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Presidência aberta à União de Freguesias de Cacém e São Marcos

Basílio Horta solidário com moradores
descontentes da AUGI de São Marcos

foto: daniela paulo

A presidência aberta à União de Freguesias de Cacém e São Marcos decorreu no dia 24 de Julho e teve início no Shopping Cacém. Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra, acompanhado da comitiva municipal demonstrou os diversos pontos “problemáticos”. Foram equacionados diversas situações a exigir
uma intervençção activa, sendo de realçar aquela relacionada com a AUGI de S. Marcos, situação que o presidente demonstrou inteira solidariedade e se comprometeu
a intervir na sua resolução.
pág. 9

Mem Martins /Rio
de Mouro

Reabilitação
Urbana
em debate

São Pedro / Belas

Paróquia
de Belas recebe
Imagem
de N.ª Sra. do Cabo
pág. 3
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Aura Festival de 27 a 30/8

Artistas
portugueses
e estrangeiros
em festival de luz
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Desporto/ Atletismo

Covas de Ferro
e Almargem
do Bispo encerram
Sintra a Correr
pág. 12

Férias
A Redacção do Jornal de Sintra
está de férias até 24 de Agosto.
A Loja estará aberta como
habitualmente.
Boas Férias a todos os nossos
leitores.
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Está em estudo a construção
de uma superfície comercial
na "Casa Camacho" no Banzão

Comissão de Acesso aos Documentos
Administrativos (CADA) censura falta
de respostas da CMS sobre esplanada ilegal

A
A casa "Camacho" no Banzão

fotos: pedro macieira

Está em estudo a construção de uma superfície comercial no
Banzão mais propriamente no local designado “Casa Camacho”, questão que divide a opinião dos residentes na zona.
Ao que o Jornal de Sintra foi informado esta construção
poderá conduzir ao abate de muitos pinheiros e até suscitar a
descaracterização desta zona de Pinhal.
Questionado sobre esta matéria o presidente da Câmara
Municipal de Sintra alega que o projecto se encontra ainda
na fase de estudo.
A "Casa Camacho", do Banzão foi mandada construir pelo
Professor Inocêncio Camacho Rodrigues, Governador do
Banco de Portugal, 2 de Abril de 1911 – 30 de Junho de 1936,
(Moura, São João Baptista, 23 de Maio de 1867 — Lisboa,
Santos-o-Velho, 11 de Setembro de 1943.
O proprietário da "Casa Camacho", também explorava uma
nascente de água minero-medicinal que possuía no Monte
Banzão, com origem numa nascente do pinhal da Nazaré e
canalizada para uma fonte (Fonte Maria), que nos nossos
dias se encontra em ruínas. A água minero-medicinal, do
Monte - Banzão, era publicitada como a melhor água de mesa
do país.
Fonte: Pedro Macieira

A Loja do Jornal de Sintra
está aberta em Agosto
Neste período de férias a Loja do Jornal de Sintra
está aberta como habitualmente até às 17 horas.
Poderá, portanto, neste período fazer as suas
compras habituais e proceder à regularização das
suas assinaturas e proceder ao pedido de
orçamento e publicação de anúncios.

Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) determinou que a Câmara de Sintra deve facultar ao
autor do Tudo sobre Sintra
todos os documentos solicitados no âmbito do embargo
da esplanada do Hotel Central Palace, no centro histórico, excepto um eventual auto
de contra-ordenação, caso
este ainda se encontre em curso, ou justificar por escrito
eventuais recusas totais ou
parciais.
“A entidade requerida deverá
facultar o acesso aos documentos que contenham as informações solicitadas e que
ainda não tenham sido disponibilizados”, lê-se no parecer
da CADA, datado de 14 de
Julho, que surge na sequência de uma queixa apresentada a 19 de Janeiro contra a
Câmara de Sintra, devido à
violação reiterada da Lei de
Acesso a Documentos Administrativos (LADA).
Em causa, a ausência de resposta a vários pedidos de informação com questões como
se a obra contou com autorização e licenciamento por
parte da câmara; se foi emitido algum parecer técnico
que fundamentasse um eventual licenciamento e qual o
conteúdo desse parecer (pedido enviado a 22/12), bem
como aos pedidos de acesso
ao “despacho de embargo da
obra, de 29/12, e a eventual
documentação administrativa
emitida posteriormente”
(pedido enviado a 5/01).

foto: luís galrão/TSS

Por responder estavam igualmente (e ainda estão) questões como se em Janeiro a
esplanada já tinha sido legalizada e quais os contornos
desse licenciamento; sobre
se a autarquia tinha conhecimento de um alegado prosseguimento das obras; e sobre se algum serviço municipal levantou novo auto de
contra-ordenação e qual o
conteúdo desse documento
(terceiro pedido, enviado a
14/01).
Além de questionar a legitimidade dos pedidos (ver comentário), a Câmara de Sintra
alega que a queixa está “parcialmente esvaziada de objecto”, porque a 23 de Fevereiro
(após o envio da queixa), o
adjunto da presidência remeteu ao requerente “o despacho de embargo” e por considerar que “tudo o mais são
questões que se reportam à
prestação de informações de
índole geral, admite-se que

com interesse em sede de investigação jornalística e não
a documentos precisos concretamente identificáveis”.
No entanto, ao contrário do
alegado pela autarquia, este
pedido não “foi satisfeito”. A
única resposta da Câmara de
Sintra, que surge apenas após
a denúncia de que a câmara
não respondera a dois terços
dos pedidos de informação
do Tudo sobre Sintra, traduzse num “mandado de embargo” que, como facilmente
se constatará, não é o “despacho de 29/12”, dado que
esse documento é referido
como um anexo, mas nunca
foi disponibilizado (embora
tenha sido facultado à agência Lusa.)
A autarquia vai mais longe
para justificar a ausência de
mais respostas, alegando que
“salvo melhor entendimento,
a Câmara de Sintra não tem
de elaborar documentos ‘exnovo’ que vão no sentido de

concretizar as questões, nem
o presidente da câmara tem
qualquer obrigação de se pronunciar quanto às questões”
colocadas. A CADA, por seu
lado, esclarece o município
que, caso existam, deve facultar eventuais autorizações,
licenças ou o conteúdo de um
parecer técnico, bem como
“comunicar por escrito as
razões da recusa, total ou parcial”, o que nunca aconteceu.
No caso de um eventual
segundo auto de contra-ordenação (o único solicitado
a 14/01), a autarquia parece
confirmar a sua existência,
dado que alega à CADA que
o mesmo não pode ser disponibilizado por estar abrangido
pelo segredo de justiça, o que
é aceite pela CADA, mas
apenas enquanto decorrer o
processo. Após este período,
esta entidade esclarece que
os documentos passam a
estar abrangidos pela LADA.
Luís Galrão

Comentário
Na resposta à CADA (reproduzida apenas parcialmente no
parecer), a Câmara de Sintra começa por colocar em causa a
legitimidade do requerente, alegando que o mesmo não pode
alegar a qualidade de jornalista. Acontece, como a própria
CADA esclarece, que essa condição nunca foi invocada,
dado que o autor do pedido limita-se a informar que está
registado na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista
como “colaborador” do Jornal de Sintra.
Curiosamente, este título de “colaborador”, mais simples
que o de jornalista, existe precisamente “para fins de acesso
à informação” por parte de “colaboradores da área informativa de órgãos de comunicação social regionais ou locais,
que exerçam regularmente actividade jornalística sem que
esta constitua a sua ocupação principal, permanente e
remunerada”, como é o caso.
De qualquer forma, convinha que a Câmara de Sintra tivesse
presente que, como explica a CADA, “os documentos
respeitantes a procedimentos urbanísticos são, em princípio,
não nominativos, de acesso generalizado e livre”, pelo que
“todos podem aceder aos mesmos sem necessidade de
invocar qualquer interesse ou de apresentar qualquer
justificação ou fundamentação”.

Na argumentação enviada à CADA, a autarquia alega ainda
que “a invocação da categoria de gestor de um blogue
informativo (…) em nada adianta caso o mesmo não seja
legalmente considerado um órgão de comunicação social”,
pelo que os pedidos enviados pelo Tudo sobre Sintra serão
somente considerados como “queixas do cidadão e
munícipe” que os subscreve.
Além de menosprezar o papel do Tudo sobre Sintra nos
últimos cinco anos, a autarquia parece desconhecer que, à
luz do actual quadro legal, é facultativo o registo deste tipo
de blogues informativos junto da Entidade Reguladora para
a Comunicação Social (ERC). Aliás, consultada esta entidade
em 2011, foi seu entendimento que o Tudo sobre Sintra não
necessitava de proceder a esse registo.
Apesar disso, a convite da ERC, o Tudo sobre Sintra tem
vindo precisamente a colaborar com a entidade reguladora
no âmbito da elaboração de um novo enquadramento legal
para os novos media, tendo, inclusive, participado no último
encontro anual desta entidade. Lamentavelmente, num
município que propala valores como a transparência, a
comunicação e a informação, há quem ainda viva no milénio
passado.
Luís Galrão
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Sessão de esclarecimento pública
da ARU de Mem-Martins e Rio de Mouro

JORNAL DE SINTRA
DIRECTORA
Idalina Grácio de Andrade (TE-712)
jornalsintra.direc@mail.telepac.pt

Daniela Paulo*

Decorreu na passada terça-feira, dia 21, uma sessão de esclarecimento pública sobre a área de reabilitação urbana
(ARU) de Mem-Martins e Rio de Mouro, promovida pela Câmara Municipal de Sintra e pelas respetivas juntas de freguesia
e teve lugar na Casa da Juventude na Tapada das Mercês.

E

sta sessão pública
contou com cerca
de meia centena de
habitantes de ambas
as freguesias. As
intervenções estiveram a cargo de Valter Januário, Presidente da Junta de Freguesia
de Algueirão Mem-Martins,
Ana Queiroz do Vale, Diretora
Municipal de Ambiente, Planeamento e Gestão de Território da CMS e Bruno Parreira, Presidente da Junta de
Freguesia de Rio de Mouro.
Bruno Parreira diz que este
programa de reabilitação
urbana é “importante para a
sinergia que se pode criar
entre estas duas localidades,
e é importante sobretudo
porque tenta apontar para um
conjunto de caminhos e
soluções futuras”
Ana Queiroz do Vale refere
que este documento é sobretudo de planeamento e deu a
conhecer o que é proposto
realizar e intervir nestas zonas, fazendo uma breve apresentação do documento.
O plano de reabilitação urbana de Mem-Martins e Rio de
Mouro pretende um investimento público de cerca de 5
milhões e 600 mil euros e tem
como um dos objetivos a
reabilitação da Ribeira da
Lage, eixo agregador entre as
freguesias, assim como todo
o espaço urbano envolvente
incluindo os espaços verdes
que se pretendem reabilitar e
valorizar.
Este programa divide-se em
três eixos estratégicos; a governança, com o objetivo de
estabelecer relações entre
entidades públicas e privadas, e entre a câmara municipal de Sintra e as respetivas
freguesias; a reabilitação dos
espaços verdes, com destaque para a valorização da Ribeira da Lage, e para o reforço
das centralidades urbanas
promovendo ainda a qualificação dos espaços públicos,
dos espaços verdes e do
comércio local; por último, a
reabilitação do edificado,
criando uma ligação com os
particulares para que as
habitações fiquem de acordo
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Valter Januário, Ana Queiroz do Vale e Bruno Parreira
com a sua estrutura matriz.
Depois da apresentação de
Ana Queiroz deu-se início ao
debate onde os cidadão de
ambas as freguesias puderam

“fazer intervenções, tecer alguns comentários e acrescentar ideias que possam ser integradas neste programa de
reabilitação ” referiu Valter

Januário.
Na conclusão do processo
pretende-se obter um território e uma cidade mais sustentável. Este é um projeto de

continuidade e por isso “ambicioso”.
*Estagiária
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AURA FESTIVAL
vai transfigurar as noites
de Sintra nos últimos
dias de Agosto
A vila de Sintra será palco, no final de Agosto, do “AURA
FESTIVAL”, “um evento gratuito dedicado à transfiguração
e experimentação da noite através da arte e de mapeamentos
emocionais, integrando desta forma o programa das
comemorações do Ano Internacional da Luz promovidas pela
UNESCO em 2015.” A iniciativa será promovida entre 27 e 30
de Agosto pela empresa Criaatividade Cósmica e pela Câmara
de Sintra, e incluirá uma “programação constituída por artistas
portugueses e estrangeiros”, bem como “uma grande acção
de alteração efémera da iluminação pública, instalações de
luz, instalações de vídeo no interior de lojas, iluminações
artísticas, cartografias emocionais/percursos-memória,
mapeamentos digitais, concursos em redes sociais, vídeo
mapping e visitas guiadas.”
Segundo os promotores, o percurso do AURA FESTIVAL
terá início no MU.SA (ponto de encontro com uma instalação
vídeo interactiva), segue pela Avenida Heliodoro Salgado
(instalações de vídeo e lumínicas), entra pela correnteza até à
Biblioteca Municipal (instalação interactiva no pátio exterior),
Miradouro do Vale da Raposa (instalação colaborativa onde
os moradores são convidados a trazer um candeeiro de casa
e a registar o momento em fotografia), rua Dr. Alfredo Costa
(instalações vídeo e lumínicas), Largo Dr. Virgílio Horta
(iluminação efémera dos Paços do Concelho), Vale do Rio do
Porto (vídeo mapping na natureza), Museu de História Natural
(escultura-luz) e Largo Rainha D. Amélia (visualização de redes
sociais na fachada do palácio da vila e instalação artística no
terreiro exterior).
Fonte: LG/TSS
PUB.

S. Pedro de Penaferrim

Festas de N.ª Sr.ª do Cabo em Sintra
No próximo dia 1 de agosto
S. Pedro de Penaferrim despede-se da Veneranda Imagem de N.ª S.ª do Cabo Espichel, que partirá para Belas,
Paróquia que lhe sucede no
“Círio Saloio”.
As “Festas dos Solteiros”,
assim designadas para salientar aos mais novos a importância que têm em dar continuidade a esta tradição daqui por 26 anos, em 2040, serão realizadas entre os dias 29
de julho e 1 de agosto.
No adro da Igreja Paroquial
estará instalado o tradicional
arraial, com a presença de ar-

js / arquivo

tesanato e com alguns sabores da nossa terra.
Os espetáculos musicais, pe-

Feira Setecentista de Queluz
Já se encontram abertas as candidaturas para participação na
Feira Setecentista de Queluz.
A Feira setecentista de Queluz vai realizar-se entre os dias 10
e 13 de Setembro, no largo fronteiro ao Palácio Nacional de
Queluz.
Este evento pretende recriar um mercado do século XVIII,
num espaço marcado pela presença da corte desta época.
O prazo para a apresentação de candidaturas de artífices e
artesãos, mercadores e místicos, produtores da área alimentar,
tascas e tavernas, está a decorrer até dia 3 de agosto.
Fonte: CMS

las 22h, contam, no dia 29
com “Mila Ferreira”, no dia 30
com “Mónica Sintra” e no dia

31 com os “Dukubiculo”.
No dia 1 de agosto, pelas 16h,
será celebrada a Missa campal de despedida da Imagem,
seguida da Cerimónia de
entrega à Paróquia de Belas.
O cortejo automóvel seguirá
em direção à localidade da
Tala, onde se formará o Círio.
A Veneranda Imagem será
transportada num veículo antigo dos Bombeiros de Belas
e passará pelas localidades
de Venda Seca e Idanha antes
de chegar à Vila de Belas,
onde permanecerá até ao
próximo ano.
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São Pedro de Penaferrim

Feira Quinhentista atrai milhares de visitantes
Ventura Saraiva

A Praça D. Fernando II, também conhecida pelo
largo da feira, em São Pedro, acolheu durante
quatro dias, de 16 a 19, a Feira Quinhentista,
evento que procurou recriar 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.

C

om organização da
Câmara dos Ofícios, e o apoio da
Câmara Municipal
de Sintra, o evento
atraiu milhares de visitantes
que aproveitaram as noites
mornas do fim-de-semana, um
clima que nem sempre os
arrabaldes de Sintra registam.
De acordo com os seus organizadores inscreveram-se
cerca de 150 vendedores de
todas as zonas do país, e ainda de Espanha e Marrocos,
transformando assim aquele

já tradicional espaço de mercado num evento de grande
dinâmica com o trabalho de
artífices recriando os ofícios
da época, e ainda uma enorme
oferta de produtos artesanais
e gastronómicos.

Enormes filas
para os comes-e-bebes

Milhares de visitantes atraídos pela gastronomia regional

Com a colaboração dos actores da Câmara dos Ofícios,
houve animação permanente,
assumindo papéis de figuras
da época com os saltimban-

cos em números variados,
promovendo momentos de
grandes gargalhadas entre os
espectadores e passeantes.
O sábado (dia 18), e domingo

(dia 19), foram os dias de
maior afluência, com todos os
acessos à feira completamente entupidos, num autêntico
mar de gente a provocar

fotos: ventura saraiva

enormes filas nomeadamente
para os locais de comes-ebebes.
Depois de quatro edições dedicadas à época “Medieval”,

São Pedro de Sintra continua
assim no mapa das grandes
feiras, procurando reviver –
e dar a conhecer –, outras
épocas da nossa história.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 31-7-2015

SINTRA
CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDÊNCIA

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 Projecto de Regulamento
Municipal da Actividade de Comércio a Retalho e Venda Ambulante do Município
de Sintra seja submetido a apreciação pública e audição de interessados, nos
termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 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, Lg.º Dr. Virgílio Horta, 2710 SINTRA, através do fax 219238551,
através do e-mail municipe@cm-sintra.pt.
Paços do Concelho de Sintra, 21 de Julho de 2015.
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“Missão com Pinta” para IPSS
– estão abertas as candidaturas
O projeto “Missão
com Pinta” já
arrancou e os
clientes AKI estão a
revelar-se muito
solidários com esta
causa, adquirindo a
Mascote Tó Pintas
nas 31 lojas do AKI
de norte a sul do país. As receitas destas vendas revertem na
totalidade para a concretização de pequenas obras de
requalificação de instituições de ensino em todo o país.
As Associações que pretendam candidatar-se a receber o
apoio do AKI para os seus projetos, podem candidatar-se até
ao dia 4 de Setembro. O projeto “Missão com Pinta” é aberto
à participação de todas as Instituições Particulares de
Solidariedade Social e equiparadas que pretendam realizar
pequenas obras de recuperação em escolas públicas e
instituições sem fins lucrativos que trabalhem na área da
educação até ao 3º ciclo do ensino básico.
Para participarem, as Associações terão que preencher uma
ficha de candidatura (disponível em www.sicesperanca.pt)
onde para além de uma breve descrição da associação e seus
beneficiários, terão que apresentar uma listagem das
necessidades do espaço a intervir, materiais necessários e
um orçamento e calendário de implementação detalhados.
Após o fim do prazo das candidaturas, um júri, composto por
elementos do AKI e da SIC Esperança, fará a seleção das
Instituições que serão apoiadas pelo projeto “Missão com
Pinta”.
A “Missão com Pinta” é o mais recente projeto de
responsabilidade social do AKI e foi desenvolvido em
parceria com a SIC Esperança. A apresentadora da SIC Sofia
Fernandes, é a embaixadora do projeto. Os clientes do AKI
poderão participar ativamente nesta causa adquirindo a
mascote Tó Pintas nas 31 lojas de norte a sul de Portugal.
Todas as informações sobre o projeto Missão com Pinta, o
regulamento e a ficha de candidatura estão disponíveis em
www.sicesperanca.pt.
PUB. JORNAL DE SINTRA 31-7-2015

Certifico para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação Notarial,
outorgada neste Cartório, em treze de Julho de dois mil e quinze, lavrada de folhas
77 a folhas 78 V, do Livro de notas para escrituras diversas número 149, Maria
Helena Gonçalves da Silva Alves, NIF 116854707, viúva, natural da freguesia de
Chã, concelho de Montalegre, residente na Rua Bernardim Ribeiro, número 25,
2.º, em Lisboa; justificou ser dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem,
do prédio rústico, composto por mato e pinhal, denominado “Laranjos”, sito em
Limites da Azóia, freguesia de Colares, concelho de Sintra, descrito sob o número
oito mil novecentos e noventa e dois, da Segunda Conservatória do Registo
Predial de Sintra, registada a aquisição, a título definitivo, a favor de Guido Jorge
Borges, e de Friedel Bollmann Borges, pela inscrição com a AP, 26 de 1971/06/
02.
Que o referido prédio se encontra inscrito na matriz da referida freguesia sob o
artigo 315, secção V, com o valor patrimonial tributário de E 20,99, ao qual atribui
o valor de cem euros.
Que o referido prédio veio à sua posse, nos finais de 1991, uma vez que este
confina com um prédio misto de sua propriedade, tendo tido necessidade de entrar
na posse daquele para o limpar e proteger desse modo a sua habitação, já que
nunca conseguiu encontrar os titulares inscritos.
Que se encontra na posse do indentificado prédio há mais de vinte anos, posse
que sempre exerceu sem oposição de quem quer que seja e com o conhecimento de
todas as pessoas, sendo por isso uma posse de boa fé, pública, pacífica e contínua
e do consenso que o imóvel lhe pertence, por praticar todos os actos inerentes à
qualidade de proprietária, pelo que o adquiriu por usucapião.
Que promoveu à notificação dos referidos titulares inscritos, nos termos previstos
no artigo 99.º do Código do Notariado, sem que os mesmos se tenham pronunciado
ou arrogado qualquer direito sobre o identificado prédio, conforme cópia das
notificações, editais enviados e respectivos aviso de recepção e certificados de
afixação, documentos que ficaram arquivados a instruir a referida escritura de
justificação.
Que não possui assim título formal que lhe permita registar na competente
Conservatória do Registo Predial o identificado prédio a seu favor, embora sempre
tenha estado na detenção e fruição do mesmo, durante mais de vinte anos.
Está conforme o original.
Alfragide, treze de Julho de dois mil e quinze.

OPINIÃO

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Plano de Pormenor de Pedregal
(Praia de Magoito)
Recebemos, com pedido
de publicação de um
nosso assinante de Alvarinhos a carta por ele
subscrita endereçada ao
Presidente da CMS.
Ex.mo senhor
Presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Dr.
Basílio Horta
Direção Municipal de
Ambiente, Planeamento
e Gestão do Território
Praça D. Afonso Henriques
2710-520 Portela de
Sintra
Assunto: Plano de Pormenor de Pedregal (Praia
de Magoito)
Sou membro da assembleia da União de freguesias de S. João das Lampas e Terrugem (onde
resido há quase 50 anos)
e como ocupação profissional tenho o ensino da
geografia no 3.º ciclo do
ensino básico e secundário.
No âmbito da discussão
pública do Plano de Pormenor de Pedregal (Praia
de Magoito) assisti à
sessão realizada no pavilhão do MTBA (que
considero essencialmente de sensibilização) e
tentei consultar o máximo possível da documentação disponibilizada (difícil, pois são
muitos os documentos
para tão pouco tempo e
alguns são de alguma
complexidade). Nesta
sequência venho por
este meio apresentar o
meu contributo com
algumas considerações,
questões e sugestões
sobre este Plano.
Nota prévia: Há atas (ver
por exemplo: concertação APA e concertação
CCDR LVT) a fazerem

referência a uma reunião de
conferência de serviços
realizada em 25 de novembro
de 2015 (?), quando esta reunião foi realizada um ano
antes.
A área de intervenção do Plano de Pormenor do Pedregal
está localizada na freguesia de
S. João das Lampas (também
prefiro assim, mas agora é União de Freguesias de S. João
das Lampas e Terrugem) e
integra a Unidade Operativa
de Planeamento e Gestão
(U.O.P.G.) n.º 3 – Pedregal definida no POOC – Sintra/
Sado. A referência aos objetivos deste POOC são efetivamente os desta UOPG, mas o
art.º não é o 79.º, pois este é o
da UOPG 5 – Praia das Maçãs.
A primeira questão a colocar
é a de saber se a elaboração
deste plano está também
relacionada com a UOPG 1 –
Pedreira da Samarra e a UOPG
2 – Casal dos Pianos/Lomba
dos Pianos, pois as áreas
destas unidades operativas
estão fortemente ligadas à
anterior, quer na vertente territorial, quer na vertente humana. Está previsto avançar
brevemente com a elaboração
dos necessários planos e a
sua implementação?
Relativamente ao plano em
questão considero que, de
uma forma global, este é um
bom plano, pois vai permitir a
valorização/recuperação de
uma área interessantíssima,
não só no âmbito local (freguesia), como também no âmbito concelhio, regional, nacional e até mesmo internacional.
Sintra poderá assim recuperar
o estatuto de bandeira azul
para esta praia (espero que
esse seja também objetivo da
C.M.S.). Esta necessidade de
intervenção decorre também,
perante o que foi possível
analisar, do que está previsto
acontecer, nas próximas
décadas, à praia de Magoito,
pois de acordo com o Plano
Estratégico para as Alterações Climáticas no Concelho

de Sintra, esta praia poderá
perder a quase totalidade da
sua areia, o que é uma situação muito preocupante, pois
com menos areia haverá menos espaço para as pessoas
e, consequentemente, o risco
aumentará.
A discussão pública, que está
a decorrer (com prazo reduzido), tem, o que considero,
alguns condicionantes, pois
deveria envolver mais e melhor os intervenientes locais
(por exemplo os membros da
assembleia de freguesia) e os
mapas deveriam ser impressos e disponibilizados em locais estratégicos para permitir
mais fácil leitura (e compreensão).
Assim, tendo em conta os
princípios da subsidiariedade
(coordenando os procedimentos dos diversos níveis
da Administração Pública,
por forma a privilegiar o nível
decisório mais próximo do
cidadão) e da participação
(reforçando a consciência cívica dos cidadãos através do
acesso à informação e à intervenção nos procedimentos de
elaboração, execução, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão territorial) sugiro que o prazo seja alargado e haja nova sessão de
esclarecimento envolvendo
efetivamente os eleitos locais
e outros interessados e com
disponibilização de mapas
impressos com dimensão
adequada a uma melhor leitura (por exemplo a Carta de
Compromissos e a Planta de
Implantação). Nesta sessão
deveriam também participar
responsáveis de outras entidades com responsabilidade
na implementação das medidas contempladas no plano,
nomeadamente a Agência
Portuguesa do Ambiente e os
SMAS-Sintra.
Estando diagnosticado que a
população tem estado afastada da administração local esta
seria uma boa oportunidade
de se reverter esta situação.
Obs: A junta da União de

Freguesias poderá/deverá dar
novamente a sua colaboração.
Por fim gostaria de colocar as
seguintes questões.
1. Como é que vão ser concretizados os seguintes objetivos? (qual o início previsto,
o prazo de execução e o
investimento associado?)
– Promoção da educação
ambiental, da divulgação e do
reconhecimento dos valores
naturais e do património cultural construído;
– Identificação e valorização
de valores paisagísticos e
arquitetónicos ou arqueológicos;
– Valorização e potencialização de Turismo Sustentável;
– Reforço da identidade local.
A minha sugestão é a de serem implementadas, por parte
da CMS em articulação com a
Junta de Freguesia, ações de
apoio à visitação, como percursos pedonais visando o
usufruto da orla costeira,
criação de infraestruturas de
informação e interpretação,
suportes de comunicação e
divulgação, sinalização e
painéis informativos e
interpretativos.
2. A quem compete a Reabilitação do Forte do Magoito?
Como é que vai ser feita esta
reabilitação? Quando é que
estará disponível para
usufruto da população local
e visitante?
Obs: A reabilitação deste forte
poderá estar associada aos
objetivos elencados anteriormente.
3. A quem compete a Requalificação da ETAR da Praia do
Magoito? Quando é que vai
ser feita esta requalificação?
Com os meus agradecimentos
Alvarinhos, 20 de julho de
2015
Henrique Manuel
de Oliveira Martins

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

Falta de coveiro
no cemitério de S. João
das Lampas
perturba população

Menos bem
João Cachado

Exma. Sra. Directora,
Venho por este meio informar que se vive em S. João das Lampas um clima de amargura e
impotência perante o facto de não existir um coveiro contratado pela Junta que parece
não ter verba para a sua contratação.
Au acho que um coveiro devia ganhar bem porque a sua tarefa é dura e desgastadora e
exige um temperamento de grande resistência psicológica.
Infelizmente não é assim que muita gente pensa.
Acontece também que agora as portas do cemitério fecham automaticamente às 17 horas
não dando qualquer hipótese de saída às pessoas que possam ainda estar lá dentro.
No Verão, 17 horas é dia e não ajustarem o horário para mais tarde prejudica muito as
pessoas.
É só criarem um horário de Verão e informaticamente ajustá-lo.
Faço um apelo à Câmara Municipal de Sintra para averiguar o que se está a passar.
Leitor devidamente identificado

Heliodoro Salgado
– um pedonal com muitos carros
Exma. Sra. Directora,

foto: Ana Viegas

Venho sugerir por este meio à Câmara Municipal de Sintra que desde a criação desta
pedonal ainda não conseguiu fazer dela o que o seu nome significa.
Ontem ia sendo atropelado por um veículo em velocidade.
Será que não podem pôr um funcionário da EMES em cada topo desta pedonal para
impedir qualquer acidente gravoso e proteger todos os que por aqui passam.
A solução é tão fácil, não se compreendendo por que os políticos ainda não o
emprlementaram.
Leitor devidamente identificado
O Jornal de Sintra reserva-se o direito de editar, resumir, cortar e só publicar mensagens,
cartas e e-mails de leitores devidamente identificados.

Ana Viegas, autora desta foto, foi minha aluna e é uma discípula. Por um lado, a sua sensibilidade
na denúncia da degradação de peças do património da nossa terra e, por outro, a chamada de
atenção que tem protagonizado, em especial, nas redes sociais, para a necessidade da sua
recuperação e restauro, de acordo com as mais adequadas práticas, portanto, no respeito máximo pela ética e deontologia da intervenção, fazem dela uma observadora de excepção.
Se preciso fosse, mais uma «prova». Esta foto da Gandarinha é tremenda. Em si, imagem tão
afim de um certo paradigma de Sintra, até dói. A sua eficácia grita um estado de preocupante
abandono geracional. E regista um símbolo. De facto, há uma parte da Sintra de hoje que está
menos bem, ou seja, não fica bem no retrato...
[João Cachado escreve de acordo com a antiga ortografia]

SOCIEDADE

RAAA1/Queluz conclui as operações de limpeza de minas na Serra de Sintra
Em 17 de julho do corrente
ano foram concluídos os
trabalhos de identificação e
limpeza das minas de água
situadas na Serra de Sintra,
de acordo com o estabelecido
no protocolo celebrado entre
o Regimento de Artilharia
Antiaérea Nº1 (RAAA1) e os
Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra
(SMAS/Sintra) em 2014.
Neste âmbito foi assegurado
a limpeza de cerca de 100
minas de água.
Este tipo de parceria ilustra
uma das missões do Exército,
nomeadamente o apoio ao
desenvolvimento e ao respetivo bem-estar das popu-

lações, tendo sido proposto
ao SMAS/Sintra dar continui-

dade a este proveitoso relacionamento, através da cele-

bração de um novo protocolo
por forma a garantir a manu-

tenção do acesso às referidas
minas de água, recurso es-

casso e indispensável para o
bem-estar do ser humano.
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Os Bombeiros não páram
Idalina Grácio

Nesta época de Verão os bombeiros são chamados, com frequência, a intervir na solução de inúmeros problemas.
Sobre a actividade dos Bombeiros o Comandante Municipal, Pedro Ernesto pede a todas as pessoas que colaborem activamente na defesa de
pessoas e bens e tomem os necessários cuidados em acções próprias.
Eles são sempre o primeiro socorro.
Mas as ofertas também chegam. Os Bombeiros Voluntários do Cacém receberam cinco equipamentos totais de protecção para fogos florestais
doados pelo grupo Mosqueteiros Intermarché, da localidade, em campanha nacional.

Engenheira Ivone, comandante Luís Pimentel, director José Parente
e vice-comandante Vítor Eusébio

P

edro Ernesto, comandante e coordenador
municipal, diz-nos
que as intervenções
registadas este ano
têm sido, sobretudo, em fogos de pequena dimensão
como é o caso da Abrunheira,
Alcolombal (duas vezes), Rio

de Mouro e Mercês entre outros. A intervenção de grande
monta, segundo Pedro Ernesto, deu-se no dia 21, na zona
de Alcabideche /Cascais.
No sentido de evitar mais incidentes o comandante Ernesto
solicita a todas as pessoas
uma colaboração activa para

fotos: idalina grácio

os alertar e prevenir para casos de previsível ocorrência.
De referir também que os
bombeiros do concelho têm
um carro de protecção, diariamente na Serra e em algumas situações dois carros.
Mantêm ainda uma estreita
relação de cooperação com os

Bombeiros Voluntários do Cacém
quartéis de militares sedeados no município no sentido
de prevenir e apoiar.
Mas aos bombeiros chegam
também apoios de diversas
origens como é o caso da
doação de cinco equipamentos completos de protecção
individual para incêndios

florestais, cedidos pelo grupo
Mosqueteiros Intermarché,
no âmbito da sua campanha
nacional realizada anualmente. No acto da entrega
dos citados equipamentos
estiveram presentes a representante do grupo ofertante
engenheira Ivone, coman-

dante e vice comandante Luís
Pimentel e Vítor Eusébio, vice
presidente da associação
José Parente, assim como
elementos do corpo operacional dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém.

BOMBEIROS – Eles são a nossa protecção...
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Presidência aberta à união de freguesias
de Cacém e São Marcos

fotos: daniela paulo

Daniela Paulo*

A presidência aberta à união de freguesias de Cacém e São Marcos decorreu no dia 24 de Julho e teve início marcado para as 9.30h no Shopping
Cacém. Basílio Horta, presidente da câmara municipal de Sintra, demonstrou aos interessados os diversos pontos “problemáticos” da freguesia.
Para além do presidente Basílio Horta e o vice-presidente Rui Pereira estiveram presentes os vereadores Maria da Piedade Mendes, Eduardo Quinta
Nova, Pedro Ventura, Paula Neves, o presidente da assembleia municipal e o presidente da união de freguesias de Cacém e São Marcos,
respectivamente Domingos Quintas e José Estrela Duarte.

U

ma das obras visitadas foi o Atlético Clube do Cacém onde está previsto um investimento da CMS de 70 mil euros
e onde o SMAS estava a
intervir para melhorar todo o
saneamento do local.
Visitou-se também a Quinta da
Bela Vista ou Quinta Ribeiro
de Carvalho, propriedade da
CMS há cerca de um ano. Devido ao seu estado de degradação é necessário fazer
vários estudos e definir com
rigor o plano para o local, não
havendo assim nenhuma data
prevista para o início das
obras de recuperação nesta
zona.
A comitiva passou ainda
pelas áreas urbanas de génese ilegal (AUGI), na encos-

ta de São Marcos. Aí verificou-se o descontentamento
da população residente devido às suas condições habitacionais e falta de resposta,
Sobre esta matéria os presidentes demonstraram a sua
solidariedade e comprometeram-se a fazer os possíveis
pelo bem-estar daquela população.
Pelo trajeto da visita passouse por várias artérias de grande tráfego rodoviário onde o
presidente anunciou obras de
reabilitação pois considera o
“piso em péssimo estado”.
Nestas áreas o presidente da
CMS prevê a repavimentação
da estrada, a colocação de
lombas em algumas dessas
artérias e a melhoria dos
acessos pedonais.
Fora do programa, foi visitado

José Estrela Duarte em diálogo com a população da AUGI de S. Marcos

pela comitiva o polidesportivo junto da Sociedade
Recreativa de São Marcos
(SRSM), local onde está a ser
construída uma escadaria de
acesso ao local no valor de
1630 euros + iva (23%).
Estava previsto a visita terminar com uma reunião com
várias associações da freguesia no auditório António
Silva, mas devido a um
imprevisto, vários pontos do
plano tiveram de ser alterados
e levados a cabo pelo vereador Eduardo Quinta Nova.
Devido à ausência do presidente da CMS a Fábrica do
Empreendedor a funcionar
desde o dia 1 de Julho, não
foi inaugurada oficialmente,
recebendo contudo a visita
da comitiva.
*Estagiária

Fábrica do Empreendedor aberta desde 1 de Julho
No final da presidência aberta, o
vereador Eduardo Quinta Nova
coordenou a visita e a sessão de
esclarecimento sobre esta nova
valência de Agualva-Cacém.
Este vereador com o pelouro da
ação social constata que “se estes
equipamentos não fossem tão
procurados, seria um bom sinal,
visto que as pessoas não necessitariam deles” e acrescenta que
também fica satisfeito por perceber que a informação sobre a
existência desta fábrica já está a
circular.
Segundo os apresentadores do
programa, um dos objetivos principais da fábrica de empreendedorismo assenta na formação para

a área de negócio e para a gestão de
empresas, dando resposta “essencialmente” a desempregados de longa duração, com idades mais avançadas, com baixas qualificações ou
com alguma incapacidade.
A fábrica pretende apoiar as populações mais vulneráveis. As pessoas
interessadas candidatam-se mediante uma entrevista, e o seu perfil
e as suas necessidades de inserção
socioprofissional serão analisadas
juntamente com o projeto apresentado. Posteriormente será estudado
o meio para a obtenção dos apoios
necessários para a criação da
empresa proposta pelo candidato.
Foi dado conhecimento que serão
disponibilizados no mercado de

Agualva 15 mini lojas, para aqueles
que não têm meios para investir.
Estas mini lojas têm um custo
simbólico previsto de 30 euros mês,
sem pagamento de eletricidade e
água.
Esta fábrica tem o apoio de diversas
entidades para conseguir dar resposta a um número mais elevado de
cidadãos de acordo com as necessidades de cada um, tem o apoio do
Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP), do Instituto
Padre António Vieira (IPAV), do Alto
Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural (ACIDI), e
outras empresas públicas e privadas
que apoiam este tipo de iniciativas.

Sessão de esclarecimento sobre a Fábrica do Empreendedor
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Torneio de futebol 11“Inter-aldeias” do Grupo União MTBA – 43.º Aniversário

Fachada conquista troféu
ao vencer (5-4) Fontanelas e Gouveia
Ventura Saraiva

Terminou no dia 19 de Julho, o “Torneio Inter-aldeias” em futebol de onze,
promovido pelo Grupo União MTBA no âmbito das comemorações do 43.º
Aniversário da sua fundação. A competição que contou com o apoio da
União de Freguesias de São João das Lampas e Terrugem começou no dia
21 de Junho, e envolveu nove clubes e cerca de duas centenas de atletas. A
equipa do Clube Unidos da Fachada conquistou o título de campeão da
freguesia ao bater a União Desportiva e Recreativa Fontanelas e Gouveia
por 5-4, após a marcação de grandes penalidades.

B

ancadas do campo
António Pereira
Forjaz, em Bolembre,
bem compostas de
público para assistirem aos derradeiros jogos

que decidiam os lugares de
honra da competição. Para o
3.º e 4.º lugar defrontaram-se
Alvarinhos e São João das
Lampas, com a vantagem final
a pender para os sãojoanen-

ses por 2-1.
Para o jogo da final, aumentou
o número de espectadores
nas bancadas. A claque da
União Recreativa e Desportiva Fontanelas e Gouveia

Fontanelas e Gouveia marcou primeiro e perdeu nos penalties

Unidos da Fachada – campeão inter-aldeias 2015
fazia se ouvir ruidosamente
ao som dos bombos e dos gritos de apoio. E esse entusiasmo aumentou à passagem
dos 11’ quando João Maia encheu o pé e de fora da grandeárea fez um golo de bandeira.
Uma vantagem que o emblema das duas aldeias levou
para o intervalo, uma pausa
de descanso que foi aproveitada para a realização de
um jogo exibicional de futebol
de sete, feminino, entre os
grupos de Assafora e 4 Aldeias. Muita alegria, divertimento, e golos para todos os
gostos e feitios a fazerem a
delícia de espectadores,
jogadoras, e elementos do
“staff” dos dois grupos em
campo.

Plantel e Staff do Real Sport Clube

Equipa mostra-se dia 8 de Agosto aos sócios
António José
A trabalhar desde o dia 20 de Julho, quase todo o plantel
às ordens de Rui Sousa, que procura afinar toda a nova
estratégica colectiva com vista ao início do Campeonato
Nacional de Seniores. Um regresso bem sucedido aos
nacionais, depois de uma brilhante temporada 2014/2015,
com a conquista do campeonato Distrital “Pró - Nacional”
da AF Lisboa e Supertaça.

Época de 2015/16
Staff do Real Sport Clube: Director: Daniel Canário.
Director desportivo: José Carlos Pires. Técnico - principal:
Rui Sousa. Treinadores- adjuntos: Tiago Teixeira e Pedro
Máximo. Treinador de guarda - redes: Nuno Carrilho.
Scouting: André Borges. Técnico de equipamentos: Diogo
Valente. Audiovisual: Manuel André. Massagista: Joaquim
Costa. Motorista: Jorge Ladeiras.
Plantel: Guarda-redes: André Martins e Marcos Pereira.

Defesas: Diogo Silva (ex-Malveira), Paulo Silva, João
Oliveira (ex-Alverca), Rúben Casimiro, Frederico Runa (ex
- Malveira), Hugo Rocha (ex-At. Povoense), Diogo Alpalhão (ex-Casa Pia) e Rui Cardoso (ex-Lourinhanense).
Médios: Rui Monteiro, Daniel Nunes, Rúben Marques,
Filipe Cristo (ex-Quarteirense), Alexandre Quintela (ex júnior, Académica), Yao, Nildo(ex-União Tires), Rui Janota
e Frederico Castro (ex-Oeiras. Avançados: Gonçalo
Maria(ex-júnior, Benfica), Marcelo Lopes, Luís Mota,
Tomás Costa, Nuno Almeida (ex-Casa Pia), Angola(exLourinhanense), Érico Castro(ex-Aljustrelense) e Álvaro
Jaló.
O Real Sport Clube, já tem agendado alguns jogos de préépoca: Depois do 1.º jogo em Peniche (dia 25), segue-se a
29 de Julho, o Pinhalnovense (fora), 1 de Agosto, às 10h30,
com o GD Cova da Piedade (casa). 8 de Agosto,
apresentação aos sócios, com clube a designar.
(Ver reportagem completa na edição digital do JS, dia 24
de julho)

Decisão levada para as
grandes penalidades
No segundo tempo, a equipa
da Fachada chegou ao empate
através da marcação de um
penálti, resultado que se manteria até final. No desempate
através da marcação de grandes penalidades, a vitória
“cairia” para o lado do Clube
Unidos da Fachada, por 5-4,
fazendo a festa já com a noite
a cair sobre o relvado sintético do campo do MTBA.
No desempate através da
marcação de penalties, a
vitória “cairia” para o lado do
Clube Unidos da Fachada,
por 5-4, fazendo a festa já com

foto: ventura saraiva

a noite a cair sobre o relvado
sintético do campo do
MTBA.
Na entrega de troféus, marcou
presença o presidente da
União de Freguesias de São
João das Lampas e Terrugem,
Guilherme Ponçe Leão, o Secretário, Domingos Chiolas, e
o presidente do MTBA, Henrique Manuel, entre outros
convidados.
Classificação final: 1.º, Fachada; 2.º, Fontanelas e Gouveia; 3.º, São João das Lampas; 4.º, Alvarinhos; 5.º, Odrinhas; 6.º,4 Aldeias; 7.º, Assafora; 8.º, Santa Susana; 9.º,
Cabrela. (Ver reportagem
completa na edição digital do
JS, dia 24 de julho)

Sport União Sintrense prepara época de 2015/16
com muitas caras novas

Luís Loureiro lidera nova
equipa técnica

Com o objectivo da manutenção no Campeonato Nacional de
Seniores, o Sport União Sintrense iniciou no passado dia 21 (3.ª
feira), os trabalhos de preparação para a nova época futebolística. O
antigo internacional português, Luís Loureiro, regressa ao comando
do plantel, tendo como adjuntos Tiago Farinha, e Paulo Guerreiro
Quanto a caras novas, são já conhecidas as de Bruno Barros (ex- Sp.
Lourel), Feijão (ex-Estoril, Ilmo (ex-Atlético do Cacém, Tiago
Figueiredo (ex-CD Fátima), Sandro (ex-Loures), Prazeres (ex-Oeiras),
Sousa (ex-Benfica e Castelo Branco). Do plantel da época passada,
transitam, Rui Monteiro, Hugo Bral, Pedro Correia, Filipe Gaspar,
Ricardo Santos, e João Silva (gr). Regressa ainda o avançado Rui
Caniço.Foram promovidos, os juniores, Jason Almeida (médio), e
Vítor Silva (avançado).
A direcção recentemente eleita, e presidida por José Sequeira, traça
a manutenção no Campeonato Nacional de Seniores como objectivo,
tendo em conta as limitações orçamentais do clube, esta época ainda
mais reduzidas que as anteriores.
VS
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“Final Round” do Campeonato Nacional de Tiro Com Arco Campo 2014/15

CCD Sintrense conquista
quatro títulos no Jamor

Decorreu no dia 19 de Julho, no campo n.º 5, do Complexo Desportivo do
Jamor (Cruz Quebrada), a “Final Round” do Campeonato Nacional de
Tiro Com Arco Campo 2014/2015, prova que contou com os atletas
qualificados nas provas regulares da competição.

D

estinada a definir a
classificação final,
individual e por
equipas da época
desportiva que
agora termina, os atletas do
Centro de Cultura e Desporto
Sintrense-CCDS nas categorias de Juvenis, Cadetes e Seniores de Arco Recurvo, conseguiram alcançar quatro
títulos, dois por equipas e ou-

tros tantos nas provas individuais. A equipa de seniores
masculinos sagrou-se
campeã nacional com os arqueiros, Domingos Repas,
Luís Gonçalves, e Rui Alcaparra.
A formação de Juvenis conquistou o de vice-campeã nacional com os arqueiros, Tiago Matos, João Alves, e João
Madeira. Já a equipa de Se-

niores “Mistas” obteve o 4.º
lugar com Paula Custódio e
Domingos Repas.
Individualmente, Domingos
Repas conquistou o título
nacional, com Luís Gonçalves no lugar de “vice”. Uma
referência ainda para o lugar
de honra de Adriana Pereira,
3.ª classificada em CadetesSenhoras.
Ventura Saraiva

Equipa de Juvenis-Recurvo, vice campeã

Ciclismo – Ibérico de Masters em Portugal

Selecção Nacional de Tiro Com Arco no Mundial

Domingos Repas e Luís Gonçalves na equipa das quinas Sintra Clube Ciclismo
Partiu no passado dia 24, para a Dinamarca a delegação
portuguesa de Tiro Com Arco que vai participar no Campeonato do Mundo da especialidade. Entre os eleitos do seleccionador nacional Adriano Dias estão dois arqueiros de Recurco, do Centro Cultura e Desporto Sintrense-CCDS,
Domingos Repas e Luís Gonçalves. Completa a equipa, Vítor
Hugo que compete em Compound.
De referir que este será o maior Campeonato do Mundo de
toda a história do Tiro com Arco, já que estão na Dinamarca,
623 atletas representando 96 Federações Nacionais, competindo nas diversas categorias da modalidade.
VS

com três títulos

Equipa nacional de Tiro Com Arco

Mundiais de Verão do Special Olympics

Paulo Silva (CECD Mira Sintra)
na selecção portuguesa
Terminam no dia 2 de Agosto (domingo), em Los Angeles (EUA), os Jogos
Mundiais de Verão do Special Olympics, competição
destinada a atletas portadores de deficiência e que
reúne naquela cidade norte-americana 6.500 participantes, em representação
de 165 países.
De relevar que do concelho
de Sintra, estará o atleta
Paulo Silva, do C.E.C.D de
Mira Sintra, que vai integrar
de novo a selecção portuguesa de futebol de 7,
desta feita como adjunto do
treinador. Recorde-se que
este atleta já esteve em Xangai (2007) tendo arrecadado a medalha de ouro, e
em 2008 no Europeu (Suíça), a medalha de bronze,
ambas na modalidade de
futebol.
Paulo Silva, do CECD Mira Sintra

BTT – Regional de Santarém XCO

Ricardo Vicente
(BiciSintra)
vence na elite

A Benedita, no concelho de Alcobaça acolheu no passado dia 19, o Campeonato
Regional de XCO promovido pela Associação de Ciclismo de Santarém, prova que
contou com a presença de corredores de
outras associações, embora não contassem
para o respectivo campeonato. Na corrida
destinada à categoria de elite/sub 23, Ricardo
Vicente da equipa BiciSintra/BiciAventura
venceu categoricamente, batendo Miguel
Arsénio, da Cracks Pedal-Município de
Coruche (campeão regional), e André Filipe,
da Atlantic Service/A-do-Barbas/Portela Bike.

Diogo Lopes (Colarense) e José
Domingos (BTTRio) no pódio
Nas restantes categorias, dois atletas do
concelho de Sintra também estiveram em
evidência ao subirem ao pódio, em lugares
de honra. Diogo Lopes, do Sport União Colarense classificou-se no 3.º lugar em Juniores, a mesma posição alcançada por José
Domingos, da AEBTTRio, em Masters 50.
VS

Vila Pouca de Aguiar, em Trás-os-Montes, recebeu no passado dia
19 de Julho, o Campeonato Ibérico de Masters em ciclismo, competição que reuniu uma centena de corredores de Portugal e Espanha,
com a equipa do concelho de Sintra, Viveiros Vítor Lourenço/Sintra
Clube de Ciclismo a marcar presença com 6 atletas, competindo em
4 Escalões diferentes. Foram eles: Vítor Lourenço – Master 45;
Nuno Inácio – Master 35;Cláudio Paulinho – Master 30; Edgar
Anselmo – Master 30; Paulo Simões – Master 35, e Paulo Ferreira
– Master 50. No total, os ciclistas de Sintra conquistaram três títulos
de Campeões Ibéricos por Vítor Lourenço, Cláudio Paulinho e Nuno
Inácio. Vieram ainda duas Medalhas de Bronze, por Edgar Anselmo
e Paulo Simões.
PUB. JORNAL DE SINTRA, 31-7-2015

S.

R.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL
CAPITANIA DO PORTO DE LISBOA

EDITAL N.º 22/2015
Eduardo Jorge Malaquias Domingues, Capitão-de-mar-e-guerra e
Capitão do Porto de Lisboa, ao abrigo das competências que lhe são
conferidas pelo Capitulo V do Regulamento Geral das Capitanias e pela
alínea a), do n.º 6, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de
Março, faz saber que:
corre termos, nesta repartição marítima, processo de justificação, em
que é requerente Henrique Fidalgo de Sande e Silva, NIF: 143 430 483,
divorciado, residente em Rua do Alto da Bonita, n.º 166, Ranholas, 2710185 Sintra.
1 – Pelo que são por este meio notificados TODOS OS INTERESSADOS
INCERTOS ao pedido de JUSTIFICAÇÃO POR USUCAPIÃO do direito de
propriedade para, querendo, no prazo de 10 dias subsequentes ao termo
do prazo dos editais, deduzirem oposição nos termos do n.º 1 do artigo 117
– H do Código do Registo Predial, alterado pelo Decreto-Lei n.º 116/2008,
de 4 de Julho, aplicável supletivamente ao registo patrimonial marítimo;
a) Embarcação da marca “ARGUS”, modelo “400” e ano de construção
“1983”, país de origem Portugal, denominada FIDALGO.
b) O material de construção do casco é fibra de vidro, apresentando o
casco de cor branca com o número “757”, e com motor fora de borda da
marca “Johnson”, de 9.9 HP, a dois tempos, com o número de série B
08828085.
c) As dimensões são: comprimento: 3,80m, boca: 1,57 m, pontal: 0,47m.
d) A embarcação encontra-se atualmente em Sintra. Junta-se fotografia
m anexo.
2 – O requerente declara ter adquirido o referido direito da seguinte forma:
a) A identificada embarcação veio à posse do requerente em 1995 por
compra.
b) Que, em 1995, o requerente, entrou na posse e fruição da referida
embarcação, e que no exercício dessa posse tem vindo a praticar atos de
fruição e conservação consentâneos com o direito de propriedade,
designadamente, efetuando o seu restauro, pelo que o requerente anda
na posse da embarcação há mais de 19 anos, sem violência, sem oposição,
de forma continuada, desconhecendo lesar os interesses de outrem e na
convicção de ser proprietário da embarcação.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que irão ser
afixados na capitania do porto de Lisboa e na Junta de Freguesia de
Sintra.
Capitania do Porto de Lisboa, 29 de Junho de 2015.
O Capitão do Porto,
(a) Eduardo Jorge Malaquias Domingues
Capitão-de-mar-e-guerra
Anexo: Duas fotografias da embarcação.
Afixação:
Início 29/06/2015
Termo em 29/07/2015
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Almargem do Bispo e Covas de Ferro encerram Troféu Sintra a Correr 2015

Ivo Fernandes (SCRD) Izabela Pires (CBAMM) os novos campeões
Ventura Saraiva

Com a realização no dia 25 (sábado), da “III Corrida Montes Saloios” em Covas de Ferro, terminou a edição de 2015 do Troféu Sintra a Correr. Com a
quase totalidade das classificações definidas uma semana antes (dia 19) na prova de Almargem do Bispo, a equipa da Casa Benfica em AlgueirãoMem Martins confirmou o seu ascendente sobre toda a concorrência e terminou a ganhar. Já na categoria de seniores, Ivo Fernandes, do Sporting
Clube da Reboleira e Damaia, conseguiu “segurar” a liderança face ao seu mais directo rival, Euclides Sanches (Casa Benfica em Algueirão-Mem
Martins), enquanto nas mulheres, Izabela Pires, da filial encarnada, alardeou ao longo da época, uma grande superioridade face à concorrência, e
estreou-se a vencer no quadro competitivo sintrense no que concerne ao atletismo.

O

território da União
de Freguesias de
Almargem do Bispo-Pero PinheiroMontelavar, recebeu as duas últimas provas
do calendário do Troféu
Sintra a Correr 2015, eventos
que mobilizaram centenas de
corredores, embora a larga
maioria das classificações já
estivessem definidas. No dia
19, a quarta edição do Grande Prémio de Almargem do
Bispo, confirmou pela quantidade de corredores classificados (399) que se continua
a afirmar no calendário de
provas concelhias, numa altura da época quem todos os
torneios já terminaram e a larga maioria dos atletas estão
de férias. É certo que a organização da corrida foge ao sistema quase generalizado dos
prémios atribuídos aos melhores classificados, alargando-os, aos que finalizam as
várias corridas ao abrigo do
regulamento. Medalha “finish”, T-shirt, abastecimento
final de fruta, água e barra de
cereais. Juntando tudo isto,
ao ambiente rural da competição, e à forma de bem receber, não é admirar que o número de participantes, mesmo
nesta altura da época se
consolide, ou mesmo aumente, a exemplo da edição de
2014em que superou largamente a barreira das quatro
centenas.

Almargem do Bispo com quatro centenas de atletas

Ivo Fernandes (SCRD)
e Izabela Pires
(CMAMM) os campeões
em seniores
Na “III Corrida Montes Saloios”, Izabela Pires, da Casa
Benfica em Algueirão-Mem
Martins foi a grande ausente
da corrida feminina, uma vez
que já havia garantido a conquista do 1.º lugar na categoria de seniores. No caso
dos homens, existiam três
candidatos à vitória final,
separados por apenas 6 pontos, com vantagem para o exatleta da JOMA, Ivo Fernandes, esta época com a camisola do Sporting Clube da
Reboleira e Damaia. Todavia,
um desentendimento durante

Campeonatos de Portugal em Leiria

a prova com o concorrente da
Mente Traquina do Casal do
Cotão, João Jorge, num “chega,p’ra lá-chega, p’ra cá”
quase deitava por terra essa
vantagem. Ivo terminou no
3.º lugar, perdendo dois pontos para o vencedor, Euclides
Sanches (CBAMM) que
manteve o 2.º lugar no troféu,
reduzindo para apenas um
ponto a diferença para o corredor do emblema da cidade da
Amadora.
Nas equipas, e depois de quatro provas sem vencer, a Casa
Benfica em Algueirão-Mem
Martins superou a pontuação
do seu mais directo adversário-SC Reboleira e Damaiae acabou em beleza confirmando o título de campeão
por equipas no Sintra a
Correr…

Corrida Montes Saloios com 388 participantes

IV GP Almargem
do Bispo
Geral individual
1.º José Silva, ASC Vale Grande (M45)
2.º Américo Pereira, CBAMM
(M50)
3.º Paulo Rola, N.A.Z.Abó
boda (M50)
4.º Jorge Diamantino, AA
Belém (sénior)
5.º Euclides Sanches, CBA
MM (sénior)
Geral feminina
1.ª Sara Marinho, NúcleOeiras (senior)
2.ª Izabela Pires, CBAMM
(sénior)
3.ª Marisa Antunes, Núcle
Oeiras (Sénior)
4.ª Paula Cardoso, SCR
Damaia (F35)
5.ª Isabel Rodrigues, Garmin/

III Corrida Montes
Saloios
Geral individual
1.º Ricardo Pereira, GRFHImport.Export (M35)
2.º João Ginja, N.A.Z.Abóboda (M50)
3.º Paulo Rola, N.A.Z.Abóboda (M50)
4.º Tiago Lopes, GRD Manique Cima (júnior)
5.º Fernando Alves, AA

Mafra (M45)
Geral feminina
1.ª Inês Marques, JobrindeMontes Saloios (F35)
2.ª Alexandrina Barros, Valejas AC (F40)
3.ª Paula Cardoso, SC Reboleira e Damaia (F40)
4.ª Ana Amaro, JobrindeMontes Saloios (F40)
5.ª Fernanda Camacho, GRD
Ribeira da Lage (F40)
Geral colectiva
1.ª Casa Benfica em AMM,
355 pontos
2.ª SC Reboleira e Damaia, 350
(1.ª Extra-concelho”)
3.ª Jobrinde-Montes Saloios,
347
4.ª GRD Manique Cima, 180
5.ª GRD Ribeira da Lage, 147
(2.ª “Extra Concelho”)

PUB.

Rute Limpo (JOMA) vice-campeã

A pista sintética do Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria
acolheu nos dias 25 e 26 de Julho, os Campeonatos de Portugal
de Pista ao Ar Livre, com Rute Limpo, da Juventude Operária
de Monte Abraão (JOMA) a conquistar o título de vice-campeã
na disciplina dos 100 metros planos, com a marca de 12,06’’,
curiosamente a mesma obtida na qualificação. Olimpia Barbosa
(Sporting) foi a vencedora com 11,99’’.
No Salto Com Vara, Cátia Pereira subiu ao pódio, arrecadando
a medalha de bronze com o 3.º lugar, e a marca de 3m75 cm.
Sagrou-se campeã, Marta Onofre (Sporting) com 4m e 25cm.
Na competição organizada pela FPA, a equipa masculina de
Estafetas 4x400m terminou no 6.º lugar, a mesma posição
conseguida por Susana Estriga, nos 400 mb, e Ronaldinho
Oliveira, nos 100 mts., planos.
VS

CCO (F40)
Classificação colectivaequipas
1.ª SC Reboleira e Damaia, 389
pontos
2.ª Casa Benfica AMM, 374
3.ª Jobrinde-Montes Saloios,
193
4.ª GRD Manique Cima, 155
5.ª NúcleOeiras-AD, 141

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

A FUNERÁRIA

Quintino e Morais

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:

fotos: ventura saraiva

21 961 85 94
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NUCASE/EMPRESA
Regime excecional de regularização de dívidas
resultantes do não pagamento de taxas de portagem
e coimas associadas, por utilização de infraestrutura rodoviária
No passado dia 8 de junho foi publicada a lei n.º 51/2015,
que aprova um regime excecional de regularização de
dívidas resultantes do não pagamento de taxas de
portagem e coimas associadas, por infração cometida
até 30 de abril do corrente ano.
Chama-se a atenção que a dação em pagamento não é
um meio de pagamento admissível para efeitos do
presente regime, isto é, não é permitido efetuar o
pagamento da dívida através de bens diferentes de
dinheiro (móveis ou imóveis).
O pagamento por iniciativa do agente faltoso, da taxa de
portagem e custos administrativos, durante o período de
1 de agosto até 30 de setembro deste ano, faz com que
haja:
1) Dispensa dos juros de mora e redução para metade
das custas do processo de execução fiscal;
2) Atenuação da coima associada ao incumprimento do
dever de pagamento de taxas de portagem e custos
administrativos, bem como a redução para metade das
custas devidas. A atenuação da coima corresponde a uma

redução da mesma, consoante os casos, para:
a) 10 % do mínimo da coima prevista legalmente (mas
ainda não aplicada), não podendo resultar um valor inferior
a 5, caso em que será este o montante a pagar;
b) 10 % do montante da coima aplicada mas ainda não
paga, no caso de coimas pagas no processo de execução
fiscal, não podendo resultar um valor inferior a 5, caso em
que será este o montante a pagar.
O pagamento da coima de acordo com o referido, faz com
que haja dispensa do pagamento das custas do processo
de contraordenação ou do de execução fiscal instaurado
para a sua cobrança.

incumprimento do dever de pagamento de taxas de
portagem por infração cometida até 30 de abril, cuja
regularização/pagamento tenha ocorrido até 31 de julho,
são reduzidas se o contribuinte proceder ao respetivo
pagamento até 30 de setembro deste ano ou, até à
mesma data, identificar o processo de contraordenação
onde está a ser aplicada a coima, para:
a) 10 % do mínimo da coima prevista legalmente, não
podendo resultar um valor inferior a 5, caso em que
será este o montante a pagar;
b) 10 % do montante da coima aplicada mas ainda não
paga, no caso de coimas pagas no processo de
execução fiscal, não podendo resultar um valor inferior a
€ 5, caso em que será este o montante a pagar.

A subsistência até 30 de abril deste ano de qualquer
processo de execução fiscal que vise apenas a cobrança
de juros e custas resultantes do não pagamento de taxas
de portagem, encontrando -se regularizada (paga) a dívida
associada, faz com que seja extinta o processo de execução
sem demais formalidades.

Maria Manuela Vieira Reinolds de Melo
Mestre Pré-Bolonha em Gestão de Empresas
Departamento de Assessoria Técnica da NUCASE –
Contabilidade e Assistência Fiscal, SA

As coimas não aplicadas ou não pagas, associadas ao

Carcavelos, 9 de julho de 2015

CALENDÁRIO FISCAL
DATA
LIMITE

Até o dia
10

AGOSTO
OBRIGAÇÃO FISCAL

IVA – Envio da declaração periódica do mês de junho
SEGURANÇA SOCIAL – Envio da Declaração Mensal de Remunerações
IRS – DMR - Envio da Declaração Mensal de Remunerações - AT

Até o dia
15

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto Nacional de Estatística

CES – Pagamento da contribuição extraordinária de solidariedade
Até o dia
17

Modelo 11 – Notários e entidades que desempenhem funções notariais
IVA – Envio da declaração periódica do 2.º trimestre

IVA – Pequenos retalhistas – Declaração modelo P2 ou declaração modelo
1074
Comunicação à CGA, IP dos montantes pagos nesse mês referentes a
Até o dia
20

pensões
SEGURANÇA SOCIAL – Pagamento das contribuições
IVA – Envio da Declaração Recapitulativa
IRS/IRC – Entrega das importâncias retidas
IMPOSTO DO SELO – Entrega do imposto cobrado
FCT e FGCT – Entregas do mês anterior

Até o dia
21

Até o dia
25

Banco de Portugal – COPE

Comunicação das faturas, dos documentos de conferência de entrega de
mercadorias ou da prestação de serviços e dos recibos emitidos a entidades
do regime de IVA de caixa

IUC – Pagamento do Imposto Único de Circulação
Até o dia
31

Modelo 30 – Entrega da declaração de junho
IVA – Pedido de restituição de IVA suportado noutro Estado Membro ou país
terceiro
Comunicação Semestral das Transações Imobiliárias Efetuadas
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CULTURA

ANIVERSÁRIOS
Os assinantes são parte importante nesta e em qualquer publicação periódica. Desde sempre, vêm assumindo não só a expressão de apoiantes
como de fiéis leitores, a quem, naturalmente, estamos gratos.
Por ocasião de mais um aniversário natalício e porque as relações de cooperação têm base afectiva, o JS apresenta, aos assinantes abaixo
mencionados, sinceros parabéns.
Sexta-feira, 24 de Julho – Maria Bernardo Silvestre Clemente, Maria Olívia dos Reis Baeta, Maria
Helena dos Santos Oliveira, de Albogas, Maria Josefina da Silva Luz, Isabel Maria dos Santos Regueira,
da Várzea de Sintra, Natividade Maria Silvestre Rosa, de Montelavar; José Sapina Figueiredo, da
Terrugem, João Emanuel Moniz Campos Gomes, Rui Carlos Pimenta Dias, de Rio de Mouro, Ricardo
Fontaínhas da Fonseca, de Vila Verde.
Sábado, 25 – Maria de Jesus Jacinto Duarte, de London, Helena Cristina Verga Pinto Faria, Rafaela
Morais, da Praia das Maçãs, Amélia Rosa da Silva, de Morelena, Maria Luisa da Silva Miranda, da Ribeira,
Ana Maria Sardinha Correia Baeta, Ana Catarina Alves dos Santos, Domingos Sequeira Cosme, Manuel
Mateus, de Pero Pinheiro, Duarte Victor da Costa Duarte Condesso, Samuel Jorge Alves, de Lisboa,
Mário dos Santos Madeira, de Lyon, Luis Miguel da Veiga Ferreira, de Lisboa, Miguel Alexandre Saraiva
Louro, Fábio Manuel Jácomo Simões., Simão André Simões Nunes, de Almargem do Bispo
Domingo, 26 – Alice Afonso Reis, Maria Deolinda Quintela da Silva, de Alhos Vedros, Prazeres da
Conceição Pardal, de Pero Pinheiro, Ana Isabel Mota Abreu, de Colares, Ana Maria Capucho Martins,
de Montelavar, Maria Amélia de Jesus Cruz Luis, Ana Maria Granja Marques; srs. Vicente Leitão, das
Lameiras, Fernando Paulo Nunes Costa, do Mucifal, Joaquim Caetano Franco, da Pernigem, Mateus
Epifânio Coelho Grilo, da Maceira, José António Raio Costa, do Banzão, Paulo José Jalles de Almeida,
Armando Manuel Leirão Lázaro, de Godigana, Hugo Filipe Dias França.
Segunda-feira, 27– Carolina Vieira Bernardino, de S. Carlos, Maria Sofia da Cunha, Antónia da
Conceição Nunes, Maria Luisa Roman Nobre S. Bandeira, de Lisboa, Maria João da Mata Graça,
Evangelista Ferreira Ribeiro, Amélia dos Santos Moreira, Maria Helena Urmal Simões, Lucinda
Preciosa Marques Frutuoso, do Algueirão, Cidalina José Carvalho, de Albogas, Ilda Esmeralda Inácio
Moreira, dra. Maria Nídia Costa Pereira,José Augusto Teixeira Santos, António Miranda Mouro, de sta.
Susana, Jorge Duarte, João Miguel Barata Telles, da Tojeira.
Terça-feira, 28 – Paula Sofia Cardador Martins, do Cacém, Manuela da Silva Bonzinho, Isabel Maria
Marques Monteiro Palha, Maria Luisa Silva Faias, de Mem Martins, Maria Fernanda Julião Vinagre, de
Morelena, Conceição Almeida Andrade, de S. João das Lampas, Felicidade Saraiva de Almeida, de
Nafarros, Lília Maria Casmarrinha, Joana Filipa dos Santos Costa; José Augusto Lopes, de Sintra, António
Augusto Marques da Silva, de Rio de Janeiro, João Valentim Fernandes Filipe, de Vila Verde, Augusto
Tavares, de Vila Verde e Humberto Manuel Duarte Cavalheiro, de Godigana.
Quarta-feira, 29 – Lizete Ferreira Duarte, Maria da Conceição Menezes Ferreira Ribeiro, de
Massamá, Fernanda Simões, Joana Carvalho Vicente, de Santa Susana; Edgar da Silva, da Amadora, prof.
Victor Alberto de Oliveira, de Alverca, José Bernardino Pinheiro, de Colares, Fernando José Martins
Santos, de Campo Raso, Miguel Alexandre Gomes Neves, da Várzea de Sintra, Miguel Antunes Raposo
Miranda sequeira, de Pero Pinheiro.
Quinta-feira, 30– Ana Rita Ferreira Pedro da Cruz, do Magoito, Irene Gomes da Silva, da Várzea de
Colares, Elvira da Luz Figueiredo, do Ral, Maria Domingas Frazão Raio, da Várzea de Sintra, Idalina
Duarte Claudino, Maria Lucilia dos Santos Veiga Mota Ferreira, de Lisboa, Inês Miranda Leitão
Sequeira, de Pêro Pinheiro; Wenceslau Alvarez Sarmento, Armando Moreira de Matos, do Algueirão,
Joaquim Duarte Claudino, Vitor Domingos Simões, de Almargem do Bispo, Diogo Miguel Marcos
Bernardo, de Almargem do Bispo.
Sexta-feira, 31 de Julho – Maria Graça Mata Martins, Marília Rosa Rosalinha Antunes, Maria da Glória
Costa, Maria Odete Chança Coelho, Clara de Sousa Oliveira, de Vale da Borra, Torres Vedras,
Clementina Rosa Filipe Fradique, do Sabugo, Cremilda Espinha dos Santos, Maria Domingas de Jesus
Raio, de Morelinho, Maria Manuela Raimundo dos Santos, da Praia das Maçãs; José Manuel dos Santos
Capote, Manuel Joaquim Cordeiro, António Cardoso Moreira (Caninhas), Nuno Ricardo Gomes
Roussado Ventura Filipe, de Vila Verde.
Sábado, 1 de Agosto – Cláudia Filipa Gualdino Guerreiro, de Almoçageme, Maria José Pereira
Martins Santos, da Rinchoa, Leopoldina Rodrigues Lúcio, Maria Cristina de Barros Queirós Amâncio,
de Sintra, Maria Cecília R. Chagas Vicente; António Rodrigues Alves, de Pero Pinheiro, António
Correia, da Costa da Caparica, Silvestre Manuel Jorge da Palma Rosa, de Montelavar, Daniel Filipe
Vinagre Pedroso, de Morelena.
Domingo, 2 –Márcia Filipa Ferreira da Silva , Lucília Martins Jorge, de Torres Vedras, Maria Teresa
Antunes Correia Peres, de Vila Verde; José Manuel Vieira, Manuel Esteves da Silva, da Praia Grande.
Segunda-feira, 3 – Maria de la Salette Ferreira, Maria Leonor Roy Soares Godineau, de Sintra, Maria
Helena da Conceição Cardoso, de Sintra, Ilda Maria Parracho Tomé Feteira Silva Costa, Maria Teresa
Peres Teixeira Lopes, de Mem Martins, Ilda dos Santos Teixeira, Noémia d’Assunção Gregório dos
Santos, do Mucifal, Teresa Viseu; Humberto Manuel Móra da Cruz, Manuel da Silva Rodrigues, do
Algueirão, Raul Manuel Caneira, dos Negrais, Cláudio Fontes, da Maceira-Vimeiro, Pedro da Conceição
Reis dos Santos Esteves.
Terça-feira, 4 – Joana de Oliveira Fabião, de Lisboa, Maria Manuela Lopes; Carlos Fernandes da Silva
Marques, Vítor Domingos Monteiro Caetano, de Vila Verde, Paulo Jorge Silvestre, de Lyon-França,
João Paulo Pargana, do Algueirão, Nuno Miguel Simas.
Quarta-feira, 5 – Débora Vanessa Meira Mata, de Vila Verde, Maria João Monteiro Catarino Parcelas,
de Faião, Albertina Sequeira da Cruz, Aurora Jordão Duarte, de Morelinho, Josefina Frade Cardoso,
de Vila Verde, Maria Antunes dos Santos Mariais, de Lisboa, Maria José Baleia Alexandre, de Arneiro
dos Marinheiros, Laura Adelina A. Martins, de Pero Pinheiro, Maria Manuela de Oliveira, do Algueirão
Velho, Maria da Graça Resende, de Cabriz; Francisco Luís Matias, de Casal de Pianos, António Duarte,
Estevão Augusto Salomé, de Pero Pinheiro, Luís Nobre, de Lisboa, Armindo Couto, do Mucifal, dr.
Horácio Santana, de Lisboa, Pedro Miguel Santos Rodrigues, das Azenhas do Mar, Bernardo Oeiras
Ramos, de Almargem do Bispo.
Quinta-feira, 6 – Maria do Céu Marques, de Vila Verde, Trindade da Costa Moreira, de São João das
Lampas, Anabela Vistas Tomásio Lopes, de Morelena, Maria da Conceição de Sousa Oliveira, de Vale
da Borra-Torres Vedras, Maria Clara Monteiro Mascarenhas, de Tercena, Maria Efigénia Pereira
Carvalho Franco, de São João do Estoril; António Domingues de Andrade, da Abrunheira, João
Fernando dos Santos Madeira, de Lyon-Vila Verde, João Carlos Rosa, de Almargem do Bispo
Sexta-feira, 7 – Maria Cristina Pedroso Grilo, de Pero Pinheiro, Domingas Luísa, da Codiceira, Ana
Maria Ferreira Borges Mascarenhas Serra, do Mucifal; Manuel Caetano, do Ral, Agostinho da Cruz
Romão, de Lisboa, Mateus Joaquim, de Almargem do Bispo, António Bernardes Costa, de S. João das
Lampas, Júlio dos Santos Sequeira, João Manuel Cardeal Ferreira de Brito, das Lameiras, Tomé Matias
Pardal, Hugo Mendes, de Póvoa de Sta. Iria.
Sábado, 8 – Cláudia Filipa Guerreiro, de Almoçageme, Mónica Sofia Castanheira Jaco, de Godigana,
Natércia da Luz Caneira, dos Negrais, Arlete Pires Jorge, de Pero Pinheiro, Maria da Graça da Silva
Duarte, das Lameiras, Cacilda de Oliveira Carreira; Abel Ferreira de Carvalho, de Colares, Vicente
Manuel Adrião, de Fação, José Manuel Gomes Amaral, do Algueirão, Tito Mechas Vila Franca Louçada,
de Vila Verde.
Domingo, 9 – Bianca Sofia Sobral Capitão, da Tojeira, Maria do Céu Jorge Cardoso Nobre, de Lisboa,
Helena Sara Jacinto Bravo Martins, Amélia Pires Jorge, de Pero Pinheiro, Maria da Conceição Pereira
de Figueiredo, Lídia Batista Neves de Andrade, da Abrunheira, Maria da Graça Silvéria Baleia, de
Albogas, Lúcia Filipa da Luz Silva; José Maria Jorge de Carvalho, do Mucifal, Filipe Carlos da Rocha, do
Ral, João Carlos Gonçalves, de Pero Pinheiro, João Álvaro de Freitas, de Cascais,Joaquim Duarte
Sebastião, das Lameiras, Augusto Fernando Duarte Jordão, da Várzea de Sintra, José Manuel Gomes,

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
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21 922 85 00
21 928 81 71

de Sta. Marinha do Zêzere, José Augusto Vicente.
Segunda-feira,10– Vera Lúcia dos Santos Costa, da Ribeira de Sintra, Silvina Marques Pereira
Mascarenhas, do Cacém, Maria Celeste da Cunha, Helena Paula Lourenço Rebelo Freire, Maria
Fernanda Nicolau dos Santos Cidra, do Cacém, Arminda Cagigal Alves, de Sintra, Maria Helena Avelar
da Silva, de Almada, Maria Margarida Barra Godinho, de Lourel; Joaquim José Garcia, de Pero Pinheiro,
Manuel Eduardo Amaral Amorim, de Paiões, Miguel Sousa Maximiano, das Lameiras, António José
Neves Justino, de S. João das Lampas, Joaquim Manuel Gonçalves de Castro, de Nafarros, Jorge
Humberto Galrão da Silva, de Almargem do Bispo.
Terça-feira, 11 – Menino Rui Miguel Lopes da Silva, de Lourel; Frederico Freitas Jordão, eng.º
Armando dos Santos Rainha, Joaquim Jacinto Figueiredo, de Godigana, João Pedro Oliveira Carreira,
Arnaldo José Afonso, de S. Pedro, Ricardo Nelson Topa Valentim, de Paiões - Rio de Mouro.
Quarta-feira, 12 – Tatiana Filipa Caetano Melo, de Bolembre, Maria Patrocínia Duarte Gonçalves,
do Algueirão, Maria da Luz Conde Vicente Sebastião, de Odrinhas, Maria Odete Regueira, da Várzea
de Sintra, Ana Cristina Pedro do Couto, de Londres; António José Campos Carvalho e Melo, Afonso
Estevão Coelho, de Morelena, Cipriano Joaquim Tojeira, da Terrugem, Francisco José Lopes Costa,
de Sintra, José Manuel Lopes Cavalheiro, João Francisco.
Quinta-feira, 13 – Isaura Leitão, das Lameiras, Maria Irene Matias, de Casal de Pianos, Maria de Fátima
Moniz Campos Gomes, Ana Crsitina da Costa Faria, do Mucifal, Ana Lúcia Franco Grilo de Azevedo;
Mário Jorge Lopes Almeida Ribeiro, Alberto da Fonseca Pinto, de Morelena, João Fernando Simões
Tomé, Luís Faria dos Santos, de Fontanelas, Paulo Manuel Antunes dos Santos, de Vila Verde, Francisco
Batista, de França.
Sexta-feira, 14 – Rita Alexandra Leitão Garrão dos Santos, da Praia das Maçãs, Cremilde Rosa Barros
Simplício, de Morelena, Maria de Fátima Santos Almeida, Maria Georgina Dinis da Silva Peixinho, Olívia
Ribeiro Gomes, de Sta. Marinha do Zézere; Carlos da Costa Ribeiro, António Jorge Pinheiro, António
Dinis Graça, de Colares, Júlio Sequeira Nunes.
Sábado, 15 – Olinda Helena Antunes, de Ponte de Sótão, Lurdes de Assunção Pinto Campos Gomes,
Maria Júlia Pimenta Araújo Salréu, de Benfica, Maria Rosa Simplicio da Rocha, de Rio de Mouro, Celeste
Fernanda Nunes Alves, de Janas, Maria Teresa Valentim Neto, de Pexiligais, Maria Margarida Simões
Capucho, de Montelavar, Gabriela Couto Lobato Garcia; António Alves, de Pero Pinheiro, António
Manuel Garcia de Oliveira, de Lisboa, Leopoldino Branco de Oliveira Bernardes, da Terrugem.
Domingo, 16 – Ana Filipa Rei Bulhões David, Florinda Simões Tomé, Maria José de Castro, de
Nafarros, Maria Manuela Caldeira F. Sebastião, Ana Rita Adão Roussado; capitão Henrique Augusto
Tomé, de Aveiro,Rui Miguel dos Santos, das Termas do Vimeiro, José Augusto Vieira Regueira, José
Cassiano Videira de Carvalho, de Montelavar , José Jacinto C. Sequeira.
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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)

A Câmara Municipal de Sintra apresenta a exposição “Hóquei
em Patins - Pormenores em Memórias Fotográficas” com
imagens do acervo iconográfico digital do Arquivo Municipal
de Sintra. A exposição decorre nos claustros dos Paços do
Concelho, entre 31 de julho e 28 de setembro.
A autarquia apresenta um novo apontamento expositivo de
memória do século XX, numa clara intenção de dar a conhecer
e recordar, através da fotografia, registos humanos,
sentimentos e verdadeiros olhares sobre a Sintra do nosso
quotidiano, utilizando, uma reportagem do fotógrafo José
Miguel Figueiredo de três jogos do Hockey Club de Sintra,
realizados no Pavilhão de Monte Santos, em outubro de 2006,
nos escalões de seniores, iniciados e infantis.
A vintena de imagens expostas não proporcionam, apenas,
“pedaços” da História Sintrense que descrevem e assinalam
cenários de jogos de hóquei em patins, transmitem também
sentidos e estados de alma, na paixão de ser e viver esta
modalidade desportiva, através do exemplo das envolvências
humanas retratadas.
Esta exposição pretende viver a tradição da patinagem e a
história associativa sintrense a ela ligada, a qual se encontra
repleta de exemplos passíveis de emoldurar as galerias da
memória, através das experiências proporcionadas pelos
acontecimentos e pelos seus intervenientes.
Fonte: CMS

Segunda-feira, 17 – Maria de Jesus Ferreira Ribeiro, de Massamá, Domingas Maria, de Arneiro dos
Marinheiros; Jorge António Antunes, Paulo Alexandre Pereira Granja, José Alfredo Casinhas Branco,
de Godigana, Ricardo Filipe Cabriz Sebastião.
Terça-feira, 18 – Maria Irene Mesquita Robim Dias, Maria Fernanda Santos Ferreira, Laurinda
Carrasqueira da Costa Martins, de Pero Pinheiro, Maria José de Jesus Nunes Costa, do Mucifal, Elsa
Maria Batista, Teresa Maria Damil de Vasconcelos Viseu; José Gomes da Silva Junior, de Almoçageme,
Bernardino Gomes da Silva, José Manuel Bastos Casinhas, de Montelavar, Cristiano Pinto da Costa
Santos, José Henrique Avelar da Silva, de Almada, José Gutierrez, Eugénio de Jesus Ladeiro, Rui Jorge
Tomás Costa,Basílio Alexandre Alves Ribeiro, de Morelena, Tiago Manuel Estevão Guerra, Hugo
Alexandre Isidoro Figueiredo.
Quarta-feira, 19 – Mariana Domingas Silvestre Monteiro, do Lourel, Armanda Alexandra Damil de
Vasconcelos Viseu, Tânia Espírito Santo Teles Santos, Maria Helena Pinto Baptista, de Castelo
Branco, Alice de Jesus Vieira Ricardo, Helena Rita Ferreira Tanares de Freitas, de Sintra; Rui Jorge
Tomaz Costa, capitão David Sertório Pinto Dias, de Mem Martins, Filipe Jorge Soares Godinea, João
Vicente Alegre, de Bolembre, Luís Fernando da Cruz dos Reis, da Cruz da Baleia, Arménio Simões
Duarte, de Pedra Furada, Victor Manuel d’Assunção Pedro, do Mucifal.
Quinta-feira, 20 – Maria Eugénia Barbosa da Silva Pires, Maria Eugénia da Silva Pires, Maria Margarida
Ferreira Simões, Margarida Maria Brito dos Santos e Silva, do Algueirão, Alcizinda Marques Pais
Correia, do Mucifal; Sérgio Vasco Travassos Valdez Marques de Lemos, Luís Tomás Fragoso, dr. Mário
Mota, da Costa da Caparica, Bernardo Francisco dos Santos, da Ericeira.
Sexta-feira, 21 - Maria Emília da Silva Raio, Maria de Lurdes Loureiro dos Santos, do Algueirão, Ana
Rosa Tojeira Duarte, de Morelena; Francisco Morais, da Praia das Maçãs, dr. Jorge Manuel Vieira Jordão,
Benjamim Jorge, de Torres Vedras.
Sábado, 22 – Ana Rita Tomás Costa, Rosária Mariana Marques Abaladas Fontaínhas, de Vila Verde,
Maria Teresa Guilherme de Melo, do Algueirão, Maria Isabel da Costa Coelho, de Vila Verde; Maria
Antónia P. Vida Larga, de Cabrela, Maria Amélia da Silva Vida Larga, de Pero Pinheiro, Laura Joaquina
Figueiredo Pires, de Vila Verde, Maria Domingues Branco, do Sabugo, Maria Filomena da Costa
Ferreira, Maria Teresa Guilherme Melo; Avelino Martins, de Queluz, Paulo Jorge Cosme Dias Duarte
Talento, de Cabriz, Pedro Dias, de Galamares, Edgar José Portela de Carvalho, de Montelavar.
Domingo, 23 – Cipriana Antunes Galrão, Graziela Vidal Jamarie, Judite Ferreira, de Montelavar, Ana
Paloma Gadanha Colmo, Jersey - Inglaterra, Célia Maria Alves Marques, de Godigana; José Manuel
Baptista Esteves dos Santos, Guilherme Tomás Firmino, de Almoçageme, Bernardo Manuel Marques
de Sousa Leite, de Mem Martins, Octávio Alegre Calaim, do Magoito, Joaquim Frutuoso, de Cabriz,
Daniel Inácio Cortegaça, da Terrugem.

Algueirão – Mem Martins

Concerto da Juventude
No âmbito das comemorações do dia Internacional da
Juventude no próximo dia 12 de Agosto, a junta de freguesia
de Algueirão – Mem Martins promove no próximo dia 15 de
Agosto, sábado, a partir das 21h00, o Concerto da Juventude,
na Quinta de Santa Teresinha.
Para esta iniciativa a junta de freguesia convidou três grupos
de jovens cantores, todos eles pertencentes ao concelho de
Sintra, sendo que dois residem mesmo na nossa freguesia.
Do leque de artistas fazem parte o grupo Pirataria 2635, da
freguesia de Rio de Mouro, o cantor Bispo e o grupo
GrogNation, ambos residentes na freguesia de Algueirão Mem Martins.
Para além de permitir a atuação destes jovens talentos, o
concerto da juventude visa promover o convívio entre jovens
da freguesia e do concelho, criando uma noite de música
diferente.

Segunda-feira, 24 – José Duarte Batista, de S. João das Lampas, José Ferreira da Silva, Jaime Luís da
Silva, Domingos de Sousa, de Cortegaça, José Carlos Tojeira Pires, de Vila Verde, Paulo Jorge Dias
Lourenço, José da Conceição Costa, de Manique de Cima, Vicente Antunes Romão, de Cortegaça,
António dos Santos Correia, da Zibreira, Bruno Miguel Soares Guimarães.

Anúncios

Terça-feira, 25 – Maria Fernanda Sequeira, da Praia das Maçãs, Albertina da Conceição Jorge Baptista,
Ilda Maria Vicente dos Santos, de Mem Martins, Raquel Gonçalves Correia Ribeiro, de AgualvaCacém, Ana Bela Ferreira Corado, da Terrugem; Henrique Cabral de Almeida, Leonardo Luís Costa
dos Reis, da Ribeira de Sintra, Rui Januário Simões Paulo, de Sintra, Francisco Dias Oliveira, de
Bolembre, Mário Luís da Encarnação Silva, José Dias Carolo, Luís Miguel Alípio Lopes.
Quarta-feira, 26 – Beatriz Lopes Diogo, de Almargem do Bispo, Helena da Silva Vistas, de Morelena,
Maria Fernanda Baptista da Silva, Elisabete Caeiro Baptista, de Jersey, Rute Brigite Costa Regueira
Jorge, do Mucifal, Maria da Conceição Costa Regueira Jorge, do Mucifal, Maria Guilhermina Costa
Rodrigues, de Godigana, Georgete Cardoso Pires, de Vila Verde, Maria Guilhermina Sousa Faria
Fernandes; Nuno Manuel Feliciano Sebastião, Franscisco José Ramalho Clero, do Algueirão, José
Manuel Maninha, António Augusto Z. Oliveira, Francisco Dias de Oliveira, Bolembre, António José de
Melo Soares, de Lisboa, Nuno Manuel Feliciano Sebastião,
Quinta-feira, 27 de Agosto – Izulete Domingas Filipe, de Pero Pinheiro, Maria Amélia Conceição dos
Santos Teixeira, de Albarraque, Maria Lúcia de Almeida Vicente, das Azenhas do Mar, Maria da Graça
Branco Isodoro Figueiredo, de Godigana, Maria Eduarda dos Santos Montes Vicente; Abel Marques
Júnior, de Vila Verde, José Carlos Tomás Antunes, do Ral, Joaquim Jorge Frutuoso, de Cabriz, Artur
Agostinho Fontes, da Maceira – Vimeiro, Nuno Miguel Neves Baleia, de Bolembre.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
Belas
Colares
Montelavar
Queluz
São Pedro de Sintra
Sintra

Exposição de fotografia sobre
Hóquei em Patins em Sintra

Sexta-feira, dia 31 de Julho: Silveira,
Mem Martins (219229164); Simões Lopes, Queluz
(214350123); Silva Duarte, Cacém (219148120).
Sábado, dia 1 de Agosto: Marrazes,
Estefânia, Sintra (219230058); Pinto Leal,
Shopping Center de Massamá (214387580); São
Francisco Xavier, S. Marcos (214260615).
Domingo, dia 2: De Fitares, Fitares - Rinchoa
(219167461); Vasconcelos, Monte Abraão
(214372649); Rico, Agualva (214312833).
Segunda-feira, dia 3: Químia, Mem Martins
(219210012); Quinta das Flores, Massamá

(214302063); Central, Cacém (219140034).
Terça-feira, dia 4: Medeiros, Mem Martins
(219214103); Gil, Queluz (214350117); Clotilde
Dias, S. Marcos (214262576).
Quarta-feira, dia 5: Simões, Estefânia, Sintra
(219230832); Idanha, Idanha (214328317/8);
Garcia, Cacém (219142181).
Quinta-feira, dia 6: Cargaleiro Lourenço,
Rinchoa (219162006); Zeller, Queluz (214350045);
Araújo e Sá, Cacém (219140781).
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MORADIA – VENDE-SE, zona
Vale de Lobos (Sintra, 5
assoalhadas, 2wc, garagem,
jardim e árvores de frutos. Telem.
965659970.

N ECROLOGIA

ALUGO CASA em Armés.
Telef. 925695015.
ALUGO TERRENO para
estaleiro em Armês.
Telef. 925695015.
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Sintra – Grupo de Recriação Histórica da Associação Danças com História, dia 1 agosto,18h, Quinta da Ribafria

TEATRO
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 sáb. 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
Sintra – “Peter Pan”, teatro
infantil pelo byfurcação
Onde: jardins da Quinta da
Regaleira

Quando: Até 11 de outubro,
Sábados às 1600, domingos, às
11h00 e 16h00. Em julho e
agosto, às sextas, às 16h00
Informações e reservas: 219 106
650 - 93 456 57 53

EXPOSIÇÕES
Sintra – Escultura
de Laranjeira Santos
Onde: Jardins da Quinta
da Ribafria
Quando: Até outubro.
Sintra – “O tempo,
os lugares, a memória,
a fortuna dos dias”
Obras do escultor Rui Matos
Quando: Até 23 de setembro
Onde: MU.SA Museu
das Artes de Sintra
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

MÚSICA
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
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

CINEMA
CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
De 30 Julho a 5 Agosto
“Minimos” VO, na sala 1, às
11.45h, 13.45h, 15.45h, 17.45h,
19.45h.
“Minimos” VP, na sala 1, às
21.45h; 23.50h.
“Minimos” VP, 3D, na sala 4, às

11.55h, 14h, 16h, 18h, 20h.
“Minimos”, VO, na sala 5K às
21.40h, 23.40h.
“Minimos” VP, na sala VIP 8, às
11.30h, 13.30h, 15.30h, 17.30h,
19.30h.
“Pixels”, na sala 2, às 11.20h,
13.25h, 15.30h, 17.35h, 21.55h,
00.15.
“Pixels” 3D, na sala 2, às 19.40h.
“O Pátio das Cantigas”, na sala
3, às 13.10h, 15.20h, 17.30h,
19.40h.
“O Pátio das Cantigas”, na sala
VIP8, às 21.30h, 00.05h.
“Love & Mercy a Força de um
Génio”, na sala 3, às 21.50h.
Curta “Lava + Divertidamente” VO, na sala 3, às 00.10h.
Curta “Lava + Divertidamente” VP, na sala 6, às 11.25h,
13.35h, 15.35h.
Curta “Lava + Divertidamente” VO, na sala 6, às 19.55h.
“Não Incomodar”, na sala 4, às
22.05h.
“Homem-Formiga”, na sala 4,
às 23.45h.
“Homem-Formiga”, na sala 5K,
às 17.25h.
“Mr. Holmes”, na sala 5K, às
13.25h, 15.25h, 19.45h.
“Mr. Holmes”, na sala 6, às
21.55h, 23.55h.
“Mr. Holmes”, na sala 7, às

17.50h.
“Cidades de Papel”, na sala 6,
às 17.45h.
“Cidades de Papel”, na sala 7,
às 15.40h, 19.50h, 22h.
“Astérix e o Domínio Dos
Deuses” VP, na sala 7, às 11.40h,
13.40h.
“San Andreas”, na sala 7, às
00.20h.

VÁRIOS
Sintra – Grupo de Recriação
Histórica da Associação Danças com História
Quando: 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

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

televisão

Como as televisões se empenham na mentira

P

OR CÁ TEMOS a ERC, na Grécia existe a ESR, mas
a diferença é grande em termos práticos. É que na
sequência das cerca de três mil queixas recebidas pelo
regulador da rádio e televisão grega, as televisões foram
notificadas para entregarem os dados sobre a presença
de defensores do Sim e do Não na sua antena, na
altura que antecedeu o referendo convocado por Tsipras. As redes
privadas SKAI e ANT1 admitem ter convidado 65% de figuras
do Sim e 35% do Não. A MEGA TV, que esteve na origem de
muitas das queixas, recusou-se a entregar dados. O Conselho
Nacional para a Rádio e Televisão (a tal ESR) irá ainda conferir a
exactidão dos dados entregues pelos canais televisivos, que dizem
respeito apenas ao
período entre 29 de
Junho e 3 de Julho
e só contabilizam o
número de presenças, não o tom das
notícias nem o espaço concedido aos
que apelavam à
abstenção e ao voto
nulo.

D

AS SEIS principais estações, apenas a MEGA TV,
notificada duas vezes pelo regulador, disse ser impossível
recolher
esses
dados.
Esta estação televisiva destacou-se
na campanha de
terror na semana
do referendo, transmitindo inclusive
uma fotografia tirada na África do Sul
em 2012, com uma
idosa a proteger
uma amiga enquanto estava no multi-

banco, como tendo sido tirada o próprio dia na Grécia. A crer na
fiabilidade dos dados entregues, o prémio para o equilíbrio vai para
a estação pública ERT, onde o OXI levou vantagem sobre o Sim por
53.3% a 46.7%. Na privada Star a diferença também foi mínima,
53.6% contra 46.4% a favor do Sim. Segue-se a privada Alpha, com
56% a 44% a favor do Não.

O
M

S CASOS mais evidentes de parcialidade são os da Ant1, que viu um carro de exteriores incendiado na noite de
votação no parlamento grego, com quase dois terços
dos convidados a defenderem o Sim (64.8% a 35.2%).
Na Skai, onde havia jornalistas que choravam só de
imaginar a vitória do OXI, o panorama foi semelhante,
com a vantagem dos defensores do Sim na programação a atingir os
64.1% contra 35.9% do Não.
AS TAMBÉM a esmagadora maioria dos jornais e
televisões privadas da Grécia, detidos por grupos ligados
à oligarquia que tem dominado a finança do país, fez
abertamente campanha pelo ‘Sim’. O diário Star
publicou há uma semana na primeira página a foto de
um pensionista grego em lágrimas por causa do controlo
de capitais. Na realidade, este “pensionista” grego não passa de uma
vítima (turca) do terramoto na Turquia em 1999, agora recuperado
para mostrar ao povo grego o suposto desespero da terceira idade à
porta dos bancos.

S

E DURANTE a semana
que antecedeu o referendo,
as televisões criaram o clima da “corrida aos bancos”,
com directos intermináveis
junto às caixas multibancos
(filmando mesmo jornalistas estrangeiros...) até que de facto as filas se comeBernardo
çassem a formar por gente preocupada
com o que via na TV, isso não bastou
de Brito e Cunha
para alguns canais. Uma das imagens
mais impressionantes foi a da idosa a proteger a amiga de olhares
curiosos sobre o pin de multibanco por parte da suposta multidão
na fila para levantar dinheiro. Mas na verdade, a foto era de 2012 (e
tirada na África do Sul) e o original mostrava que não havia mais
ninguém próximo da caixa...

E

E AS TELEVISÕES portuguesas mostraram isto? Apenas
um canal de informação e muito fugazmente...

HÁ 10 ANOS ESCREVIA

«A fórmula do Contra-Informação resultou e acabou por se
“desdobrar” em alguns “derivados” como o Contra-Culinária (as
receitas destes famosos, que deu origem a um saboroso livro), o
Bar da Liga (as verdadeiras tricas do mundo do desporto) e o
Contra-Zapping. Também a Selecção Nacional de Futebol tem
sido perseguida por sketches ao longo de todo o ano.
E é por estes nove anos de história e de sucesso, de criação de
bonecos e gags notáveis, que não se percebe por que razão o
programa de aniversário do Contra foi uma festa para os
“socialites” convidados e não, por exemplo, um “Contra
Especial”. Um programa onde pudéssemos ter voltado a encontrar
os bonecos de Luís Filipe Menezes e Marques Mendes, José
Sócrates ou Mourinho. E quem diz estes, poderia nomear umas
boas dezenas.»
(Esta crónica, por desejo expresso do seu autor,
não respeita o novo Acordo Ortográfico.)
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S. João das Lampas

Exposições caninas de Sintra – Exemplares inscritos
triplicam em 34 anos
Idalina Grácio*

P

romovidas pela Câmara Municipal de
Sintra, organizadas
pela Comissão de
Festas da Vila Velha,
com a supervisão técnica do
Clube Português de Canicultura e o apoio da União de
Freguesias de S. João das
Lampas e Terrugem, realizaram-se, nos dias 24, 25 e 26
de Julho, respectivamente, as
exposições monográficas de
terriers e bouledogue francês,
a 34.ª Exposição Canina
Nacional de Sintra e a 32.ª
Exposição Canina Internacional de Sintra. As exposições
tiveram lugar no largo S. João
das Lampas.
As exposições receberam
canicultores espanhóis, franceses, belgas, italianos e de
outros países da Europa,
estando igualmente presente
um significativo número de
portugueses.
O grupo de jurados engloba
juízes portugueses, bem como outros oriundos da Rús-

sia, Reino Unido, Noruega,
Suécia, Finlândia e Geórgia.
Simultaneamente foram realizadas, para além das monográficas já referidas, exposições monográficas e mostras
especializadas de outras
raças, bem como os concursos de “jovens apresentadores”.
As exposições caninas no
concelho de Sintra iniciaramse no decurso de 1982.
Nos anos 1982 e 1983 as
exposições foram unicamente nacionais.
Em 1984 as Exposições Caninas de Sintra alargaram-se ao
Internacional tendo-se a partir
dessa data realizado sempre
mas duas versões ou seja,
Nacional e a Internacional.
De referir que nas inscrições
triplicaram no decurso de 34
anos, o que muito tem valorizado Sintra no contexto
internacional.
As exposições, integradas no
programa anual da canicultura portuguesa, constituem
excelentes cartazes turísticos
para Sintra, classificada como

Belezas caninas animaram o Largo de S. João das Lampas
“Paisagem Cultural – Património da Humanidade”.

foto: idalina grácio
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*Com colaboração da Comissão
de Festas da Vila Velha

“Foto de família” encerra a 34.ª Exposição Canina Nacional de Sintra
e a 32.ª Exposição Canina Internacional de Sintra.

Torne-se Agente Imobiliário
Engel & Völkers
Aproveite a oportunidade de entrar no mundo exclusivo das propriedades de luxo.
Apresentamos uma oportunidade única.
Dê um passo importante na sua vida profissonal e entre num mundo cheio de
oportunidades. O mercado imobiliário de luxo.
Um sector que, pela sua natureza é pouco influenciado pelas flutuações económicas.
Procuramos agentes imobiliários (M/F) para o Concelho de Sintra, com autonomia,
profissionalismo, capacidade empreendedora e vontade de vencer.
Contacte-nos enviando o seu CV para:
luis.silva@engelvoelkers.com ou em www.engelvoelkers.pt

Os Bombeiros Voluntários de Sintra presentes asseguram a protecção
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