessoas nas passadeiras
impossibilita o fluxo mínimo

das viaturas.
Atendendo a que o principal
acesso à Vila será por S. Pe-
dro, numa situação destas,
em caso de emergência os
Bombeiros têm o acesso mui-
to dificultado senão impossi-
bilitado. Será que os Bom-
beiros foram ouvidos nestas
soluções de trânsito agora
apresentadas? Tenho muitas
dúvidas.
Todo o acesso à Vila e à Serra
fica condicionado a este eixo,
o que me parece não ser
muito “saudável”.
Já era tempo de ser estudado
outro acesso à Serra que não
passasse pela Vila, ligando,
por exemplo, a estrada Pena–
Capuchos à estrada Sintra–
Estoril ou outro que servisse
de alternativa aos acessos
centenários existentes.

Jorge Torres ,
S. Pedro de Sintra

A Câmara Municipal de Sintra
assinou no dia 7 um proto-
colo com Associações Huma-
nitárias de Bombeiros para o
funcionamento de um grupo
especial de prevenção e
socorro.
O protocolo foi assinado com
as Associações Humanitárias
de Bombeiros de Colares,
Belas, Almoçageme, São
Pedro de Sintra e Sintra e visa
a manutenção do Grupo
Especial de Prevenção e
Socorro na prevenção ativa
dos fogos florestais.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta “ Este protocolo é a

Autarquia apoia Associações de Bombeiros

materialização daquilo que foi
desde o primeiro dia uma
prioridade da câmara, o apoio
aos bombeiros” e salienta
“que os bombeiros são o ins-
trumento de garantia de pes-
soas, de bens e do património
e hoje foi mais um ato dessa
colaboração.”
Basílio Horta afirma que a

“autarquia está empenhada
em colaborar com as corpo-
rações de bombeiros” e que
“as prioridades são em pri-
meiro lugar a proteção de
quem combate os sinistros,
em segundo lugar, as pessoas
e em terceiro lugar, o patri-
mónio.”

Fonte: CMS

A notícia com que fomos há
pouco confrontados de que
iria ser construída uma su-
perfície comercial no Banzão,
ou seja numa zona protegida
do PNSC, que conduzirá ao
abate de muitos pinheiros e
suscitará a descaracterização
desta zona de pinhal, para
além das questões que se
colocam em matéria de
concorrência a um comércio
tradicional já por si muito

“Sintrenses com Marco Almeida” tomam posição
FUMO SEM FOGO no Banzão?
A propósito dum alegado
Supermercado Aldi no local

frágil, levou a que ques-
tionássemos prontamente o
Presidente da Câmara de
Sintra sobre o seu funda-
mento.
Diz a sabedoria popular que
“não há fumo sem fogo”.
Mas neste caso é forçoso
que não tenha aplicação e
que o fumo aqui representado
por aquilo que constou e que
correu célere, desconcer-
tando e preocupando os lo-

cais e suscitando já tomadas
de posição, não tenha
fundamento, já que atearia um
vigoroso repúdio ao atenta-
do que representaria em face
do espírito do lugar.
Em nome da salvaguarda do
património natural e das
legítimas expectativas que
essa circunstância gera quer
nos moradores quer naqueles
que nos visitam, o desfecho
não poderá senão ser um.

Eleições na AESintra

À segunda foi de vez
A Associação Empresarial de Sintra elegeu
no dia 14 a nova direcção para o triénio 2015/
2018.
Foram eleitos para este periodo de gestão os
seguintes associados:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  TECNISATA, SA – Helena Filipe
-ALGUEIRÃO
Vice-Presidente:  APART. TURÍSTICOS
AMORIM SANTOS, LDA – Paulo Amorim -
COLARES
Primeiro Secretário: FUNERÁRIA QUINTINO
& MORAIS, LDA - Fernando Morais - S. J.
LAMPAS
Segundo Secretário: PIRIQUITA, LDA -
Fernando Cunha - SINTRA
Suplente: A. J. MANATA, LDA - Pedro
Manata - GALAMARES
Suplente: ATH, LDA – Carlos Ribeiro -
AGUALVA

DIRECÇÃO
Presidente:  MIRANDA, GUERREIRO &
FILHOS, LDA – Paulo Veríssimo – MEM
MARTINS
Vice-Presidente: ADM. CONDOMÍNIO C C
SHOPPING CACÉM – Vitor Conceição -
CACÉM
Vice-Presidente: TERRAÇO AROMÁTICO,
LDA – Joaquim Miranda - BELOURA
Secretário: O ENCANTO DA CRIANÇA, LDA
– Carlos Silva – MEM MARTINS
Tesoureiro: PETROSINTRA, LDA – José
Manuel Patrão – TERRUGEM

Vogal: SEGURSINTRA, LDA – Henrique
Alves – MEM MARTINS
Vogal:  ENREDO COMPLETO, LDA – Helena
Rebelo - AGUALVA
Suplente: PANIFICAÇÃO REUNIDA DE
QUELUZ, LDA – Luís Miguel Almeida -
QUELUZ
Suplente: TORRÃO DE IGUARIAS, UNIP.,
LDA – Rui Fernandes da Costa – MEM
MARTINS
Suplente: IMOSTRONG, SA – Catarina
Caracol - SINTRA
Suplente: GARCEZ SEGUROS, LDA – Luís
Garcez - QUELUZ

CONSELHO FISCAL
Presidente:   NUCASE, SA – António de Jesus
Nunes – SINTRA
Vogal: F. MARQUES, LDA – Francisco
Marques - CACÉM
Vogal:  DUXEME PARTY, LDA – Maria Odete
Souto – RIO DE MOURO
Suplente: EDUARDO MONTEIRO – Eduardo
Monteiro - MAGOITO
Suplente: EUROQUENTE, LDA – António
Simões - TERRUGEM

Apresentaram-se a sufrágio uma única lista.
O processo eleitoral para os órgãos de gestão
desta Associação não foi pacífica porquanto
em data anterior foi eleita uma lista que devido
a divergêcias internas foi afastada por
Assembleiia Estraordinária tendo aí sido
decidido que se procedesse a um novo acto
eleitoral, o qual se realizou no dia 14 .

PUB.
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João Cachado

Não é a primeira nem, cer-
tamente, será a última vez
que escrevo acerca da
existência de muitos
milhares de professores

Mais Latim, melhor Português

“(…) Quantas escolas públicas oferecem Latim curricular no Secundário a nível nacional? E quantos alunos encontramos em cada uma dessas
escolas? Os números são exíguos e vergonhosos. E do Grego nem se fala! E as consequências, visíveis: cada vez menos alunos entram na Universidade,
seja para uma licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, seja para uma em Línguas e Literaturas Clássicas com conhecimentos em qualquer
destas línguas (…)”

[Latim, o início da mudança! Leonor Santa Bárbara, Maria do Rosário Laureano Santos
e Susana Marta Pereira, jornal Público, 3 de Julho de 2015]

de Português no ensino público e
privado em Portugal que, apesar de
terem entrado nas Faculdades de
Letras sem quaisquer conheci-
mentos de Latim, o «sistema» lhes
permitiu fizessem licenciaturas em
Línguas e Literaturas Modernas,
afins da possibilidade da docência,
não só da língua materna mas
também de outras línguas româ-
nicas e germânicas, cujo património
genético latino é absolutamente
determinante para as mais diferentes
abordagens dos universos das suas
didáctica e pedagogia.
Sei como aconteceu mas custa-me
muito aceitar que tais docentes, sem
a devida preparação académica –
por razões que, aliás, de modo
algum, lhes podem ser assacadas –
desconheçam as particularidades da
etimologia mais pertinente, ignorem
os fenómenos de evolução fonética,
não façam a mais pequena ideia do
que seja semiologia e semiogonia,
tão importantes para o estudo da
história das palavras e dos con-
ceitos com os quais articulam.
E naturalmente, lastimo que não
possam beneficiar do privilégio dos
seus colegas mais velhos que, tendo
cursado as licenciaturas das Filo-
logias Românica, Germânica e
Clássica, estavam mais bem apetre-
chados, nomeadamente, dos instru-
mentos essenciais que permitem e
facilitam a partilha dos conheci-
mentos a que os alunos têm direito
no acesso às aprendizagens quer da
língua materna quer das que se
enquadram nas suas opções.
A epígrafe de abertura insere-se num
artigo em que as autoras, tendo
marcado o título do seu trabalho
com a esperança da mudança –
Latim, o início da mudança! –

referem o exemplo de duas escolas
públicas, Pedro Nunes e Passos
Manuel, bem como o Colégio St.
Peter’s School, estabelecimentos de
ensino aos quais outros pretendem
juntar-se no sentido de “(…)
oferecer aos alunos do Básico um
ensino regular de Latim, com as
vantagens daí decorrentes: a
familiarização com a língua,
permitindo um maior domínio
vocabular e a consequente leitura
de textos; o aprofundamento do
conhecimento da língua materna
e a consequente maior facilidade
de compreensão de textos que são

estudados na disciplina de Por-
tuguês; e, neste caso, uma certifi-
cação internacional, do nível de
conhecimentos dos alunos, à
semelhança do que já sucede com
o Inglês.
Oxalá ainda estejamos a tempo de
corrigir percursos que, durante
muitos anos, tanto se desviaram das
vias essenciais. Colocam-se ques-
tões de método - palavra esta da
herança helénica que, precisamente,
significa ‘caminho’ – questões em
que radicam princípios que
qualquer docente de Português dos
ensino básico e secundário deveria

dominar, na medida em que, por
exemplo, são indissociáveis, da
defesa da dispensabilidade do
famigerado acordo ortográfico.
Final e precisamente, acerca da
pseudo-inevitabilidade da aceitação
do AO, a verdade é que outra e bem
diferente seria a situação actual
neste domínio se, em tempo opor-
tuno, os professores de Português
das escolas portuguesas tivessem
sabido opor-se à proposta de um
acordo perfeitamente abstruso.
Por razões que também se articulam
com a fragilidade dos vínculos
contratuais que ligam os docentes

ao Sistema Educativo, ou seja, de-
vido ao medo de ficar sem trabalho
que grassa pelas escolas nacionais,
o Ministério da Educação encontrou
um terreno propício à imposição de
um AO que, além de manifestamente
falho quanto às bases científicas,
radica num rol de iniquidades que
já fazem parte de uma história em
que sobressai alguma radical falta
de dignidade.

[João Cachado escreve de
acordo com a antiga ortografia]

Ferramenta indispensável ao estudo de Línguas que devem estar cada vez mais vivas nas escolas portuguesas
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 Câmara Municipal
de Sintra entregou
Distinções Hono-
ríficas no âmbito do
138º Aniversário

Autarquia entrega Distinções Honoríficas
a personalidades do concelho

Câmara Municipal de Sintra distingue sintrenses fotos: cmsBasílio Horta preside à cerimónia

trense, numa cerimónia que
se realiza no dia 10 de julho,
às 19h30, na Sociedade União
Sintrense.
Foram homenageados na
classe de cultura, António Jo-

A
da Sociedade União Sin-

sé dos Santos Silva e António
Francisco Serraria, Maria
Leonor Almeida Antunes
Cunha na classe de empresas
e Francisco Ferreira Marques
(a título póstumo) na classe

de turismo.
As Medalhas de Mérito Mu-
nicipal destinam-se a agraciar
pessoas singulares ou cole-
tivas, por atos ou serviços
considerados importantes,

relevantes ou excepcionais,
de onde advenham assina-
láveis benefícios para o re-
nome do Município.
Jornal de Sintra desde 1934
que acompanha e apoia a

vida da Sociedade União
Sintrense cuja actividades
emblemática é o Baila das
Camélias.

JORNAL DE SINTRA
Há 81 anos a Informar e a PHá 81 anos a Informar e a PHá 81 anos a Informar e a PHá 81 anos a Informar e a PHá 81 anos a Informar e a Participararticipararticipararticipararticipar

8anos
1934 – 20151934 – 20151934 – 20151934 – 20151934 – 2015

1

JORNAL DE SINTRA
Av. Heliodoro Salgado, n.º 6

2710- 572 SINTRA
Telef. 21 910 68 30

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

ASSINATURAS
ASSINE

DIVULGUE

Importância a transferir:

,

NOMES E DATAS DE ANIVERSÁRIOS
A FIGURAR NO JS

Assinatur Anual .................................... 15,10

Estrangeiro ........................................... 20,00

PAGAMENTO

Na Loja Jornal de Sintra ............................

Cheque ..........................................................

Multibanco (do próprio) .............................

Multibanco
Seleccionar – Transferências – Transferências

bancárias

CONTRIBUINTE N.º

MORADA

TELEFONE/TELEMÓVEL

E-MAIL

NOME / RECIBO

CÓDIGO POSTALLOCALIDADE

DATA INÍCIO: DATA FIM: NIB – 0035 0786 00066858630 07
(CGD)
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o MTBA a tradição
de aniversário vai
manter-se no de-
curso deste mês.
Música, dança, tra-

O Parque e Palácio de
Monserrate voltam a receber
“México em Monserrate” no
fim de semana de 18 e 19 de
julho. O evento, organizado
pela Parques de Sintra e pela
Embaixada do México, já teve
lugar em Monserrate em 2011,
2012 e 2013, sendo que este
ano conta com a exibição de
curtas-metragens e de uma
série de vídeos sobre atra-
tivos turísticos, espetáculos,
jogos tradicionais, gastro-
nomia, entre outras manifes-
tações culturais. A entrada é
livre mediante a aquisição de
bilhete para o Parque de
Monserrate.
O “Jardim do México” é uma
das atrações do Parque e será
o destaque da visita guiada
que decorre no domingo (19
de julho), pelas 14 horas.
Durante o evento, o jardim se-
rá enriquecido com a plan-
tação de Cravos-da-Índia,
pelo Embaixador do México,
Alfredo Pérez Bravo.
As atividades do fim de se-
mana vão decorrer entre o
Palácio e o relvado de Mon-
serrate, local onde estará o
palco que vai receber música
típica mexicana com “Sons da
Minha Terra”, e dança fol-
clórica do país com “Los

Dias 18 e 19 de julho

México em Monserrate 2015

43.º Aniversário do MTBA em Julho

MTBA com vasto programa
de aniversário

Rancho Folclórico

Aula de Zumba

N
dições, folclore e desporto
colectivo e individual, todos

Monserrate

estes “ingredientes” são o
mote para desenvolver um
conjunto de iniciativas que
promovem a partilha de
momentos e interacção entre
a colectividade e a população,
que permitam e potenciem

criar e estabelecer sinergias e
que assinalam o 43º Ani-
versário do MTBA.
Entre as muitas iniciativas
destaca-se as que já se reali-
zaram a 11 de Julho o Festival
de Folclore que contou com

a atuação de dois grupos de
folclore convidados e do
Rancho do MTBA. No dia 12
realizou-se o aberto de ténis
mesa cuja adesão pela cama-
da jovem foi muito positiva.
Realizou-se também o En-
contro de Tricotadeiras cujo
objectivo foi promover e
divulgar esta arte tradicional
e que juntou diversas parti-

cipantes. No final do dia
realizou-se uma mega aula de
Zumba onde o azul foi a cor
predominante pois o Mar foi
o tema escolhido.
Para o próximo dia 19 de Julho,
no campo de futebol, decor-
rerão as finais do Torneio da
Freguesia e no intervalo
destes jogos o já tradicional
jogo de futebol feminino. A

terminar os festejos a 25 de
Julho decorre o Jantar Come-
morativo do Aniversário e
para os aniversariantes con-
tam  com a presença de todos
os sócios, amigos e sim-
patizantes para uma grandio-
sa noite de festa e
comemoração.

• 15h00: Inauguração do
evento com a presença do
Embaixador do México e a
Administração da Parques de
Sintra (Sala da Música do
Palácio de Monserrate)
Abertura da exposição de
pintura “Entre Ramas” (anti-
gos aposentos do Palácio de
Monserrate)
Abertura da serie Visit Mé-
xico, atrativos turísticos e

cinema de animação (audi-
tório do Palácio de Mon-
serrate)
Plantação de Cravos-da-
Índia (Jardim do México)
• 16h30: Dança folclórica
mexicana “Les Chapulines”
(Parque)
• 17h00: Música mexicana
“Sons da Minha Terra”
(Parque)
Domingo (19 de julho)
• 10h00 às 18h30: Venda de
comida e bebida mexicana
(Parque)
• 10h00 às 19h00: Exibição
de curtas-metragens (au-
ditório do Palácio de Mon-
serrate)
• 10h00 às 19h00: Exposição
de pintura “Entre Ramas”
(antigos aposentos do
Palácio de Monserrate)
• 14h00: Visita guiada ao
Parque de Monserrate
• 15h00: Jogos tradicionais
(Parque)
• 16h30: Dança folclórica
mexicana com “Los Chapu-
lines” (Parque)
• 17h00: Música mexicana
com “Sons da Minha Terra”
(Parque)

Fonte: PSML

creditos: PSML/Jonas Tavares

Chapulines”. Será também no
relvado que estará à venda
comida e bebida mexicana.
Também as crianças vão po-
der conhecer melhor a cultura
mexicana, através de jogos
tradicionais a decorrer no
Parque durante a tarde de
domingo (19 de julho).
No auditório, durante os dois
dias do evento, serão apre-
sentadas seis curtas-metra-

gens mexicanas, assim como
vídeos promocionais do país.
A inaugurar no dia 18, vai
estar patente até 20 de Se-
tembro, nos antigos aposen-
tos do Palácio, a exposição
“Entre Ramas”, com pinturas
das artistas Merry Calderoni,
Mariló Carral, Beatriz Cas-
tañeda, Lilliana Duering, Mari
Jose Marín e Marta Ramírez.
A inauguração vai contar com

a presença do Embaixador do
México e da Administração
da Parques de Sintra.
O evento tem abertura marca-
da para as 15h00 de sábado
(18 de julho), e encerrará
pelas 18h30 do dia seguinte.
PROGRAMA
Sábado (18 de julho)
• 10h00 às 18h30: Venda de
comida e bebida mexicana
(Parque)



10 JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 17 DE JULHO DE 2015

SOCIEDADE

A Fundação CulturSintra e a
Byfurcação Teatro apresenta
Peter Pan, o conhecido clás-
sico infantil que ainda entu-
siasma miúdos e graúdo.
Peter Pan, o menino que não
queria crescer e que vivia na
Terra do Nunca, onde o peri-
go se esconde na vegetação
e cintila nas manhas de um
capitão pirata.
Não há maior sonho que ser
criança e voar, e ser criança
voando e voar enquanto se
sonha, acordado ou não.
Peter não irá crescer enquan-
to não libertar os meninos
perdidos do vil Capitão Gan-
cho. Com a ajuda de Sininho,
Peter voará de novo?
FICHA TÉCNICA
Encenação e Adaptação:

Sintra

A Terra do Nunca chegou
aos jardins da Regaleira!

Paulo Cintrão | Assistência de
Encenação: Ricardo Karitsis |
Interpretação: Clemente
Samba, Érica Rodrigues,
Fábio Ferreira, Gonçalo Lima,
Joana Lobo, Ricardo Karitsis
e Sara Rio Frio | Música
Original: Nuno Cintrão |
Figurinos, Cenografia e
Adereços: Flávio Tomé |

Assistente de Cenografia:
Nuno Ferreira | Técnica Som:
Fernando Fernandes Design:
Alex Gozblau | Fotografia:
Sandra Cruz | Frente de Sala:
João Ferreira e José Frutuoso
|Produção: Daniela Leal | Pós
Produção: bYfurcação.
Até 11 Outubro 2015 / Sáb
16h | Dom 11h e 16h; Sextas [

Julho e Agosto ] 16h, Jardins
da Quinta da Regaleira.

Informações e reservas: Fun-
dação Cultursintra FP /
Quinta da Regaleira 219 106
650; bYfurcação: 93 456 57 53.
reservas@byfurcacao.pt

Exposição de fotografia
“Autorretrato” no MU.SA

Exposição “Cidade,
Sítios e Monumentos
Património Mundial”
em Sintra

“Autorretrato” é a exposição de fotografia de Ana Carina
Martinez que vai estar patente no MU.SA – Museu das Artes
de Sintra de 18 de julho a 16 de setembro.
Esta exposição é constituída por um conjunto de fotografias
e instalações-fotográficas monocromáticas e a cores, que
reflete a ideia de pertença do corpo à Terra, bem como a ligação
do Homem e em específico do feminino à Natureza, partindo
do conceito do corpo horizontal e a sua relação com a
horizontalidade da terra.
A obra de Ana Carina Martinez incide ainda sobre os
conceitos de sono e morte e de contemplação da beleza da
morte; evocando figuras que refletem a mesma ideia de união
com a natureza (Ofélia, Prócris, ninfas, sereias, deusas e outra
figuras presentes na mitologia). Apesar de nos remeter
naturalmente para a morte, representa antes de mais uma
alegoria da vida, uma vez que esta união aprofunda a
consciência do “self” e da relação com Natureza ou Terra-
mãe.
A exposição inaugura no dia 18 de julho, às 16h00.
MU.SA – Museu das Artes de Sintra. Telefone: 965233692
Horário: terça a sexta-feira das 10h00 às 20h00, sábados e
domingos das 14h00 às 20h00, encerra às segundas-feiras e
feriados.

A Biblioteca Municipal de Sintra tem patente a exposição
“Cidade, Sítios e Monumentos Património Mundial”, que
inclui imagens e textos sobre cada bem ou sítio classificado
Património Mundial em Portugal.
Esta exposição, que vai estar patente até ao início de setembro,
tem o objetivo de promover o que temos de tão diferenciador
no nosso património cultural, que marca e enriquece
imensuravelmente o nosso país.
A exposição dedica ainda um espaço à UNESCO e à
Organização das Cidades Património Mundial (OCPM), da
qual fazem parte sete cidades portuguesas e que é presidida
desde novembro de 2013 pelo Presidente da Câmara Municipal
de Sintra, Basílio Horta.

A Quinta da Ribafria vai ser
palco do concerto “As
Quatro Estações”, de Vivaldi,
pela Orquestra de Câmara de
Sintra, no próximo sábado, dia
18 de julho, às 18h30, com
entrada livre.
Este concerto, pela Orquestra
de Câmara de Sintra, tem ao
violino Ana Pereira, sob a
direção de Carlos Silva.
Este é mais um de muitos
concertos que a Quinta da
Ribafria, um dos símbolos de
Sintra Capital do Roman-
tismo, vai receber, até 29 de

Concerto “As Quatro Estações” na Quinta da Ribafria

agosto, que transformam este
espaço cada vez mais atrativo
ao público.

A Quinta da Ribafria situa-se
na Estrada da Várzea, em
Sintra, no seguinte horário:

abril a setembro: das 10h00
às19h00; outubro a março:
das 10h00 às 18h00

O Valdevinos - Teatro de Ma-
rionetas apresenta "Sarrazina
teatro", no próximo sábado,
dia 18 de julho, às 17h00, na
Casa da Marioneta de Sintra.
Com manipulação de Eloisa
d’Ascensão e música ao vivo
de Yaw Tembe, "Sarrazina" é
um mini teatro itinerante,
aberrante e interessante,
melhor que óleo de fígado de
bacalhau! Os seus perso-
nagens são fantoches de luva
que actuam para gente
pequena e para gente grande
que se julga pequenina.
Maiores de 4 anos. Preço: 3e.
Casa da Marioneta, Jardim da
Anta em Agualva-Cacém
Tel: 214321101, 933280258,
963207325

Agualva-Cacém
Teatro de marionetas “Serrazina”
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e ano para ano, cresce a
mobilização e o entusias-
mo dos amigos e associa-
dos do Sporting Vila Verde
para o convívio de final de

Sporting Clube Vila Verde encerra época com convívio e homenagens

Quando as más notícias correm depressa
Ventura Saraiva

Estava tudo planeado para uma tarde de festa e confraternização. Mais de uma centena de associados marcaram lugar
no pavilhão desportivo do clube para no sábado, dia 11, partilharem de momentos de alegria, marcando o final da
época desportiva. A direcção do Sporting Clube Vila Verde aproveitava o momento para agraciar com a respectiva
medalha, os sócios com 25 e 50 anos de filiação. Só que no decorrer do evento chegava a triste notícia do falecimento
inesperado do Presidente do Conselho Fiscal, Manuel Inocêncio Carioca. O silêncio imperou, e os motivos de festa deixaram
de fazer sentido. Ficaram apenas as homenagens…

Armando Inácio recebe medalha de 50 anos

José Malheiro, Abel Susano, e Álvaro Pires, um trio de sócios medalhados

D
temporada desportiva. Relativa-
mente ao ano passado, as inscrições
mais que duplicaram. De seis de-
zenas, o ano passado, passou-se
para centena e meia. Perante tal ma-
nifestação, os dirigentes do clube
decidiram organizar um programa
festivo, com música de baile e outras
actividades recreativas. No final, a
cerimónia de entrega de medalhas
aos sócios que completaram os 25 e
50 anos de filiação seria a tal cereja

Com cerca de duas centena e meia
de associados, a Associação
Cultural e Recreativa da Serra do
Casal de Cambra, pertencente ao
território da União de Freguesias de
Queluz-Belas, inaugurou no
passado dia 4, as novas instalações,
um sonho de quase oito anos e que
remonta ao ano da sua fundação
(2008).
Um edifício sede, cujos custos estão
até ao momento estimados em cerca
de 150.000 Euros e com muita mão-
de-obra voluntária, foi construído
num terreno cedido pelo Município

Desporto em São Marcos-Cacém

Inscrições a partir
do dia 20
A União de Freguesias do Cacém e São Marcos promove o projecto Escolas
de Desporto, com actividades desportivas destinadas a crianças e jovens
com idades entre os 6 e os 14 anos de idade. 
Este projecto tem com o objectivo proporcionar o desenvolvimento
psicomotor, através de hábitos desportivos sociais e humanos que lhes
proporcionem uma melhor formação e um preenchimento saudável dos
seus tempos livres, compostas por quatro actividades regulares: futebol,
atletismo, capoeira e judo. 
As inscrições podem ser efectuadas a partir de dia 20 deste mês, nas
instalações da União das Freguesias Cacém e São Marcos: Sede no Cacém
na Rua Nova do Zambujal, n.º 9 – 2735-302 Agualva-Cacém
Tel. 219129380 • Fax – 219129389 • E-mail: secretariageral@uf-
cacemsmarcos.pt ., e Centro Carlos Paredes – Lúdico Cultural e Desportivo
de São Marcos. Centro Carlos Paredes— Lúdico, Cultural e Desportivo de
São Marcos na Av. Do Brasil – Tel.:938540281 / 210131931
E-mail: centrocarlosparedes@uf-cacemsmarcos.pt

Hockey Club de Sintra
promove Assembleia Geral
Extraordinária
Dia 17 às 20h30
em Monte Santos
A notícia chegou  através da “Cita-
ção após Penhora” remetida ao
clube pelo agente de Execução,
Francisco António Madeira Ferro,
com data de 25 de Junho, pp. O clube
havia recorrido da decisão do
Supremo Tribunal de Justiça que
condenou o emblema sintrense a
pagar 150.000 Euros a um antigo
patinador que perdeu a visão de um
olho durante um treino de hóquei
em patins, e agora vê agora confir-
mada a sentença e penhoradas as
suas instalações.
À beira de celebrar as “Bodas de
Diamante”, ou seja, 75 anos de
existência, o Hockey Club de Sintra
vê assim colocada “a guilhotina
sobre a sua cabeça” como sublinha
o presidente da direcção, Francisco
Leitão num comunicado dirigido aos
sócios, procurando mobilizá-los
para a reunião magna agendada para
o próximo dia 17 (6.ª feira) pelas
20h30, na primeira chamada, e uma
hora depois com qualquer número
de associados. “Só todos juntos
venceremos os que nos querem
deitar abaixo, e acabar com uma
Instituição que faz no ano que corre
as bodas de diamante, 75 anos”,
refere ainda Francisco Leitão no
mesmo comunicado.
Já o presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Francisco Hermínio dos
Santos que assina a convocatória
ao abrigo da alínea b) n.º 12, artigo
6.º do regulamento Geral Interno,
informa ainda que os sócios que
queiram tomar conhecimento do
teor da “citação após penhora”
deverão solicitá-la através do e-mail:
fjose46@gmail.com

Ventura Saraiva

no cimo do bolo. Todavia, e porque
as más notícias correm depressa, o
súbito falecimento do presidente do
Conselho Fiscal, Manuel Carioca
alteraria todo o programa, e o clima
de entusiasmo acabou por arrefecer
perante a crueldade dos factos.
Com o vereador Marco Almeida
entre os convidados, manteve-se o
repasto, e a cerimónia de home-
nagens que contou com a presença
do vice-presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Rui Pereira, do
presidente da União de Freguesias
de São João das Lampas-Terrugem,
do presidente da Mesa da
Assembleia Geral, José António do
Paço, e do presidente da direcção,
António Mateus (“Catoxa”) entre
muitos outros elementos dos
Órgãos Sociais.

Medalha de 25 anos:
Vitorino Jorge Mateus Santos

Medalha de 50 anos:
Álvaro José Tojeira Pires
Belarmino Jerónimo Cardoso
Gregório dos Reis Gomes
Armando Machado Inácio
Salvador Bernardino Catarino
José Malheiro
Abel Susano
Jorge Gonçalves
Pedro Carolo
Rui Hélder Peres

fotos: ventura saraiva

ACR da Serra do Casal de Cambra inaugura novas instalações

Um sonho que demorou oito anos
a construir

de Sintra e que destinava ini-
cialmente a espaços públicos. O
novo equipamento vai servir a
população do bairro com um milhar
de moradores e que têm lutado con-
tra o isolamento. Na cerimónia de
inauguração estiveram presentes, o
vereador da Câmara Municipal de
Sintra com o Pelouro da Acção
Social, Eduardo Quinta Nova, a
presidente da União de Freguesias,
Paula Alves, para além dos
dirigentes da associação da Serra
do Casal de Cambra representados
pelos presidentes da Mesa da

Assembleia Geral, Pedro Anjos, e,
da direcção, António Campos.
Com uma forte componente recrea-
tiva e cultural, a colectividade aco-
lhe um grupo de cantares e con-
certinas procurando no futuro
desenvolver outras actividades, e
realizar várias iniciativas para dar
continuidade ao projecto que está
longe de estar concluído, nomea-
damente ao nível do 1.º andar do
edifício, e ao redor do edifício com a
construção de espaços verdes e de
lazer.

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

A    F U N E R Á R I A

ATENDIMENTO PERMANENTE:   21 961 85 94

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

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

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

PUB.

Miguel Salgueiro chega à meta em 3.º lugarDiogo Lopes (à direita) no pódio
foto: cortesia Raquel Silva (São Bartolomeu de Messines)

odavia, as presta-
ções dos represen-
tantes concelhios
não se ficaram pe-
los lugares do pó-

Campeonato Nacional de Cross Country Olímpico (XCO) 2015

Diogo Lopes (Colarense) e Miguel Salgueiro
(AEBTTRio) nos lugares de honra
Decorreu em Loulé (Algarve) nos dias 11 e 12, no Cerro Cabeça de Câmara, o Campeonato Nacional de XCO (BTT) 2015 Liberty Seguros, competição
organizada pela UVP-Federação Portuguesa de Ciclismo e que contou com a presença dos emblemas sintrense, o SU Colarense, AEBTTRio, e Escola de
Ciclismo de Sintra. As honras classificativas vão inteirinhas para Diogo Lopes (Colarense), 3.º classificado em Juniores, e Miguel Salgueiro (AEBTTRio),
em Cadetes. À beira do pódio ficou David Vicente (BiciSintra), 4.º na categoria de Elite masculina, e Ana Rita Inácio, na estreia em sub 23.

T
dio, ou à beira dele. Um con-
junto de excelentes resulta-
dos espelha o trabalho feito
na modalidade no concelho
de Sintra, num investimento
de atletas, patrocinadores e
encarregados de educação,
entre outros. João Camocho
(AE BTTRio) foi 17.º classi-
ficado na Elite, Rafael Oli-
veira (Colarense) entrou no 7.º
lugar e o seu colega de equi-
pa Afonso Barreiros (14.º),
ambos em Juniores.
Na corrida de Cadetes, dois
nomes a sobressair; Nuno
Silvestre (Colarense), e André
Lousada (AEBTTRio), 13.º e
14.º, respectivamente. Já no
sector de Veteranos, Mário
Guterres (Colarense) entrou

na 9.ª posição, em Master 30,
enquanto na categoria +50,
José Domingos (AEBTTRio),
obteve um honroso 5.º lugar.
Neste olhar pelas classifi-
cações, uma nota final para a

prestação de Rita Antunes,
da Escola de Ciclismo de
Sintra, com um 7.º lugar em
Masters femininos, apesar da
fraca concorrência neste
sector.

Nas equipas, e com três de-
zenas a pontuar (vitória para
ASC/Focus Team/Vila do
Conde, ganha especial evi-
dência, o 6.º lugar do Cola-
rense/CS TreinoSpirant.com,

e o 14.º da formação de Rio
de Mouro, a AEBTTRio.
Nos títulos mais importantes,
os respectivos jerseys, foram
para David Rosa (Liberty
Seguros/Movefree) e Joana

Monteiro (ASC/Focus Team/
Vila do Conde) que venceram
as provas de Elite.

Fonte da noticia: UPV-FPC

Pavilhão Gimno-desportivo
Municipal de São Pedro do
Sul acolheu no passado dia
27 de Junho, o TeaGym-Cam-
peonato Nacional e destina-
do aos clubes filiados na Fe-
deração de Ginástica de Por-
tugal. A competição envolveu
os clubes, Associação Edu-
cação Física e Desporto de
São Pedro do Sul; Clube Na-

Regionais da AAL Pista 2014/15
Ronaldinho (JOMA)
duplo campeão 
A Pista Municipal Professor Moniz Pereira, no Alto do Lumiar
recebeu nos dias 11 e 12, o Campeonato Regional de Juniores
da AAL, com a Juventude Operária de Monte Abraão (JOMA)
em destaque ao conquistar quatro títulos individuais.
Ronaldinho Oliveira venceu os 100 e 200 metros, e Pedro
Lopes, os 110 m barreiras. Irina Vitorino sagrou-se vice-
campeã em 100 m, (apesar de ser juvenil), enquanto Diana
Almeida assegurou um lugar no pódio (3.ª), no Salto em Altura.
Ainda no atletismo, registe-se a vitória de Rute Limpo no
Meeting internacional de Faro (dia 11), nos 100 m planos.

Ginástica – Nacional de TeaGym em São Pedro do Sul

Tuna Operária de Sintra no 3.º lugar
val Setubalense; Colégio
Moderno; Colégio São João
de Brito; Ginásio Clube Por-
tuguês; Grupo Desportivo e
Cultural do Enxerim (Silves);
Sporting Clube de Portugal,
e a Tuna Operária de Sintra.
Em acção estiveram as cate-
gorias de Juniores mascu-
linos, femininos, e mistos,
seniores masculinos, femini-

nos, e mistos, e elite mas-
culina e feminino, com a Tuna
Operária de Sintra a classi-
ficar-se no 3.º lugar em Se-
niores Femininos, com as
atletas; Ana Nunes, Ana
Ferreira, Diana Laranjo, Inês
Oliveira, Inês Silva, Matilde
Ramalho, Beatriz Teixeira,
Carolina Teixeira, Ana Tomás,
Mariana Gama, Mariana

Barbosa, e Joana Grilo. Na
pontuação final, a colecti-
vidade sintrense somou 31.65
pontos, com a formação
algarvia de Enxerim, no 2.º
lugar (39.9), e o Sporting
Clube de Portugal no lugar
mais alto do pódio, com 44.7
pontos

VS

Ventura Saraiva

20.ª Corrida Lagoa de Santo André – Sines
Patrícia Pedro e Miguel Cruz
(CBAMM) sobem ao pódio
Realizou-se ao final da tarde de sábado, dia 11, a 20.ª edição
da Corrida Lagoa de Santo André (10km), organizada pela
Junta de Freguesia local e que contou com a presença de um
contingente de atletas sintrenses. A nota de relevo em termos
individuais vai para a dupla da Casa Benfica em Algueirão-
Mem Martins, Patrícia Pedro, e Miguel Cruz, com a curiosidade
de serem, mãe e filho. Ela foi 3.ª em F50. Ele ocupou o mesmo
degrau do pódio, em Juniores. Venceu Nélson Cruz, da Escola
Pedro Pessoa, com 624 atletas classificados.

foto: cortesia Paulo Sanfona
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Duelo pela vitória nos seniores, com Ribardo Barbosa a bater Nuno Carraça Izabela Pires e Daniela Vinagre no comando da corrida feminina

IV Grande Prémio de Almargem do Bispo
Domingo, dia 19 às 9h00

uma manhã extremamente
ventosa, a prejudicar o re-
gisto final da larga maioria
dos concorrentes que ti-
veram assim um “adver-

Ricardo Barbosa (Benfica) e Izabela Pires (Casa Benfica AMM) vencem II Milha da U.R.C.A.

Domínio encarnado valoriza corrida da Abrunheira
Ventura Saraiva

Desencontrada com outras corridas dos concelhos de Oeiras e Cascais que já encerraram a época do atletismo, a II Milha Urbana da U.R.C.A. realizada
no dia 12 (domingo), reuniu na linha chegada perto de três centenas de atletas, e viu assim valorizado o seu projecto no quadro competitivo do
Troféu Sintra a Correr, coisa que no ano de estreia (2014) não correu pelo melhor. As vitórias nas principais corridas foram para Ricardo Barbosa (SL
Benfica), e Izabela Pires (Casa Benfica no Algueirão-Mem Martins) que tiveram de dar o seu melhor para vencer.

Realizou-se no passado dia 5, a 5.ª
Edição do Trilho dos Dinossauros,
uma organização da Associação
Atlética do Pego Longo, na fre-
guesia de Queluz e Belas. A com-
petição integrada no Troféu Sintra
a Correr 2015 contou com a
presença de três centenas e meia de
concorrentes, divididos pelos
vários escalões admitidos pelo
regulamento. Na chamada prova
rainha com a distância de 8.000
metros, as vitórias foram para Nuno
Carraça (URCA), e Kcénia Bougrova
(Valejas AC). O atleta da Abrunheira
limitou-se a controlar o andamento,

N
fotos: ventura saraiva

sário” extra, a localidade da Abru-
nheira agitou-se bem cedo para aco-
lher as duas centenas e meia de par-
ticipantes, divididos pelos vários
escalões etários. Na primeira corrida
do programa, o Sporting Clube da
Reboleira e Damaia deixou logo o
aviso à concorrência que estava lá
para somar nova vitória nas equipas,
e assim acabaria por acontecer. Ven-
ceu folgadamente a equipa da Casa
Benfica em Algueirão-Mem Martins
que se apresentou algo desfalcada,

já que no final da tarde do dia
anterior (sábado) havia competido
em Santo André (Sines).

Duelo Barbosa vs Carraça
ganho pelo benfiquista
Na prova mais importante do pro-
grama envolvendo os atletas junio-
res, seniores e veteranos +35, mas-
culinos, as atenções viravam-se pa-
ra Nuno Carraça, da equipa da casa,
a URCA, um ganhador nato em pro-
vas internas e externas do concelho
de Sintra. Todavia, desde o som da
partida que encontrou forte con-
corrência, não só de Ricardo Barbo-
sa (Benfica), mas também de Ivo

Fernandes (SC Reboleira e Damaia),
e do veterano António Pinto (“Os
Fixes”. A meio da prova, Carraça e
Barbosa isolaram-se, com o benfi-
quista a bater o atleta sintrense nos
metros finais e a vencer.

Izabela Pires vs Paula
Cardoso até aos metros finais
Na corrida feminina, tudo parecia ser
feito à medida de Izabela Pires, da
equipa da Casa Benfica em Al-
gueirão-Mem Martins, que na parte
inicial teve a companhia da sua co-
lega de clube, Daniela Vinagre (jú-
nior), a primeira a ceder na frente do
pequeno pelotão. Manteve-se na

luta, a veterana (F35) do Sporting
Clube da Reboleira e Damaia, Paula
Cardoso, que se manteve “colada”
à corredora da filial encarnada, e
embora de escalão diferente vendeu
cara a derrota, sendo apenas ven-
cida nos derradeiros 50 metros antes
da meta.

Principais classificações
Geral absoluta
1.º Ricardo Barbosa, SL Benfica
2.º Nuno Carraça, U.R.C.A.
3.º Ivo Fernandes, SCR Damaia
4.º Flávio Santos, FFUPM (1.º júnior)
Femininos
1.ª Izabela Pires, Casa Benfica
AMM

2.ª Paula Cardoso, SCR Damaia (1.ª
F35)
3.ª Daniela Vinagre, Casa Benfica
AMM (1.ª Júnior)
Classificação colectiva
1.ª SC Reboleira e Damaia (422
pontos)
2.ª Casa Benfica AMM (335)
3.ª Rest. O Cartaxeiro-Caneças (123)
4.ª GRD Manique de Cima (120)
5.ª GRD Ribeira da Lage (Oeiras)
(104)
6.º Rail Runners (96)
7.º JOMA (92)
8.ª GRD (Os Fixes) (84)
9.º A. A. de Mafra (81)
10.º Jobrinde - Montes Saloios (78)
(Pontuuaram 47 clubes)

Trilho dos Dinossauros-Troféu Sintra a Correr 2015
Nuno Carraça com vitória folgada

com Euclides Sanches (Casa
Benfica AMM) a deixar-se atrasar
na luta pela vitória final. Ainda assim
o atleta encarnado foi 2.º classi-
ficado nos seniores, com o veterano
Paulo Rola, do Núcleo de Atletismo
da Abóboda (NAZA), terceiro “à
geral” e natural vencedor nos M50.
Já nos Juniores, Tiago Lopes (GRD
Manique de Cima) teve que se
empenhar a fundo para vencer a sua
categoria, batendo Ricardo Vilas
(Ingleses FC) por apenas 5 se-
gundos).
Na corrida feminina, Kcénia Bou-
grova (ainda sub 23) conseguiu na

parte final uma vantagem difícil de
anular pela atleta da Casa Benfica
em Algueirão-Mem Martins, Izabela
Pires, que acabou por entrar na
segunda posição a mais de um
minuto da corredora do Valejas
Atlético Clube.
Ainda assim, Izabela Pires reforçou
a sua liderança no Troféu Sintra a
Correr (seniores), aumentando para
29 pontos a sua vantagem para
Adriana Silva (Manique de Cima)
que não foi além do 7.º lugar na
prova do Pego Longo.

VS

A União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar
(JFAPM), leva e efeito no próximo domingo, dia 19, a 4.ª edição do grande
prémio de atletismo, penúltima prova do Troféu Sintra a Correr 2015, com
Almargem do Bispo a receber cerca de meio-milhar de visitantes entre
participantes, dirigentes e familiares. A partida para a primeira prova do
programa, e destinada aos mais jovens (Benjamins) está marcada para as
09h00, junto ao campo da bola, com a prova rainha e destinada a juniores
(masc), seniores e veteranos com saída às 10h30. O pelotão cumprirá um
traçado de 10 km., desenhado pelas estradas rurais, com passagens por
Aruil de Baixo, e Almornos.
Os melhores classificados serão premiados com troféus, e os restantes
com medalhas de presença, t-shirt e outros brindes. Também as 10 equipas
mais pontuadas no conjunto de todas as corridas receberão um troféu
alusivo ao evento que apesar do momento da época (já em fase de descanso)
mobiliza as atenções dos clubes e atletas para o Grande Prémio de Almargem
do Bispo.                                                                                                          VS



CULTURAALMANAQUE
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.
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FARMÁCIAS
DE SERVIÇO

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

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

21 924 77 70
21 434 82 00
21 325 26 10
21 910 72 10
800 204 781

805  506 506
21 924 16 23
21 923 85 00
808 266 266
21 910 48 00

21 914 00 45
21 922 85 00
21 928 81 71
21 431 17 15

21 929 00 27
21 927 10 90
21 434 69 90
21 924 96 00
21 923 62 00

Espaço Cidadão - Sintra
Rua Dr. Alfredo Costa, Sintra. Tel: 21 923 85
50 - Fax: 21 923 85 51 - Linha  Azul: 21 924
16 86
2ª a 6ª feira das 9h às 16h30 (aberto à hora
do almoço)

AnúnciosAnúnciosAnúnciosAnúnciosAnúncios
JORNAL DE SINTRA, 17 DE JULHO DE 2015

SOCIAL OBRIGATÓRIAS NECROLOGIAAUTOMÓVEIS DIVERSOSPROPRIEDADES EMPREGO

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

Anual - 15,10 Anual (Estrangeiro) - 20,00

Seleccionar – Transferências – Transferências bancárias

Cheque / No Jornal de Sintra - Loja / Multibanco

FORMAS DE PAGAMENTO – JORNAL DE SINTRA

DE ACTUAIS E NOVOS ASSINANTES

MORADIA – VENDE-SE, zona
Vale de Lobos (Sintra, 5
assoalhadas, 2wc, garagem,
jardim e árvores de frutos. Telem.
965659970.

ALUGO CASA em Armés.
Telef. 925695015.
ALUGO TERRENO para
estaleiro em Armês.
Telef. 925695015.

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

Sexta-feira, 10 de Junhos  – Sandra Cristina Grácio Jorge, Carla Sofia Alqueidão
Barbosa, de Mem Martins, Carla Alexandra Rocha Pires, do Ral, Maria Matilde
Pires, da Praia das Maçãs, Maria Luísa dos Santos, Clementina da Silva Sousa Gomes,
Luísa da Conceição da Silva, Joaquim Pedro Pantana, Agostinho Leite Faria, António
José Guerra Mourato Maninha, João Aleixo da Rosa, do Algueirão.

Sábado,11– Celeste Duarte Domingos Carioca, de Cabrela, Cláudia Joana
Henriques Soares Casquilho, de Lisboa; Manuel Rodrigues Lavos, de Pero Pinheiro,
António José da Silva Costa Damásio, Luís Carrera Montes Luís Manuel Catarino
Gomes.

Domingo,12– Aurora da Encarnação Alvez, Maria de Lurdes de Sousa, Alda
Rodrigues Jalles, Albertina Leonor Gomes, de Montarroio; Manuel Lopes Torrão,
José Baltasar Alcainça, de Lisboa, Joaquim Carlos Martins Ferreira, Adelino Inácio
Dias de Oliveira e Justino Tomásio Duarte, de London.

Segunda-feira,  13 – Ilda Miranda, Doroteia Maria Pirão Coelho, Alda Maria Silva
Inácio, do Algueirão, Dália Maria Antunes Franco, da Pernigem, Matilde Falé Passin-
has, do Cacém, Fátima Costa Peralta, das Mercês; Miguel Gustavo Machado Vidal,
Constantino da Encarnação Jorge, Jaime Guilherme Ferreira, da Barreirinha (Termas
do Vimeiro), Manuel António Neto, de Pexiligais, Jackie Adrienne Antunes Amaral,
de Mem Martins.

Terça-feira, 14 – Jessica Kelly Thorne dos Santos, da Praia das Maçãs; Heloise
Miranda, de Almoçageme, Mafalda Maria Sequeira Costa, Alda da Luz Jalles, Filipa
Bejerano Eduardo, Maria Carlota, de Sintra, Adelaide Paz Nogueira de Andrade, de
S. João das Lampas, Deolinda Pereira de Almeida, de Lisboa; Horácio Boaventura da
Silva Rodrigues, do Algueirão,Fernando Henrique Cosme, Amadeu Feliciano Costa,
José Franco Silvestre, da Pernigem, Victor Manuel da Silva Condesso, de Pero
Pinheiro.

Quarta-feira, 15 – Maria do Céu Nora Mateus, de Vila Verde, Maria Isabel Bastos
da Silva Pimenta, do Porto, Virgínia de Jesus Raio, de Morelinho, Melina Matias, da
Alemanha; António Rovisco de Andrade, João Pedro Barradas, José Vaz, Adelino
Sampaio Dias, Olímpio Mário da Silva Gomes,António dos Anjos Alves, de Sintra,
Manuel  Galvão de Melo e Mota, de Oeiras, Humberto R. do Couto, de Londres,
Valdemar Pessoa Valério, de S. Paulo-Brasil.

Quinta-feira, 16 – Ilda do Carmo Sousa, de Almoçageme, Ana Bela Jordão Ventura,
Maria Lucília Luz Jalles de Almeida, Ana Patrícia Marques; srs. Manuel Joaquim
Nogueira, de Mem Martins, António Manuel Cunha, João Fernando Roque da
Costa, Rui José Nunes Consola Santos, do Algueirão, Hermínio José Ferro Jacob,
eng.º José Manuel Silvestre Monteiro, de Lourel, Afonso Fama da Fonseca, de Vila
Verde.

Sexta-feira, 17 de Julho – Inês Coelho Jorge, Arminda Peralta, do Pendão,
Mariana Duarte Rebelo, Maria Antonieta Lourenço de Carvalho, de Ranholas,
Gertrudes Maria Raimundo, de Mem Martins, Ivone Jesus Vicente, Estela Francisca
Damil de Vasconcelos, de Viseu, Júlio Gonçalves Pereira Júnior, Armando Marques
Loureiro, de Rio de Mouro,  Paulo Jorge  da Cruz Ferreira, Porfírio Rosa Ribeiro, de
Morelena, José Guilherme Nunes Clemente, do Mucifal, Rui Manuel Baleia
Alexandre, do Sacário, Pedro Antunes Raposo Miranda Sequeira, de Pêro Pinheiro.

Sábado, 18 – Sandra Manuel Abegoanista Mourato, Maria Justina dos Santos
Martinho, do Algueirão, Maria  Isaura Jorge, de Pero Pinheiro, Leopoldina Domingos
Filipe, de Pero Pinheiro, Maria Eugénia Monteiro da Silva Ferreira, de Albogas, Maria
Filomena de Jesus Amaral Soeiro da Costa, do Cacém; Armando Filipe, de Pero
Pinheiro, Júlio Soeiro da Costa, do Cacém, José Piedade Duarte Ribeiro, de Mem
Martins, Luís Gonçalves de Carvalho, das Lameiras, Venâncio Avelino Caldas Galhardo,
da Abrunheira, Luís Duarte Patriarca, de Almoçageme,Francisco Bonifácio Matos
Almeida Ribeiro, Pedro Miguel Correia Romão, do Ral, Miguel Carvalho Torres
Pimenta, da Praia da Adraga.

Domingo, 19 – Maria José Trigoso Jordão, Margarida Domingas, de Bolembre;
José Matias Pedro, do Mucifal,David Saraiva Barra, de Nafarros, Ricardo José
Louçadas Coelho Vicente, José Manuel Cardoso Inácio, das Mercês.

Segunda-feira,  20 – Ludovina dos Santos Miranda, do Algueirão, Susana Moreira
Dias, de Almoçageme, Maria da Nazaré Tomás Figueiras Pardal, Maria do Espiro
Santos Bernardes dos Santos, da Ericeira; José da Conceição Nascimento, José
Bernardino Carvalho, Humberto César Rodrigues de Oliveira, de Belas, Duarte
Franco, de Montelavar, António Luís Sucena Ribeiro de Melo, Felisberto Correia
Barreto Dias, de Rio de Mouro, Joaquim Santiago Pena, de Francos, Álvaro da Silva
Simões, da Figueira da Foz, Nuno César dos Santos  Antunes, de Mem Martins,
Joaquim Santiago Pena, de Francos.

Terça-feira, 21 – Margarida Cachado, Maria Júlia Assunção Nunes Caetano, do
Mucifal, Maria Adelaide Félix dos Santos,  Ilda da Silva Raio, Maria Natália Silveira
Nunes, do Seixal, Maria Luísa Barbosa Cristóvão, Berta Valente Sena dos Santos,
Margarida Ventura Goia, Maria João Pereira da Silva, de Lisboa, Rui Jacinto Bravo
Martins, Mário de Carvalho Ramos, da Venda Nova, Rui Paulo da Silva Pires, de Vila
Verde, Luís Rodrigo Pais Correia, do Mucifal, Paulo de Assunção Costa, do Mucifal.

Quarta-feira, 22 – Susana Cristina Grilo Duarte, de Nafarros, Maria Emília de
Almeida Tavares de Carvalho, Maria do Carmo Gomes Prudêncio, Ana Maria
Marques Brancanes, do Algueirão, Paula Maria Barbosa Dias de Araújo, de Lisboa,
Maria Odete de Pedro e Castro Durão, do Cacém, Maria Deolinda Ramalho C.
Pereira, Lídia das Neves Pacheco dos Anjos Teixeira; Virgílio Maria Magalhães da
Silva Rebelo, Fernando João Ferreira Gomes, de Montelavar, Orlandino dos Santos
Martins, de Nafarros, Carlos Jorge Nunes Clemente, do Mucifal, Tomás Mechas
Serrão, João Pedro Gonçalves Cordeiro Silva ,de Sintra.

Quinta-feira, 23 – Maria Helena Sernadas, Hermínia Tavares Martins, Elvira
Barros Simplício, de Morelena, Cláudia Maria Rosa Fonseca Manata, Jacinta Arraias
Neto, de Pexiligais, Odete Machado Duarte, das Lameiras; Fernando António da
Conceição Prudêncio, de Sintra, Alfredo de Jesus Canada, de Rio de Mouro,
António Duarte Sebastião, das Lameiras, André Gonçalo Antunes Martins, de
Nafarros.

Sexta-feira, dia 17 de Julho: Tereza
Garcia, Portela Sintra (219106700); Vasconcelos,
Monte Abraão (214372649);  Ascensão Nunes,
Agualva (214323020).

Sábado, dia 18: Silveira - Forum Sintra, Rio
de Mouro (219154510); Quinta das Flores, Massamá
(214302063); Silva Duarte, Cacém (219148120).

Domingo, dia 19: Vitor Manuel, Algueirão
(219266280); Gil, Queluz (214350117); São
Francisco Xavier, S. Marcos (214260615).

Segunda-feira, dia 20: Tapada das Mercês,
Mercês (219169907); Idanha, Idanha (214328317/
8); Rico, Agualva (214312833).

Terça-feira, dia 21: Dumas Brousse, Mem
Martins (214374144); Zeller, Queluz (214350045);
Central, Cacém (219140034).

Quarta-feira, dia 22: Viva, Rio de Mouro
(219177979);  Domus Massamá, Massamá
(219259323); Clotilde Dias, S. Marcos
(214262576).

Quinta-feira, dia 23: Valentim, S. Pedro
Sintra (219105223); Queluz, Queluz (214365849);
Garcia, Cacém (219142181).

Lisboa não será a única cida-
de do país a receber o Lisbon
Music Fest. Este festival,
cuja 1ª edição decorre, entre
os dias 04 de Julho e 07 de
Agosto e que traz a Portugal
algumas das mais importan-
tes orquestras e bandas de
jovens de todo o mundo, irá
passar por outras cidades,
nomeadamente Sintra e
Cascais.
Várias orquestras oriundas de
diversos países, nomeada-
mente da Suíça, da Holanda,
da Letónia e dos EUA, irão
atuar em locais emblemáticos,
como o Centro Cultural Olga
Cadaval, o Palácio da Vila e a

Sintra e Cascais recebem concertos
do Lisbon Music Fest
Entrada livre

Quinta da Regaleira, em
Sintra, e o Parque Palmela, em
Cascais.
O Lisbon Music Fest vai
levar concertos a várias ci-
dades e importantes espaços
como o Teatro Nacional de
São Carlos, a Aula Magna, o
Palácio Nacional da Ajuda, o
Mosteiro da Batalha ou o
Forte de Santa Catarina
(Figueira da Foz).

PROGRAMA
07 julho | Centro Cultural Olga
Cadaval (Sintra): Juventus
Musica Basel (Suíça) | 21h30
08 julho | Centro Cultural Olga
Cadaval (Sintra): VU-Orkest
Amsterdam (Holanda) | 21h30
13 julho | Quinta da Regaleira
(Sintra): North Stars Chamber
Orchestra (E.U.A) | 18h00
22 julho | Palácio da Vila
(Sintra): Youth Orchestra
Crescendo (Suíça) | 18h00
27 julho | Parque Palmela
(Cascais): Riga Music Scho-
ols Symphony Orchestra

(Letónia) | 21h30
28 julho | Palácio da Vila
(Sintra): Riga Music Schools
Symphony Orchestra (Le-
tónia) | 18h00
04 agosto | Parque Palmela
(Cascais): Jugend Sinfonie
Orchester Konservatorium
Bern (Suíça) | 21h30

Sobre a Acordarte:
A Acordarte - Associação
Promotora da Educação
Cultural e Artística, é uma
instituição sem fins lucra-
tivos, fundada em 2004,
sendo a entidade titular da
Academia de Música de
Lisboa (referência no ensino
de música em Portugal); das
orquestras Os Violinhos, Os
Violoncelinhos e a Orques-
tra de Câmara de Lisboa; do
Concurso Capela e do
Lisbon Music Fest - Lisbon
International Youth Music
Festival.

"Não são linhas, são fios" é
o nome da exposição que vai
estar patente no MU.SA –
Museu das Artes de Sintra
até 30 de agosto.
Trata-se de um evento co-
memorativo dos 80 anos da
Escola António Arroio em que
serão apresentados os tra-
balhos dos alunos finalistas
do Curso de Produção Ar-
tística – Especialização em
Têxteis.

Exposição de trabalhos de alunos
da Escola António Arroio no MU.SA
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S. Pedro – Feira Quinhentista de Sintra, até 19 de Julho, na Praça D. Fernando II.

CINEMA

EXPOSIÇÕES

TEATRO

MÚSICA

Sintra – “Frankenstein”
pela bYfurcação Teatro
Onde: Quinta da Regaleira
Quando: Sáb., às 21h30, até final de
setembro
Inf.: 219106650/934565753

Sintra – “Almoinhas”
Teatro de rua pelo TapaFuros
Onde: Parque da Liberdade
Quando: Até 20 de set., às sextas e
sábados às 21h30 e aos dom., às 18h.

Sintra – “Os Lusíadas
– Viagem Infinita”
Pela Musgo-Produção Cultural
Onde: Quinta da Regaleira
Quando: Até 20 de dezembro,
aos sáb., dom. e feriados às 17h.
Reservas: 21 910 66 50

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
De 16 a 22 Julho
“Homem-Formiga” 3D, na sala 1, às
11.20h; 13.45h, 16.10h; 19.30h,
21.55h; 00.20h.
“Homem-Formiga”, na sala VIP8, às
13.15h, 15.40h; 18.20h, 21.30h;
23.55h.
Curta “Lava + Divertida-mente” VP,
na sala 2, às 11.20h, 13.30h, 15.30h,
17.40h, 19.50h.
Curta “Lava + Divertida-mente” VO,
na sala 3, às 11.40h.
Curta “Lava + Divertida-mente” VO,
na sala 5-K, às 17.35h, 19.35h, 00.10h.
“Extreminador: Genisys”,  na sala
2, às 21.50h, 00.25h.
“Extreminador: Genisys”,  na sala
6, às 17.50h.
“Love & Mercy a Força de um
Génio”, na sala 3, às 13.40h, 16h,
18.30h, 21.35h, 00.05h.
“Max Atlantos” VP, na sala 4, às
11.25h, 15.55h, 17.55h, 19.55h.
“Ted 2”, na sala 4, às 21.45h, 00.10h.
“Astérix e o Domínio Dos Deuses”
VP, na sala 5K, às 11.30h, 15.40h.
“Magic Mike XXL”, na sala 5K, às
13.25h.
“Mundo Jurássico”, na sala 5K, às

21.35h.
“Mundo Jurássico”, na sala 7, às
11.10h, 18.55h, 00.20h.
“Mundo Jurássico” 3D, na sala 7, às
13.35h, 16.20h, 21.45h.
“Não Incomodar”, na sala 6, às
20.15h, 21.55h.
“San Andreas”, na sala 6, às 23.45h.

VÁRIOS
S. Pedro – Feira Quinhentista de
Sintra
Quando: De 16 a 19 de julho
Onde: Praça D. Fernando II

Sintra – Grupo de Recriação
Histórica da Associação Danças com
História
Quando: 25 julho, 1 agosto, 15 agosto,
18h
Onde: Quinta da Ribafria

Odrinhas – “Noite Romana”
Quando: 19 de setembro, 3 sessões -
21h, 22h e 23h
Onde: Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas

Sintra – “Orquestra de Sopro”
– Ass. de Proprietários e Moradores
Serra da Silveira
Quando: 8 de agosto, às 22h
Onde: Museu de História Natural de
Sintra

Sintra – “Banda da União
Mucifalense”
Quando: 22 agosto, 17h
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – “Banda da Sociedade
Filarmónica Boa União
Montelavarenses”
Quando: 29 agosto, 17h
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – “Festa – Anos 90”,
com o DJ Izzy Lopez
Quando: 29 de agosto, às 22h00
Onde: MU.SA – Museu das Artes de
Sintra

Sintra – “Quarteto de Cordas
Opus 4”, Conservatório de Música
de Sintra
Quando: 19 de setembro, às 22h
Onde: MU.SA – Museu das Artes de
Sintra

Sintra – “Duo de Guitarra Clássica
e Violino”
Quando: 26 de setembro, às 22h
Onde: Museu de História
Natural de Sintra

Sintra – “Drifting”
Exposição de Escultura de Susana
Cannas e Vasco Baltazar
Quando: Até 22 de julho

Sintra – “Pedro Tavares – Um Dia
LLegará”
Quando: 18 julho, 21h30

Onde: MU.SA - Museu
das Artes de Sintra
Contacto: 965233692

Sintra – Escultura de Laranjeira
Santos
Onde: Jardins da Quinta da Ribafria
Quando: Até outubro.

Sintra – “Sintra, Feiras,
Festas e Romarias”
Exposição de fotografia
Onde: Paços do Concelho
Quando: Até 27 de julho

Sintra – “Batalhão de Iluminuras”
Exposição de pintura de Luís
Athouguia.
Onde: Galeria Municipal Casa-Mantero
Quando: Até 30 de julho
Tel.: 219236148

Mira Sintra – Exposição colectiva
de pintura e artes decorativas
Onde: Casa da Cultura Lívio de Morais
Quando: Até 30 de agosto
Contacto: 219 128 270

Onde Centro Cultural Olga Cadaval
Telef. 219107110

Sintra – “Concertos para bebés”
Árias, duetos e canções para bebés
Quando: 19 de julho, 10h00/ 11h30
Onde: Palco do Auditório Jorge
Sampaio, no Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – “As Quatro Estações”
de Vivaldi, pela Orquestra de Câmara
de Sintra
Quando: 18 julho, 18h
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – “Jazz Ensemble”
– Conservatório de Música de Sintra
Quando: 18 de julho, às 22h00
Onde: MU.SA – Museu das Artes de
Sintra.

Sintra – “Trio Pasculli”
– Grupo de Sopros
Quando: 25 de julho, às 22h
Onde: Museu de História Natural de
Sintra

Sintra – “Grupo Coral de Queluz”
Quando: 1 de agosto, às 22h00
Onde: Museu de História Natural de
Sintra

Sintra – “Banda da Sociedade
Filarmónica Os Aliados”
Quando: 8 agosto, 17h
Onde: Quinta da Ribafria

televisão

C
Bernardo

de Brito e Cunha

HÁ 10 ANOS ESCREVIA

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

E

EO

Agora (mesmo) a sério

«A Europa é, agora mais do que nunca, um centro da
ameaça. Por um lado, porque as nações europeias como
o Reino Unido têm uma tradição de bom acolhimento
aos imigrantes vindos do Norte de África e do Paquistão.
Os filhos desses imigrantes, muitos dos quais sem
emprego e metidos em guetos que são verdadeiras ilhas
suburbanas, sentem-se estranhos na permissividade de
Londres ou Paris. Estranhos e aborrecidos: a taxa de
desemprego de muçulmanos entre os 16 e os 24 anos,
em Inglaterra, atinge os 22 por cento. E numa informação
que veio a público o ano passado no Sunday Times, um
número situado entre os 10 e os 15 mil de muçulmanos
que vivem em Inglaterra, apoiam a al-Qaeda e grupos
semelhantes.»

DEPOIS, coisa com menos graça, temos a Grécia. À hora
a que escrevo o destino do país joga-se não só no
Parlamento grego, mas também na insistência do FMI
(certamente com vários pesos na consciência pelo que tem
vindo a fazer a diversos países) junto da União Europeia

de domingo, que durou 17 horas, foi
um golpe de estado: não com tanques,
como é clássico, mas através dos
bancos.
À hora a que escrevo, dizem as tele-
visões que a presidente do Parlamento
grego, Zoe Konstantopoulou, voltou a
apelar ao Governo para que não aceite
a chantagem dos credores para um
acordo em que já nem o FMI acredita e
acrescentou que “a política imposta pela Alemanha é crime contra a
Humanidade”. Uma vergonha e um aviso para todos os europeus: o
IV Reich está a caminho.

ONFESSO que o que me atraiu para a série de humor
“Agora a Sério” da RTP1 foi Alberta Marques
Fernandes a escangalhar-se a rir em directo e a dizer,
sem poder conter o riso, qualquer coisa como “isto
não me está a correr nada bem”. E depois, ao ir vê-la, AINDA TEMOS o elenco, quase todo ele hilariante. Ana

Brito e Cunha é a directora de “O Matutino” com grande
falta de perspicácia e de agilidade mental, Luís Aleluia é
Mascarenhas, o jornalista “veterano”, Samuel Alves é
Gonçalo, o jornalista eternamente a recibos verdes, Carlos

QUE ME DEIXOU surpreendido, também, foi que
a série tenha sido produzida pela RTP Porto e,
sobretudo, que o tenha sido em 2012 e anunciada
como parte da nova grelha de programação da RTP1
em Janeiro de 2013, o que acabou por não acontecer.

fiquei desarmado com a catadupa de graças e trocadilhos com que
os autores do texto (Henrique Dias, Frederico Pombares e
Roberto) nos torpedearam, verdadeiramente. É verdade que, com
o correr dos episódios, essa avalanche foi diminuindo mas, mesmo
assim, o seu volume era considerável.
Confesso também que, durante os seis ou sete primeiros episódios,
me ri como não me ria há muito tempo: quando, naquele jornal,
um jornalista pergunta à directora que espaço é que tem (para um
artigo, naturalmente) e ela responde que tem um T3, não posso
deixar de soltar uma gargalhada. E quando, logo a seguir, o jornalista
lhe pergunta quem é que faz a revisão (do texto) a directora Filipa
Morais responde com um “Isso é o meu marido que trata”. É
possível ficar sisudo e impávido com isto? Não me parece. Foram
tiradas sucessivas que me fizeram vir as lágrimas aos olhos.

Em Agosto do mesmo ano foi anunciada uma nova data como dia
da estreia da série: 7 de Setembro, o que acabou novamente por
não acontecer. Já depois da estreia da novela angolana
“Jikulumessu”, de que já aqui se falou, a RTP1 anunciou primeiro
o cancelamento desta, mas depois uma mudança de horário, lá
para as horas em que as pessoas trabalhadoras já dormem. Assim,
“Agora a Sério” ocupou a antiga faixa horária da novela, ficando
encaixado entre o “Quem Quer Ser Milionário? - Alta Pressão” e
o talk show “5 para a Meia-Noite”. Também surpreendente é que
o “Agora a Sério” seja transmitido apenas três dias por semana,

de quarta a sexta: que sentido faz isto? Pergunta absolutamente
retórica, porque o programa, de que apenas foram feitos 13 episódios,
deve estar a acabar por estes dias...

Areia é Venâncio, proprietário do “Venâncio’s”, o bar onde a redacção
se reúne (e que tem sempre histórias e das melhores que já ouvi) e
ainda Ricardo Castro, o melhor amigo de Gonçalo e Carla Salgueiro,
secretária da redacção e grande paixão de Gonçalo. A série, pretendendo
retratar um país decadente e em fanicos, descobre e serve-se dos
novos estereótipos sociais para criar uma identificação comum na
dificuldade em que os jovens têm em se encaixar no mercado laboral.

para que esta perdoe uma parte mais substancial aos gregos. Caso
isso aconteça, o FMI não se mostra disposto a participar no terceiro
resgate. Todas as negociações foram vergonhosas e humilhantes para
os gregos, com Schäuble a comandar os restantes países do Eurogrupo
(os tais 19 que sem a Grécia ficam a ser 18, como diz o infalível
Cavaco Silva), todos eles com vontade de correr com a Grécia – ou,
pelo menos, com a vontade de transformar o país na sua praia
privativa. Ainda bem que a mente privilegiada de Passos Coelho
contribuiu para a solução do problema...
Fazem falta, um par de séculos depois, uma série de Lordes Byron,
já nem tanto para combater contra os Turcos, mas para defender os
Gregos dos seus “irmãos” europeus. Como muitos disseram, a reunião
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Assafora

Manuel Carioca um militante do Social e do Cultural

Manuel Carioca na Inauguração do Centro Social e Paroquial de S. João das Lampas

anuel Carioca
destacou-se  no
Concelho de
Sintra e limítro-
fes pela sua acti-

Idalina Grácio

Manuel Carioca, membro activo na equipa das comemorações das Bodas de Diamante
do Jornal de Sintra em 2009

foto: js/arquivo

nomeadamente na gestão do
Centro Paroquial.
De relevar também a sua par-
ticipação na Sociedade Re-
creativa da Assafora, no Gru-
po Cénico, na Cooperativa
Agrícola de Sintra, na criação
da Casa do Oeste, em Ribamar
da Lourinhã, assim como
mais recentemente do Centro

de Dia da Assafora.
Actualmente era membro da
Sociedade Recreativa da As-
safora, do Centro de Dia da
Assafora,  presidente do Con-
selho Fiscal do Sporting Club
Vila Verde, da Cooperativa
Agrícola de Sintra  e como
empresário da ACOM Segu-
ros.

Foi figura destacada e impor-
tante na Comissão das Come-
morações das Bodas de Dia-
mante do Jornal de Sintra em
2009 assim como na realização
do 1.º Encontro dos Poetas
Populares do Concelho de
Sintra, realizado em 1985, no
então Cinema Carlos Manuel,
hoje Centro Cultural Olga

Manuel Carioca
1936 - 2015

M
va militância na criação e de-
senvolvimento de obras so-
ciais de vulto em que esteve
desde a primeira hora assim
como em actividades sócio-
culturais que vão desde a
elaboração de Loas, Marchas
Populares, Teatro em todas as
suas vertentes, entre muitas
outras.
Como político foi membro do
Executivo e Assembleia da
Junta de Freguesia de S. João
das Lampas.
Foi um dos criadores do
Centro Paroquial e Social de
S. João das Lampas obra que
realizou no prosseguimento
da sua íntima ligação de
décadas a José Nunes do
Casal, pároco que logo após
a sua ordenação foi enviado
para a Paróquia onde perma-
neceu até à sua morte. Ma-
nuel Carioca foi um dos seus
apoios solidário e amigo.  A
eles e a muitos outros desta
equipa se devem muitas
alterações do tecido social e
cultural da freguesia.
Foi colaborador das Irmãs da
Congragação das Servas de
Nossa Senhora de Fátima,

Cadaval. O seu relaciona-
mento com o Jornal de Sintra
vem desde a sua juventude
com António Medina Júnior,
fundador e Director do Jornal
de Sintra e manteve-se até ao
seu falecimento em 12 de
Julho de 2015.
Com o Jornal de Sintra trocou
muitos desabafos em período

de mágoa íntima pela forma
como foi tratado num proces-
so sem tréguas nem escrúpu-
los que lhe moveram de forma
não identificada mas que não
o fizeram desistir do seu de-
sejo de servir com a isenção
e lisura os seus compatriotas.
Desta sua vivência deu públi-
co conhecimento em artigo de
Opinião publicado no Jornal
de Sintra do dia 3 de Dezem-
bro de 2010 pág. 10 e 11.
Foi um homem de Fé trans-
versal às pessoas e as insti-
tuições com quem partilhou
a vida e os ideiais.
Foi um Homem de Bem com a
Vida.
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