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Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

Deseja um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo

a todos os estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

Sintra
Reino de Natal
até 23
de Dezembro

Opinião
Presépio,
lição de
despojamento

Sociedade
Gala da Inatel
– reconhecimento
social 2015

Desporto / basquetebol
Torneio de Natal
na Escola Maria
Alberta Menéres
no Algueirão

QUADRO DE BARTOLOMEU CID
VENDE-SE

RESTAURANTE
GALIANO

COZINHAMOS À MODA DA NOSSA TERRA
Vista panorâmica sobre a Serra Sintra

Parque de estacionamento privado
Telef. 21 921 26 96

Estrada Nacional 249, Km 14,7 - 2725 MEM MARTINS
Telef. 21 495 16 94

R. Sarmento Pimentel, 6 - Lj. A - Quinta Borel  - 2720 AMADORA

Deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos

Boas FBoas FBoas FBoas FBoas Festasestasestasestasestas

O Seu café junto
ao apeadeiro

da Portela de Sintra

CAFÉ - PASTELARIACAFÉ - PASTELARIACAFÉ - PASTELARIACAFÉ - PASTELARIACAFÉ - PASTELARIA
PIZZARIAPIZZARIAPIZZARIAPIZZARIAPIZZARIA

Aberto
 to

dos

os d
ias

HORÁRIO: Das 07H00 às 24H00

R. Dr. António José Soares, 12 – 2710 SINTRA
 21 923 14 59

Deseja um Feliz Natal
e um Próspero Ano

Novo a todos
os estimados

Clientes ,
Fornecedores e Amigos

PUB.

Técnica Mista de 2002
Contacto: 96 534 75 74

No dia 29 de Novembro, domingo,
o pavilhão de festas da Terrugem
esgotou a sua capacidade ao aco-
lher mais de 500 pessoas que se
juntaram para celebrar o 3.º aniver-
sário do movimento político inde-
pendente, liderada pelo vereador
Marco Almeida.
Estiveram presentes membros de
muitas associações culturais, des-
portivas e sociais no concelho de
Sintra, apoiantes em geral e algumas
figuras publicas.
Segundo Marco Almeida este 3.º
convívio de aniversário foi a de-
monstração pública da vitalidade do
movimento SCMA e do seu proje-
cto político para presidir aos des-
tinos na Câmara Municipal de Sin-
tra, nas próximas eleições de 2017. 
As declarações políticas do movi-
mento estiveram a cargo de António
Capucho líder do grupo de deputa-
dos municipais e Marco Almeida,
presidente do movimento e actual
vereador sem pelouro da Câmara
Municipal de Sintra.

Terrugem / Movimento Sintrenses com Marco Almeida

Movimento político independente festeja
o 3.º aniversário

foto: movimento independente sintrenses com marco almeida
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CERTIDÃO

Celso dos Santos, notário do Cartório Notarial, sito na
Rua João de Deus, 23-A, em Sintra:
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por
escritura de 13 de Novembro de 2015, a folhas 89 do
livro de notas 347 deste Cartório, os senhores Tomé
Ferreira Duarte e mulher Laurinda Duarte dos Reis,
residentes na Rua da Cabine, n.º 15, no Seixal, São João
das Lampas, Sintra, declararam serem donos e legítimos
possuidores com exclusão de outrem, do seguinte
imóvel.
Prédio urbano de habitação, composto de casa de rés-
do-chão com 47 m2, sito na Rua Fonte da Faceira, em
Arneiro da Arreganha, na área da extinta freguesia de
São João das Lampas, concelho de Sintra, e inscrito na
matriz da União das Freguesias de São João das Lampas
e Terrugem sob o artigo 9473.
Que invocaram a USUCAPIÃO como causa de
aquisição daquele prédio, fundada na posse em nome
próprio, contínua, pública e pacífica iniciada em 1965.
ESTÁ CONFORME.

Sintra, 13 de Novembro de 2015.

O Notário,
(a) Celso dos Santos

PUB. JORNAL DE SINTRA, 4-12-2015

CERTIDÃO

Celso dos Santos, notário do Cartório Notarial, sito na
Rua João de Deus, 23-A, em Sintra:
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por
escritura de 20 de Novembro de 2015, a folhas 140 do
livro de notas 347 deste Cartório, a senhora MARIA
HELENA GONÇALVES JANOTA RAMOS, e marido
SÉRGIO DUARTE RAMOS residentes no Cantinho do
Sérgio, n.º 3, em Armés, Terrugem, Sintra, declararam
serem donos e legítimos possuidores, com exclusão de
outrem, do seguinte imóvel.
Prédio urbano de habitação, composto de casa de rés-
do-chão com 16 m2, com um logradouro com 45m2, sito
na Travessa Casal dos Ossos, n.º 5-A, em Pêro Pinheiro,
concelho de Sintra, inscrito em nome dela, na matriz da
União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pero
Pinheiro e Montelavar sob o artigo 6258 (anterior 3814
da extinta freguesia de Montelavar).
Que invocaram a USUCAPIÃO como causa de
aquisição daquele prédio, fundada na posse em nome
próprio, contínua, pública e pacífica iniciada em 1965.
ESTÁ CONFORME.
Sintra, 20 de Novembro de 2015.

O Notário,
(a) Celso dos Santos

PUB. JORNAL DE SINTRA, 4-12-2015

presidente da Câ-
mara Municipal de
Sintra, Basílio Hor-
ta realizou no dia
17 o primeiro dia de

Presidência aberta dedicada à educação

foto: cms

uma presidência aberta
dedicada exclusivamente à
educação.
Foram visitadas escolas que
se inserem nas temáticas “In-
clusão”, “Diversificação das
Respostas Educativas” e
“Ação Social Escolar”.
A visita iniciou-se na Escola
básica de Monte Abraão n.º
2, onde foi visitada a Unidade
de Educação Especial de
Ensino Estruturado com uma
sessão de cinoterapia para
crianças autistas. Para o edil,
trata-se de uma “questão de
responsabilidade e que é mui-
to interessante este programa
de apoios no âmbito da edu-
cação especial, trata-se de
uma questão de cidadania”.
A autarquia, através do PA-
QUE – Programa de Apoio à
Qualidade nas Escolas, e mais
concretamente através da
medida 3 (apoiar respostas ao
nível da Educação Especial)
apoia financeiramente práti-
cas pedagógicas no âmbito
da educação especial.
Nos últimos dois anos foram
apoiados projetos de 50 esta-
belecimentos de ensino com
uma verba de 105 mil euros
abrangendo cerca de 500
alunos.

O
Presidente da edilidade visita escolas do concelho

No segundo dia da presi-
dência aberta dedicada à
educação realizaram-se visi-
tas no âmbito das temáticas
“ Instalações Escolares”,
“Expressões Artísticas” e
“Diversificação das Respos-
tas Educativas”.
A visita teve início na Escola
Padre Alberto Neto, em Rio
de Mouro, instalação escolar
que se encontra em estado de
degradação e torna-se urgen-
te o cumprimento do acordo
de colaboração com a Direção
Regional de Educação (com
vista à construção, ampliação
e requalificação de estabe-
lecimentos de ensino). Basílio
Horta admite apoiar finan-
ceiramente a requalificação de
escolas do ensino básico em
Rio de Mouro, Monte Abraão
e Montelavar, desde que seja
posteriormente reembolsado
pelo Ministério da Educação.
“A Câmara tem possibilida-
des de o fazer e, dos 15 mi-
lhões, podemos avançar
cinco milhões, desde que
depois seja devolvido",
afirmou Basílio Horta.

E visita às instalações escolares

Edilidade visita instalações escolares
foto: cms

Na Escola Portuguesa de
Arte Equestre, em Queluz, foi
visitado o projeto piloto
“Sintra Inclui”, que pretende
ser uma resposta dirigida aos
jovens com deficiência, no
apoio à transição da vida pós
escolar para a vida ativa.
O projeto decorre de um pro-
tocolo com a “Pais em Rede”
com diversas vertentes de in-
tervenção, através da cons-
trução de uma rede comuni-
tária de apoio capaz de criar
respostas no sentido da pro-
moção da autonomia, realiza-
ção pessoal e autodetermina-
ção da pessoa com deficiên-
cia e contempla 13 jovens
com incapacidades intele-
ctuais em situação de fim da
escolaridade obrigatória, ou
que já terminaram, estando
em situação de desocupação.
Basílio Horta considera “que
é um projeto muito importante
em que o grande objetivo é a
inclusão e que pretende alar-

gar este número de jovens”
Sob o tema “Diversificação
das Respostas Educativas”
foram visitadas a Escola
Secundária Miguel Torga, em
Queluz, e a Escola Secundária
de Santa Maria, em Sintra,
ambas com um trabalho de
enorme relevância nesta área.
A medida 2 do PAQUE, visa
apoiar financeiramente os
estabelecimentos de ensino
básico e secundário, nas des-
pesas com equipamento no
âmbito de cursos vocacio-
nais e profissionais com vista
a valorizar a oferta educativa
do concelho.
Nos últimos dois anos foram
apoiados 80 cursos profissio-
nalizantes, dirigidos a cerca
de 2.800 alunos, com um
montante global de 120 mil
euros.
Para Basílio Horta “esta pre-
sidência aberta revela a im-
portância da educação para
o nosso país e para o conce-

lho, pois é da educação que
parte a cidadania, que deve
formar mulheres e homens,
cidadãos plenos” e salienta
que “a câmara tem a honra de
ajudar através desta medida
e que foi duplicado o valor
do apoio.”
A primeira parte desta presi-
dência aberta terminou na
escola básica de Casal da
Cavaleira, em Algueirão Mem
Martins, com a visita ao
refeitório escolar que implica
a gestão e acompanhamento
diário, nível de confeção,
normas de higiene e acom-
panhamento de alunos.
Nos dois últimos anos foram
servidas 5.152.797 refeições
escolares e a percentagem de
crianças abrangidas pela ação
social escolar é de 46%, o que
se traduz em cerca de 12.200
alunos apoiados nos dois
últimos anos, num custo de
cerca de 10 milhões de euros.

Fonte: CMS

No âmbito do tema “Expres-
sões Artísticas”, foi realizada
uma visita à Escola António
Sérgio, onde decorre o pro-
jeto “Orquestra Escolar de
Sintra”, dirigido aos alunos
das escolas da rede pública
de ensino. O projeto reconhe-
ce as experiencias já exis-
tentes nos agrupamentos de
escola e que incentivar e esti-
mular o alargamento desta
experiencia a todos os agru-
pamentos. Para Basílio Horta
“ é um projeto que vale a pena
ser feito no âmbito da inte-
gração” e salienta que “ o
objetivo é criar uma orquestra
municipal de jovens.”

A comitiva seguiu para a Es-
cola Visconde de Juromenha,
na Tapada das Mercês, no
âmbito do tema “Diversifi-
cação das Respostas Educa-
tivas” e pode assistir a várias
demonstrações das ativida-
des desenvolvidas pelos
alunos do Projeto Escolhas –
Espaço, Desafios e Oportuni-
dades. Este projeto utiliza a
ciência como estratégia de
desenvolvimento de compe-
tências individuais e cole-
tivas com vista à sua inclusão
social e escolar.
A escola Mestre Domingos
Saraiva, no Algueirão foi
visitada no âmbito do des-

porto escolar e mais especi-
ficamente na modalidade de
atletismo, onde esta escola é
uma referência a nível nacio-
nal, e o qual pela sua boa
prática foi premiado pelo
município de Sintra no âmbito
do concurso de projetos
pedagógicos de excelência.
A visita terminou na Escola
Profissional Alda Brandão de
Vasconcelos, em Colares,
onde se realizou uma reunião
de trabalho para discussão
de futuros projetos na área da
educação.

Fonte: CMS

Leia, assine e divulgue

o Jornal de Sintra
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A Câmara Municipal de
Sintra organiza um conjunto
de atividades no próximo dia
6 de dezembro para comemo-
rar os 20 anos da elevação de
Sintra a Património Mun-
dial, na categoria de Paisa-
gem Cultural, pela Unesco.
Sintra foi classificada Pa-
trimónio Mundial, no âmbito
da categoria “Paisagem Cul-
tural”, no dia 6 de Dezembro
de 1995, durante a 19.ª Sessão
do Comité do Património
Mundial da UNESCO, reali-
zada em Berlim.
Do programa destaca-se a
sessão solene que se realiza
às 17h00, no Palácio Nacional
de Sintra, com a presença do
presidente da Câmara Muni-
cipal de Sintra, Basílio Horta,
do vereador do Urbanismo e
Património da Câmara de
Bruxelas, Geoffroy Coomans
de Brachène, do presidente
do Conselho de Adminis-
tração da Parques de Sintra -
Monte da Lua, Manuel Bap-
tista e do presidente substi-

Sintra comemora 20 anos de Património Mundial

foto js arquivo / ig

tuto da Comissão Nacional da
Unesco, Jorge Lobo de
Mesquita.
Destaque também para os
“Urban Sketchers” que vão
comemorar, desenhando, os
20 anos da Elevação de Sintra
a Património Mundial na ca-
tegoria de Paisagem Cultural.

Programa:
16h00 - Inauguração da
exposição de arte de funcio-
nários - claustros dos Paços
do Concelho
16h30 - Descerramento de
marco comemorativo - Volta
do Duche em frente à Fonte
Mourisca

16h45 - Descerramento de
placa comemorativa - Edifício
do Gabinete do Património
Mundial
17h00 - Sessão solene -
Palácio Nacional de Sintra -
Sala Manuelina
Apontamento Musical -
Opus Quatro - Quarteto de

Cordas do Conservatório
Nacional de Sintra
18h00 - Colares de Honra -
Palácio Nacional de Sintra -
Cozinha Real
A área do Património Cultural
será ilustrada por “Urban
Sketchers” a partir das 14h30.

Fonte: CMS

A Parques de Sintra vai
lançar um Programa de
Voluntariado que começará
com uma acção de erradica-
ção de espécies exóticas
infestantes na Tapada do
Saldanha. A acção decorre no
dia 5 de Dezembro (sábado),
e celebra o Dia Internacional
do Voluntariado.
O Programa de Voluntariado
da Parques de Sintra tem tam-
bém acções previstas para
2016 e que assinalarão diver-
sas efemérides ao longo do
ano:
–  19 de Março (sábado) –
Celebração dos Dias Mun-
diais da Floresta, da Árvore e
Água
– 28 de Maio (sábado) –
Celebração do Dia Interna-
cional da Biodiversidade, do
Dia Europeu dos Parques
Naturais e Dia Mundial do
Ambiente

foto: PSML

Parques de Sintra lança Programa de Voluntariado

– 2 de Outubro (sábado) –
Celebração do Dia Mundial
do Habitat.
A campanha de voluntariado
a decorrer no dia 5 de Dezem-
bro está aberta a todos os que
queiram colaborar na erradi-
cação de espécies arbóreas
infestantes (acácias, pitospo-
ros e áquias) que se apresen-
tam como uma forte ameaça

não só para a flora como tam-
bém para a fauna da Serra de
Sintra. Após terem sido arran-
cadas, as espécies serão acu-
muladas e recolhidas pelas
equipas da Parques de Sintra.
O início da acção de erradica-
ção de espécies exóticas
infestantes está marcado para
as 9h30, e o final está previsto
para as 12h30. O arranque das

espécies será manual, pelo
que serão fornecidas luvas
para todos os participantes.
 Mais informações:
– Ponto de encontro: Barra-
gem do Rio da Mula  |
Coordenadas GPS: 38° 45'
53,39? N  – 9° 25' 17.79? W
Início: 9h30; Final: 12h30.
A actividade de voluntariado
é aconselhável para maiores

de seis anos e requer um nível
de resistência física mode-
rado. Número mínimo de
participantes: 20.  Número
máximo de participantes: 100
Materiais fornecidos pela
PSML: Luvas e águas
Inscrições: info@parques
desintra.pt / +351 21 923 7300

O Palácio Nacional de Sintra
abre portas gratuitamente na
noite de 6 de dezembro, entre
as 20h00 e as 00h00 para as-
sinalar os 20 anos da classi-
ficação da Paisagem Cultural
de Sintra como Património
Mundial da UNESCO.
A noite incluirá apresen-
tações de música renascen-
tista e dança de época (sécu-
los XV e XVI) igualmente

Palácio Nacional de Sintra abre na noite do 6 de dezembro
gratuitas.
As apresentações de música
renascentista serão realizadas
pelo “Ensemble La Peña” (do
Sintra Estúdio de Ópera) que
se dedica à pesquisa e inter-
pretação da melhor música
produzida em Portugal e
Espanha nos séculos XVI e
XVII.
As apresentações de dança
serão realizadas pela “Asso-

ciação Danças com História”,
companhia que colabora em
eventos de recriação histórica
em monumentos nacionais.
Nesta noite apresentarão
trajes e danças da época de
D. João I e de D. Manuel I.
Ambas as apresentações têm
lugar às 21h00, 22h00 e 23h00
na Sala dos Brasões e na Sala
dos Cisnes, respetivamente.
Sintra foi o primeiro sítio eu-

ropeu inscrito pela UNESCO
como Paisagem Cultural, a 6
de dezembro de 1995.
Este evento será, assim, a
forma de celebrar um marco
na história de Sintra e de dar
a oportunidade de conhecer
gratuitamente um dos
monumentos mais visitados
da Vila.
Organizado pela Parques de
Sintra, o evento terá entrada

livre mediante inscrição
prévia obrigatória (www.par
ques desintra.pt/abertura-
noturna ou 21 923 73 00), com
uma capacidade limitada a
1.500 pessoas. As entradas
no Palácio estão sujeitas ao
tempo de espera necessário
para que os visitantes ante-
riores saiam, mas todos os
inscritos terão entrada
garantida.         Fonte: CMS
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A Sociedade Filarmónica “Os Aliados”, vai celebrar na sua
sede a Festa de Natal no dia 12 de Dezembro, sábado, aberta
a toda a massa associativa e comunidade em geral. Do
programa consta um Grande Concerto de Natal e a
apresentação da Escola de Música.
Os promotores pedem aos participantes que levem um bem
alimentar destinado ao apoio de famílias carenciadas.

S. Pedro de Sintra
Festa de Natal nos Caracolinos

A CP em parceria com a Empresa Municipal de Estacionamento
de Sintra criou um cartão único de comboio e estacionamento
para a linha de Sintra.
Pode deixar o carro nos parques das Estações de Portela de
Sintra, Mira Sintra/Meleças, Monte Abraão ou Queluz-Belas
e ir de comboio confortável para o trabalho.
Estão assim criadas condições favoráveis de estacionamento
para os clientes com assinatura mensal CP dos comboios
urbanos de Lisboa.
O título é válido para o percurso selecionado e exclusiva-
mente para o parque de estacionamento escolhido pelo cliente.
As entradas são ilimitadas no parque de estacionamento
durante a validade do título.
Preços: Portela de Sintra, Monte Abraão e Queluz Belas –
assinatura mensal CP + 12 euros; Mira Sintra/Meleças -
assinatura mensal CP + 7,50 euros.

Fonte: CMS

Comboio + estacionamento
na Linha de Sintra num só cartão

As Unidades Funcionais de
Saúde (UF) desempenham um
papel fundamental na pres-
tação dos cuidados de saúde,
na operacionalização do Pro-
grama Nacional de Vacina-
ção, nomeadamente na Va-
cinação da Gripe Sazonal.
Desde a sua criação, o Pro-
grama Nacional de Vacinação
(PNV), permitiu salvar milha-
res de vidas e assim constituir
um orgulho para os serviços
de saúde portugueses. Tendo
em conta o 50º aniversário do
PNV celebrado este ano e
dando cumprimento à Orien-
tação nº 9/2015 de 25/09/2015
da DGS, o Agrupamento dos
Centros de Saúde de Sintra
(ACES Sintra), na senda dos
excelentes resultados obtidos
com as campanhas de vaci-
nação, tem vindo a vacinar de
forma gratuita desde 01
Outubro do presente ano, os

Vacinação Gratuita da Gripe

seguintes grupos:
– Pessoas com idade superior
a 65 anos
– Residentes em Estruturas
Residenciais para Pessoas
Idosas (ERPI) de instituições
particulares de solidariedade
social (IPSS) com acordos de
cooperação com a Segurança
Social;
– Residentes em ERPI das
Misericórdias Portuguesas;
– Residentes em Estabe-
lecimentos Integrados para
idosos (Lares com gestão

direta da Segurança Social);
– Doentes integrados na
Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados
(RNCCI);
– Crianças e adolescentes
residentes em instituições;
– Pessoas acolhidas em Lares
de Apoio, Lares Residenciais
e Centros de Acolhimento
Temporário;
– Pessoas apoiadas no
domicílio pelos Serviços de
Apoio Domiciliário com
acordo de cooperação com a
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Associação de Reformados Pensionistas
e Idosos de Rio de Mouro

Assembleia Geral
Convocatória

Ao abrigo do artigo 27.º, n.º 1, a), dos Estatutos, da Associação
de Reformados Pensionistas e Idosos de Rio de Mouro, convoco
os Associados para a Assembleia-Geral, a realizar na sede da
Associação, sita na Praceta da Terceira Idade, em Rio de Mouro,
no dia 22 de Dezembro, pelas 14 h e 30 m.
Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos Associados,
com direito a voto, a reunião iniciar-se-á, às 15 h, com qualquer
número de Associados, conforme o estabelecido nos Estatutos.

Ordem de Trabalhos
Ponto único: Eleição dos Corpos Sociais para o quadriénio
2016 a 2019.
Rio de Mouro, 30 de Novembro de 2015.

A Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
(a) Maria Alice Monteiro da Silva

Segurança Social ou Miseri-
córdias Portuguesas;
– Doentes em diálise crónica;
– Recetores de transplante de
células precursoras hema-
topoiéticas ou de órgãos
sólidos;
– Profissionais de saúde do
SNS
É importante o contacto com
as Unidades Funcionais (UF)
de saúde, bem como o au-
mento de domicílios efetua-
dos pelas (Unidade Cuida-
dos Continuados) UCC e
pelos cuidados domiciliários
das UF, havendo assim uma
vacinação o mais abrangente
possível.
Segundo os dados do SIARS
(dados de 30/10/2015), até à
semana 44 de 2015, já foram
administradas no ACES Sin-
tra, 12.455 vacinas gratuitas
do SNS.

Fonte: CMS

A Associação de Moradores da Tapada das Mercês
(TDMAM) vai realizar dia 12 de Dezembro ( sábado) no
Floresta Center a iniciativa Natal Memorável, que inclui uma
mostra de artesanato e trabalho de algumas organizações
locais e comunidade escolar, entre as 10 e as 19 h e uma tarde
de variedades com início às 15 h. A iniciativa é organizada em
parceria com aquele centro comercial.

Mercês
Natal Memorável

O Centro Shotokai de Queluz realiza no próximo dia 6 de
Dezembro, no Auditório Ruy de Carvalho em Carnaxide, uma
Festa de Natal com o espetáculo The Best of Shotokaishow.
A nossa Festa de Natal irá contar com a participação dos
nossos associados das diversas modalidades do clube, Dança
Jazz, Dance Kids, Ballet, Ginástica Infantil, Gin. Localizada,
Gin. Manutenção e uma classe convidada do Belas Dance
Center.
Para que todos possam assistir, devido à lotação do auditório,
irá realizar-se duas sessões, a primeira às 15h15m e a segunda
sessão às 17h00m.
Desde já contamos com a presença de todos para assistir a
esta Festa de Natal que irá juntar mais de 200 participantes.

Festa de Natal do Centro
Shotokai de Queluz

O Coral Allegro da Associação Coral de Sintra irá realizar um
concerto no próximo dia 4 de Dezembro às 21:30 na Capela de
S. Sebastião no Sobreiro, Mafra.
Maestro - Sérgio Fontão
Pianista - Ricardo Martins
Para além das tradicionais peças de Natal, apresentaremos a
cantata “A celebration of Christmas” de Karl Jenkins.

In’Natalis - Ciclo de Concertos
de Natal do Concelho de Mafra

O  Salão Paroquial do Cacém abre as suas portas no dia 16,
quarta-feira, para celebrar a “Festa de Natal Sénior”.
O início dos festejos terá lugar pelas 14h30 com Música de
Natal, seguindo-se Peça “O rei vai nu”; Baile Dançante e
Lanche.
INFORMAÇÕES /INSCRIÇÕES: União das Freguesias do

União das Freguesias do Cacém e São Marcos
Festa de Natal Sénior

Cacém e São Marcos,
Entrada Solidária!
Ajude-nos a ajudar aqueles que mais precisam, entregando
um contributo em géneros alimentares (leite, cereais,
enlatados, azeite etc…)
Nota: Os bens alimentares serão entregues à entrada da Festa
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Reino de Natal regressa a Sintra

foto: js / arquivo / mama seidi

O Reino de Natal vai celebrar-se novamente em Sintra. Esta actividade natalícia nasceu há cinco anos e teve a sua origem nos jardins da Biblioteca –
Casa Mantero e este ano pela segunda vez será no Parque da Liberdade, na Volta do Duche - Sintra e decorrerá de 3 a 23 de Dezembro. Nos dias de
semana desenvolverá actividades direccionadas sobretudo para todas as escolas e nos fins-de-semana e feriados está aberto ao público em geral.
Actuarão no decurso do Reino de Natal, associações culturais, nomeadamente grupos corais, ranchos folclóricos e orquestras, entre outros. O ano
passado, segundo dados oficiais estiveram cerca de 50 mil participantes. Heverá um mercado natalício, no Largo do Palácio Nacional de Sintra todos
os dias do evento.

A Sintra recebe mais
uma vez o Reino
de Natal, no Par-
que da Liberdade
e todo o centro

histórico de Sintra, de 3 a 23
de dezembro.
O Reino de Natal é um espaço
de partilha e solidariedade,
com animação e espetáculos
permanentes. Cenários de
encantar, personagens alusi-
vas à quadra, espaços de
gastronomia, ateliês pedagó-
gicos, um parque aventura e
a Casa do Pai Natal, farão as
delícias de todos.
As casinhas das estórias se-
rão a grande novidade, desta
edição, do Reino de Natal.
Estórias de todos os tempos
que serão contadas e recon-
tadas para deleite dos
visitantes.
Inserida neste Reino está uma
animação alusiva à figura do
Rei D. Fernando e ao seu
contributo para que o pi-
nheiro de Natal, tradição
escandinava, se tornasse
preponderante na cultura
natalícia portuguesa. Esta
animação tem lugar na Sala da
Lareira do Palácio Valenças e
decorre nos dias e horários
definidos para o Parque da
Liberdade.
Para entrar no recinto, deverá

cional de Sintra.
No NewsMuseum os visitan-
tes mais novos, vão poder
gravar uma reportagem “a
partir do Pólo Norte” num
telejornal de brincar apre-
sentado por um jornalista. E
vão poder, ainda, comprar
livros e outros produtos de
oferta alusivos às temáticas
do espaço.
No dia 12 de dezembro, sába-
do, pelas 15h00, o Reino de
Natal será presenteado com
um desfile motard solidário.
Horário do Reino de Natal no
Parque da Liberdade:
Quintas, sextas-feiras e dia 7
de dezembro, das 8h30 às
17h30.
Sábados, domingos, feriados,
dias 21, 22 e 23 de dezembro:
das 11h00 às 19h00.

Fonte. CMS
ser oferecido um bem alimen-
tar, que contribuirá para a
melhoria de vida das pessoas
que beneficiam do apoio das
associações de solidariedade
social do concelho de Sintra.
Quem não entregar este
donativo, deverá entregar
terá de contribuir com 1€.
Durante os fins de semana do
mês de dezembro realiza-se
um Bazar de Natal, no Palácio
Valenças, sendo este um
espaço dedicado ao comércio

de produtos artesanais
relacionados com o Natal,
cujo principal objetivo é a
angariação de fundos.
No Terreiro Rainha D. Amélia
terá lugar um verdadeiro
Mercado de Natal onde os
artesãos do concelho são
convidados a expor e comer-
cializar, de 3 a 23 de dezembro,
das 10h00 às 18h00, produtos
alusivos à época natalícia,
tendo como cenário toda a
envolvente do Palácio Na-

Odrinhas / Conservatório
de Música de Sintra
Concertos
de Natal
A 12 de Dezembro, durante a tarde,
o Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas recebe dois
concertos de Natal, com pequenos
ensembles e as classes de técnica
vocal e coros.
Às 15.00h será possível escutar o
Ensemble de Clarinetes, Ensemble
de Saxofones, Orquestra de Flautas
de Bisel e Quarteto de Saxofones,
Às 17.00h, para terminar em beleza
a tarde sábado, será a vez dos
alunos da classe de Técnica Vocal,
do Coro Infantil Sintra Voci e do
Coro Leal da Câmara encantarem o
público com inesquecíveis
melodias de celebração desta época
especial.
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Na Cimeira de Gales da NATO, em 2014, os Estados-membros
da Aliança Atlântica reafirmaram o compromisso no âmbito
da defesa coletiva, de forma a garantir segurança a todos os
Aliados. Para o efeito, e face às ameaças atuais, a Aliança
definiu um nível de ambição que tem, como tarefas principais
a Defesa Coletiva, Gestão de Crises e a Segurança Co-
operativa.
O exercício Multinacional de Alta Visibilidade TRIDENT
JUNCTURE 15 (TRJE15), que decorreu entre 03 de outubro e
06 de novembro,foi o maior exercício da história da NATO
pós Guerra Fria,envolvendo cerca de 36.000 militares
originários de mais de 30 países aliados e parceiros da NATO,
tendo sido empregues cerca de 230 unidades, 140 aeronaves
e 60 navios. Embora inicialmente tivesse sido equacionada a
execução do TRJE15nos países europeus do Leste, que preten-
diam que o exercício se realizasse junto à fronteira com a
Rússia, o mesmofoi realizado sobretudo no Sulda Europa,
designadamente em Itália, Portugal e Espanha, no Oceano
Atlântico e no Mediterrâneo, cujas fronteiras têm sido
fustigadas pelos flagelos do narcotráfico, da emigração ilegal
e do terrorismo.
O principal objetivo do exercício consistiu em demonstrar a
preparação e a interoperabilidade das capacidades aliadas
para a defesa coletiva e gestão de crises, dando uma resposta
conjunta as ameaças presentes e futuras.
Para além de ter sido umas das nações hospedeiras para o
TRJE15, Portugal participou com forças dos três Ramos das
Forças Armadas. O Regimento de Artilharia Antiaérea Nº 1
(RAAA1) integrou a participação do Exército neste exercício,
desde a sua génese até à sua fase de execução, contribuin-
docom uma Bateria para a proteção de Artilharia Antiaérea de
uma Brigada Multinacional Canadiana, a qual desenvolveu
uma Operação Ofensiva, treinando e testandoas suas
competências enquanto força de reação da NATO (NATO
Response Force – NRF).
O RAAA1 participou no TRJE15 com mais de uma centena de
militares e cerca de trinta viaturas, em Território Nacional,
mais precisamente no Campo Militar de Santa Margarida, na
fase de execução, e no estrangeiro, nomeadamente no Canadá,
na Noruega, na fase de planeamento e na estrutura de
controlodo exercício TRJE15.

A Artilharia Antiaérea no
Exercício Trident Juncture 2015

Núcleo de Sintra
Liga dos Combatentes
Vai realizar-se no dia 12 de
Dezembro o almoço convívio
Natalício, no Restaurante
Beira Rio. (Várzea de Sintra).
Confirmações até 9 de dezem-
bro.  Contactos: 916 449 632 •
nsintralc@sapo.pt

São quatro as histórias que,
ao longo de quatro estações,
darão vida à coleção solidária
“Bem-vindo a Portugal”. Os
protagonistas são crianças
que chegam a Portugal vin-
das de países como Angola,
China, Síria e Ucrânia, repre-
sentando, assim, algumas
das comunidades de migran-
tes presentes no nosso país.
“Maria Castanha descobre o
Outono!” é o primeiro de qua-
tro livros cujo lançamento es-
tá marcado para esta semana.
Editado pela BOOK EXPE-
RIENCE, “Bem-vindo a Por-
tugal” constitui uma coleção
inédita de quatro livros que
contam a história de quatro
crianças oriundas das prin-
cipais comunidades migran-
tes a viver em Portugal, assim
como as dificuldades que

Quatro histórias, quatro livros em quatro estações
Cruz Vermelha Portuguesa lança
Coleção Solidária “Bem-vindo a Portugal”

enfrentam para integrarem os
hábitos e costumes do país
de acolhimento. As seguintes
histórias serão dedicadas às
crianças da China, Síria e
Ucrânia, com publicação mar-
cada para a próxima Prima-
vera, Verão e Outono, respe-
tivamente.
Dirigido a crianças dos três
aos dez anos, este é um pro-
jeto de storytelling que alia a
componente pedagógica à
solidária. Ao mesmo tempo

que procura transmitir uma
importante mensagem de
tolerância e solidariedade está
a apoiar a Cruz Vermelha
Portuguesa com as receitas
obtidas na venda dos livros.
Segundo Cristina Louro,
vice-presidente da Cruz Ver-
melha Portuguesa, “o lança-
mento destes livros surge
muito oportunamente como
uma boa forma de sensibilizar
as nossas crianças e as res-
petivas famílias para situa-
ções como a dramática crise
dos migrantes e o acolhi-
mento de refugiados que
acontece hoje por toda a
Europa”.
Os livros encontram-se à
venda na Sede Nacional da
Cruz Vermelha Portuguesa,
em Lisboa, e na sua loja online
(em www.cruzvermelha.pt),

com previsão de alargamento
de pontos de venda a outros
parceiros.

Sinopse
Maria Castanha, uma menina
angolana que não conhece
ninguém em Portugal, brinca
sozinha e triste no parque du-
rante um frio dia de Outono,
até descobrir um fruto que
não conhecia, as castanhas e
o bom que é saboreá-las com
as outras crianças, de quem
fica amiga.
Benedita Vaz Pinto com
ilustrações de Constança
Lino
Edição: BOOK EXPERIENCE

Foram anunciados no dia 24
de Novembro, os vencedores
do concurso para a colectâ-
nea Mens Sana, uma inicia-
tiva da Fundação S. João de
Deus em parceria com a
editora Livros de Ontem.
A iniciativa Mens Sana nas-
ceu da máxima latina “mens
sana in corpore sano”. É uma
colectânea de contos inspi-
rada na loucura, nas frontei-
ras entre a demência e a sani-
dade da mente humana, cujo
principal objectivo é a sensi-
bilização para as questões da
saúde mental e a luta contra
o estigma que ainda perdura

Telhal
Consurso Literário alerta para a Saúde Mental

na sociedade civil. Tem como
fim, além de divulgar a vida
de S. João de Deus enquanto
homem e livreiro, publicar uma
colectânea de contos na
forma de livro solidário de
apoio aos projectos de pro-
moção da saúde mental que a
Fundação S. João de Deus
promove, e incentivar a
escrita literária, apostando na
publicação de novos textos,
novos autores e novos
valores literários.
Nesta primeira edição do
concurso, da selecção do júri,
composto pelos escritores
Samuel Pimenta, Maria Aze-

nha, Miguel Miranda, Pe.
António Mariano e por João
Batista, editor da Livros de
Ontem, saíram 8 vencedores,
de um total de 70 concor-
rentes de vários países
lusófonos: Ana Costa, André
Pinto, Cláudia Dias, Eduardo
Duarte, Luísa Fresta, Márcia
Costa, Mariela Jung e Virgínia
Teixeira Antunes.
Rui Ferreira Amaral, Presi-
dente da Fundação S. João de
Deus, considera que “esta
iniciativa é mais um passo na
luta contra o estigma da
doença mental na nossa
sociedade, pondo o foco no

problema. Além disso, os
valores angariados serão
usados directamente para
facilitar a integração de quem
sofre de doença mental.”
A publicação da antologia
Mens Sana está agendada
para Janeiro, onde será feita
a cerimónia pública de
apresentação dos autores
vencedores. Até lá, pode
apoiar o projecto ou saber
mais aqui: http://ppl.com.pt/
pt/livros-de-ontem/mens-
sana

A Câmara Municipal de Sintra
venceu o prémio de Municí-
pio do Ano, na categoria
“Área Metropolitana de
Lisboa”, na “II Conferência
Prémios Município do Ano
2015”, que têm como objetivo
reconhecer e premiar as boas
práticas em projetos imple-
mentados pelos municípios.
Na categoria regional, “Área
Metropolitana de Lisboa”, o
júri premiou Sintra pela aposta
no Conselho Estratégico -
Instrumento de Melhor Go-
verno Municipal.
A autarquia apresentou o
projeto Conselho Estratégico
- Instrumento de Melhor
Governo Municipal, assente

Área Metropolitana de Lisboa

Prémio de Município do Ano para Sintra

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

ambiental e territorial.
O evento visa distinguir as
autarquias com projetos de
impacto assinaláveis no ter-
ritório, na economia e na
sociedade, que promovam o
crescimento, a inclusão e a

sustentabilidade.
A entrega dos prémios
“Município do Ano Portugal
2015” – uma organização da
Universidade do Minho,
decorreu em Braga, no dia 10
de novembro.

NewsMuseum aberto
durante o Reino de Natal
O NewsMuseum abre pela primeira vez as suas portas, onde
crianças e adolescentes são convidados a gravar e partilhar
uma reportagem de televisão, no âmbito da iniciativa Reino
do Natal, que decorre de 3 a 23 de dezembro, em Sintra.
A experiência consiste em simular uma reportagem em direto
“a partir do Pólo Norte”, num telejornal de brincar apresentado
por Pedro Pinto, jornalista da TVI.
Os vídeos dos jovens repórteres serão transmitidos no canal
de Youtube do NewsMuseum.
O NewsMuseum é um espaço experiencial dedicado às
notícias, aos media e à comunicação, que ocupa o antigo
Museu do Brinquedo, em Sintra. Este projeto irá proporcionar
aos seus visitantes a maior experiência de media e
comunicação da Europa.
Com abertura prevista para março de 2016, vai apresentar
num espaço físico, mas também virtual, uma história da
evolução dos media e das disciplinas do jornalismo.
Horário: Quintas, sextas-feiras e dia 7 de dezembro: das 8h30
às 17h30; Sábados, domingos, feriado, dias 21, 22 e 23 de
dezembro: das 11h00 às 19h00.
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Presépio,
lição de despojamento
João Cachado

uciano Reis,
s i n t r e n s e
de todos
conhecido,
antigo dire-

LUCIANO REIS
A RELEVÂNCIA
HISTÓRICA DOS ACTORES
Luís Martins/Filomena Oliveira

L
ctor da Casa-Museu
Leal da Câmara,
personalidade des-
de sempre ligado ao
teatro, acaba de pu-
blicar o livro As
Grandes Divas do
Século XX (editora
Parsifal), contendo a
biografia de 15 gran-
des personalidades
teatrais do nosso
tempo: Palmira Bas-
tos, Maria Matos,
Amélia Rey Colaço,
Hermínia Silva, Bea-
triz Costa, Amália Rodrigues, Laura Alves, Carmen Dolores,
Glicínia Quartin, Milú, Eunice Muñoz, Isabel de Castro,
Lourdes Norberto, Ivone Silva e Maria Dulce.
O livro, contendo uma introdução muito lúcida de Fernando
Dacosta, realçando quão a mulher se distinguiu em Portugal
no século XX, alterando radicalmente a cultura portuguesa,
evidencia a continuidade historiográfica da obra de Luciano
Reis. Com efeito, após ter publicado, como seu director, um
Roteiro da Casa-Museu Leal da Câmara e ter dedicado dois
volumes à História do Teatro em Sintra, Luciano reis publicou
ainda A História do Circo, A História das Famílias ligadas
ao Circo, A História do Parque Mayer (4 volumes em
colaboração com o igualmente sintrense Jorge Trigo) e O
Grande Livro do Espectáculo (3 volumes).
Desde então, Luciano Reis tem-se dedicado com inigualável
talento a deslocar o campo de investigação da dramaturgia e
da memória física dos teatros para o campo dos actores, a
grande, grande maioria peões esquecidos do jogo dramático
do espectáculo. Assim, tem escrito e publicado inúmeros
livros dedicados à vida dos actores, de Chaby Pinheiro a
Vasco Santana, de Ivone Silva a Maria Dulce, de Laura Alves
a Eugénio Salvador, de Vítor de Sousa a João d’Ávila.
Agora, em As Grandes Divas do Século XX, compila grandes
15 estrelas da canção de revista e do teatro, dando notável
realce à actividade da mulher portuguesa sobre os palcos.
Este é o real estatuto desta obra, a sua singularidade,
impossível de ocultar ou disfarçar – a relevância atribuída,
não às Companhias Teatrais, aos Encenadores, à historiografia
peças de teatro, mas aos actores, raramente falados na história
do teatro.
Assim, a notável actividade historiográfica de Luciano Reis
mede-se pelo desenterramento e ressurreição de inúmeros
nomes da cena portuguesa há muito esquecidos. Com efeito,
o todo da obra de Luciano Reis, cavando fundo nos arquivos
históricos, evidencia-se marcado pelo desejo de trazer à luz
do dia, em curtas entradas, o que não só presumíamos
enterrado como, sobretudo, insignificante para a história.
Este livro veio provar exactamente o contrário, abrindo um
valiosíssimo, riquíssimo e complexíssimo campo na
investigação historiográfica, revelando para as novas
gerações nomes como os de Palmira Bastos, Amélia Rey
Colaço, Maria Matos, Laura Alves…
Causa algum espanto que esta pequena/grande ruptura na
área da pesquisa historiográfica não tenha sido feita por um
académico ou um centro de investigação do ensino superior.
Luciano Reis é, na genuína acepção das palavra, um “amador”,
vive apaixonadamente o teatro, não se coibindo de esgotar o
seu vencimento em alfarrabistas na compra dos inúmeros
documentos, como se pode constatar pela biografia, que lhe
permitiram hoje dar à estampa esta obra.

resépio é palavra
de origem latina,
praesepium, ii,
cujo significado é
estábulo, curral,

“(…) Enquanto ali [cidade de Belém] se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o
seu Filho primogénito. Envolveu-O em panos e deitou-O numa manjedoura, porque não havia
lugar para eles na hospedaria (…) Isto vos servirá de sinal: encontrareis um Menino recém-
nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura (…)” [Evangelho de São Lucas (2, 1
–14)]

P
cavalariça, estrebaria, redil,
manjedoura. Se, ainda um
pouco mais a montante,
pretendermos recuar nesta
demanda etimológica, chega-
remos à conclusão de que é
composta pelo prefixo prae,
ou seja, ‘diante’, e do subs-
tantivo saepes, ‘lugar fecha-
do’, substantivo que também
está na origem de ‘sebe’.
Uma certa coincidência de
conceitos ori-
ginou alguma
confusão en-
tre o de abrigo
dos animais e
o preciso sítio
onde se lhes
distribuía a co-
mida, de tal
modo que pre-
sépio tanto
possa signi-
ficar o estábu-
lo como a man-
jedoura, aliás,
como acima é
referido e
admitido pelo
próprio texto
do Novo Tes-
tamento.
Referida a ori-
gem da pala-
vra e enqua-
drado o even-
to que ele re-
corda e cele-
bra, do nascimento do Deus
feito homem, tenhamos em
consideração as primeiras
evidências do que terá sido a
atitude de fazer o presépio,
algo que se tornou um hábito
nas latitudes marcadas pela
presença da cultura ocidental
cristã.
Consta que terá sido São
Francisco de Assis o inicial e
grande promotor desta prá-
tica. Em 1223 celebraria o
nascimento de Jesus, não na
igreja mas na vizinha floresta

de Greccio, onde monta um
presépio em argila, apenas
com as figuras do boi, do bur-
ro e da manjedoura, com o
propósito de explicar o Natal
à gente simples da região,
destacando a pobreza, a sim-
plicidade e a humildade,
afinal, os sinais mais profun-
dos e evidentes do evento.
O franciscano exemplo é
replicado durante toda a
Idade Média e Renascimento,
nas igrejas e mosteiros e
igualmente nos palácios de
príncipes e nobres. Contudo,
a generalização do hábito,

com a montagem do presépio
nas casas de cada um, é coisa
que acontece já em pleno
século dezoito, em toda a
Europa e por todo o mundo.
A verdade é que, pelos sécu-
los fora, sucessivas abor-
dagens foram roubando ao
presépio as marcas de pobre-
za e simplicidade o que, por
outro lado, não impediu o
prodigalizar da beleza que o
génio da criatividade humana
sempre acrescenta. Tais são
os casos dos grandes presé-

pios barrocos de Lisboa, de
Joaquim Machado de Castro
– assinado o da Sé Catedral e
a ele atribuído o da Basílica
da Estrela – verdadeiras obras
de arte que tanto continuam
impressionando imaginação e
sensibilidade.

Em Sintra,
presépios
e franciscano
desassossego
De qualquer modo, mesmo

recuperados que sejam os
contornos da inicial proposta
franciscana, tão manifesta-
mente humilde, a verdade é
que, nem com toda a força
simbólica do ícone, o presé-
pio consegue alertar para o
estapafúrdio e patológico
consumismo da época. Bem
pelo contrário, até perversa-
mente, também ele entra no
turbilhão das compras e
vendas… Enfim, uma história
outra a exigir muito mais
atenção das igrejas cristãs.

Vivemos dias de presépios e
de Natal. Dias em que Sintra
não pode furtar-se ao desas-
sossego que, este ano, acres-
ce às preocupações de sem-
pre. Na realidade, como não
ter bem presente a realidade
dos fugitivos da guerra e de
outros horrores que, procu-
rando refúgio, constroem
comoventes presépios às
portas desta Europa, a um
tempo, tão civilizada, desor-
ganizada e impotente? Vive-
mos, sim, dias de presépios
vivos, os presépios de sem-
pre, que continuam a desafiar

as nossas in-
capacidades
f l a g r a n t e s ,
insuportáveis.
É neste con-
texto que, em
Sintra, a Cana-
ferrim, As-
sociação Cívi-
ca e Cultural,
promove uma
exposição de
presépios de
Luís Alenquer,
conjunto de
peças sina-
lizadas por de-
clarado pen-
dor de despo-
jamento, su-
bordinada ao
tema O Pre-
sépio – A de-
voção da Hu-
manidade. A
aposta do es-
cultor incide

nos valores, tão francisca-
nos, que tal estética suscita.*

*Na Galeria Real, em São
Pedro de Sintra, a inaugurar
no próximo dia 8 de Dezem-
bro pelas 15 horas, manten-
do-se aberta até ao Dia de
Reis

[João Cachado escreve
de acordo com a antiga

ortografia]

foto: luís alenquer
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Sala Portugal, da
Sociedade de Geo-
grafia de Lisboa,
recebeu, no dia 29
de novembro, a ga-

Gala de Reconhecimento Social da Fundação INATEL
enche Sala Portugal, em Lisboa

Um vídeo introdutório sobre
o projeto fez menção à aldeia
de Ouguela (no concelho de
Campo Maior), com cerca de
60 habitantes, que na edição
anterior concretizou o sonho
de viajar até Lisboa e de co-
nhecer os monumentos mais
emblemáticos da cidade.
No mesmo filme, foi apresen-
tada a localidade de São Mi-
guel do Pinheiro pelos re-
presentantes da candidatura,
que contextualizaram o
sonho de visitar a região nor-
te do país, nomeadamente a
região do Minho e a cidade
do Porto.
A Câmara Municipal de Mér-
tola refere a unanimidade por
parte da população de São
Miguel do Pinheiro em visitar
a zona norte do país pelo fa-
cto de ser “a região mais
distante geograficamente do
seu local de origem e com
características paisagísticas
bem diferentes do Alentejo”,
expondo ainda a importância
desta iniciativa dado que “a
maioria do grupo nunca go-
zou férias fora da aldeia”.
Segundo a Fundação INA-
TEL, o projeto tem como
objetivo a sensibilização para
a importância da salvaguarda

do património cultural – mate-
rial e imaterial – das aldeias
históricas portuguesas, as-
sim como a atribuição de mai-
or notoriedade a pequenas
localidades, designadamente
com visitas turísticas organi-
zadas.
No âmbito do projeto “Con-
versa Amiga”, uma linha de
atendimento telefónico que
presta apoio emocional a to-
dos os cidadãos, a nível na-
cional, subiu a palco a vo-
luntária Andreia Condesso, a
quem foi atribuída especial
distinção, com base no maior
número de horas de aten-
dimento efetuadas ao longo
do ano corrente.
O funcionamento desta linha
de apoio é assegurado du-
rante todo o ano, entre as 15h
e as 22h, por um corpo de
voluntários que se disponi-
bilizam para um trabalho
especializado de relação de
ajuda não profissional.
Posteriormente, foi apresen-
tado o projeto “Fundo de Ino-
vação Social”, que surgiu no
âmbito das comemorações
dos 80 anos da Fundação
INATEL, como forma de
apoio excecional a Centros de
Cultura e Desporto (CCD)
filiados da Fundação INA-
TEL, para a promoção de pro-
jetos inovadores no domínio
social, que resultem em be-
nefício de pessoas em si-
tuação de maior vulnera-
bilidade e que potenciem,
ainda, a melhoria do bem-estar
e coesão social.
Assim, foram atribuídos
apoios a vinte instituições
para a promoção e desen-
volvimento dos projetos de
inovação social seleciona-
dos, sendo elas: Cegada –
Grupo de Teatro (Lisboa);
Grupo Desportivo e Cultural

de Foros do Arrão (Portale-
gre); Teatro de Carnide – So-
ciedade Dramática (Lisboa);
Casa do Povo de Santo Antó-
nio (Açores); Centro Social,
Cultural e Desportivo de
Silvares (Braga); Sporting
Clube Vinhense (Setúbal);
Associação Cultural de Mú-
sica e Teatro Arte à Parte
(Coimbra); Casa do Povo de
Relva (Açores); Teatro Me-
taphora – Associação de
Amigos das Artes (Madeira);
Associação dos Amigos
Unidos pelo Escoural, IPSS
(Évora); ACOFA – Asso-
ciação Cultural Organizadora
de Festivais Amadores (Bra-
ga); Zero em Comportamento
(Lisboa); Centro Social e Poli-
valente de Ourentã (Coim-
bra); Liga dos Amigos de
Aguada de Cima (Aveiro);
Casa do Povo de Válega
(Aveiro); Centro Social de
São Bento (Açores); Banda
Musical Vila Verde da Raia
(Vila Real); Grupo de Dança
Dream Dancing (Santarém);
NACO – Núcleo Juvenil de
Animação Cultural de Olivei-
rinha (Viseu); Rancho Folcló-
rico de São Tiago de Lobão
(Aveiro).
Foi depois o momento de
apresentar o projeto “Mea-
lheiro Solidário”, que através
de campanhas e eventos
solidários realizados ao longo
do ano, angariou fundos des-
tinados ao apoio de cidadãos
individuais em dificuldades.
Este ano, os fundos do pro-
jeto foram entregues a Júlio
Pereira dos Reis, residente no
Marco de Canaveses, para a
compra de uma prótese com
um novo sistema de encaixe
para amputação transtibial,
adaptada às suas necessi-
dades. “Sou eu que ajudo a
minha esposa (com 81 anos

de idade) que vive numa
cadeira de rodas, desde há
dois anos, por problemas de
coluna, assim como ajudo o
meu filho tetraplégico desde
1980, devido a um acidente de
viação”, explica Júlio dos
Reis.
Dada a carência de apoios
sociais e na impossibilidade
financeira de contratar servi-
ços domiciliários que o auxi-
liem, Júlio dos Reis, que se
encontra numa situação física
limitada e em risco de com-
plicações, confessa: “Cuido
de todo o meu agregado
familiar (…) e por esta razão
tenho de continuar a usar a
prótese antiga e desajustada
todos os dias, apesar de estar
a agravar a minha situação
diariamente.”
Segundo o próprio, a nova
prótese tem um mecanismo
que “alivia toda a zona ime-
diatamente abaixo do joelho,
onde tenho uma ferida crónica
que não cicatriza e se encon-
tra em estado avançado de
degeneração, dificultando em
muito o uso da prótese que
atualmente possuo”.
Devido à sua condição atual
e incapaz de ajudar nas lides
domésticas, Júlio dos Reis
não sai de casa há cerca de
um ano. Apesar disso, sus-
tenta com convicção: “Gosto
de pensar que, apesar dos
meus 85 anos, tenho ainda
muito para dar e viver.”
Por força do número de
candidaturas recebidas, a
Fundação INATEL desenvol-
verá novas campanhas para
a recolha de fundos do
projeto que serão atribuídos
a Andreia Cristina Cardoso,
Margarida Gonçalves e Pedro
Miguel Azevedo, colmatan-
do-se carências a nível da
alimentação, medicação,

tratamentos e equipamentos
que auxiliam na melhoria da
qualidade de vida, saúde e
bem-estar dos candidatos.
A Sala Portugal aplaudiu
ainda o trabalho de Ângelo
Valente (animador sociocultu-
ral) e Sofia Nunes (gerontó-
loga), jovens de Aveiro,
membros da equipa técnica do
Centro Comunitário da Gafa-
nha do Carmo, pelo projeto
“Antes de morrer eu que-
ro…”, em que os utentes
desta instituição participam
num registo fotográfico onde
partilham por escrito os so-
nhos que têm e que preten-
dem realizar antes de morrer.
No âmbito do reconheci-
mento do trabalho de enti-
dades coletivas, foi também
distinguida a ATLAS, uma
ONGD – Organização Não
Governamental para o Desen-
volvimento, com o projeto
“Velhos Amigos”, que presta
apoio à população idosa de
Coimbra, com a entrega de
refeições quentes semanais e
com uma rede de consultas
solidárias e de atividades de
animação sociocultural.
O encerramento da gala de-
correu no Teatro Politeama,
com “República das Bana-
nas”, um espetáculo musical
de Filipe La Féria, que
relembra acontecimentos
marcantes dos últimos anos
em Portugal, numa crítica
“mordaz e divertida” à nossa
sociedade e às figuras públi-
cas e políticas do país. À
semelhança de anos ante-
riores, a Fundação INATEL
organizou viagens com par-
tidas dos distritos de: Aveiro,
Braga, Beja, Castelo Branco,
Coimbra, Évora, Faro, Guarda,
Leiria, Lisboa, Portalegre, Por-
to, Santarém, Setúbal, Viana
do Castelo, Vila Real e Viseu.

A Cerimónia de atribuição de apoios aos selecionados dos projetos da Fundação INATEL decorreu no dia 29 de novembro, na Sala Portugal da
Sociedade de Geografia de Lisboa.

A
la “Reconhecer – Gala de Re-
conhecimento Social 2015”,
que atribuiu apoios aos sele-
cionados dos projetos so-
ciais da Fundação INATEL,
nomeadamente no âmbito do
projeto “Mealheiro Solidário”
e “Fundo de Inovação So-
cial”.
Fernando Ribeiro Mendes,
Presidente da Fundação
INATEL, abriu a cerimónia
com um discurso de boas
vindas ao público presente,
relembrando a importância da
Fundação no desenvolvi-
mento do bem-estar dos cida-
dãos e no incentivo de ativi-
dades socioculturais e des-
portivas, tendo em vista prin-
cípios como os da solida-
riedade e da igualdade.
“É com muito gosto que vejo
esta casa, que represento, a
assumir um papel muito ativo
na promoção de práticas
sociais reveladoras desta
vontade de fazer mais e me-
lhor, criando mais um estímulo
para que estes exercícios, nos-
sos e dos outros, sejam mais
vezes reconhecidos, mais
visíveis e ajudando a difundir
mais a ação que, felizmente, é
já desenvolvida por muitos
de nós e em todo o país, com
base no maior envolvimento
e na participação de todos”,
sublinhou.
O evento teve início com o
reconhecimento público da
aldeia histórica da São Mi-
guel do Pinheiro (concelho de
Mértola), eleita “Aldeia dos
Sonhos” de 2015, no âmbito
do projeto com o mesmo no-
me, uma iniciativa que preten-
de realizar os sonhos de habi-
tantes de localidades com
menos de 100 pessoas.

Aspectos da gala de reconhecimento social da Fundação Inatel 2015
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Terrugem / Movimento Sintrenses com Marco Almeida

Movimento político independente festeja
o 3.º aniversário

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA-GERAL
C O N V O C A Ç Ã O

Nos termos do disposto da alínea C) no art.º 19.º dos Estatutos e depois de ouvida a Direcção,
convoco a Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ, a reunir em Sessão Ordinária, na Sede Social, em Queluz, na Rua
D. Pedro IV, n.º 1,  no dia 16 de Dezembro de 2015, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto Único – ELEIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS PARA O TRIÉNIO DE 2016/2018

– As urnas estarão abertas no período compreendido entre as 16 H e as 21 H

QUELUZ, 30 de Novembro de 2015

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
PEDRO NUNO DE LEMOS

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ

PUB. JORNAL DE SINTRA, 4-12-2015

INDICAÇÕES ÚTEIS
1– Para tomar parte nos trabalhos é necessário:
– Ser sócio no pleno gozo dos seus direitos e deles não estar suspenso;
– Ser maior de 18 anos de idade
Alerta-se para a necessidade de os sócios terem as suas quotas em ordem, estarem munidos do número
de sócio e dos respectivos elementos de identificação.
No próprio dia da reunião a Secretaria da Associação funcionará de modo a possibilitar aos sócios a
regularização da sua situação, antes de se dirigirem à Sala das Sessões, afim de poderem exercer os seus
direitos.

2 – Para que a preparação dos trabalhos de eleição se processe normal e atempadamente, é absolutamente
necessário que as candidaturas sejam entregues na secretaria da Direcção até ao dia 09 de Dezembro
próximo, IMPRETERIVELMENTE, afim de permitir a verificação das respectivas condições de
elegibilidade, sanar a tempo qualquer irregularidade que contribua para a nulidade da eleição e também
para a impressão das listas concorrentes.

3 – De cada lista de candidatos, deverá ser indicado um delegado afim de permitir, com prontidão,
quaisquer contactos que se julguem necessários à formalização das candidaturas.

4 – A composição dos Corpos Sociais é a seguinte:

ASSEMBLEIA GERAL: Presidente, Vice-Presidente, 1.º Secretário e 2.º Secretário
CONSELHO FISCAL: Presidente; Vice-Presidente; Sec. Relator e 3 Suplentes
DIRECÇÃO: Presidente; 2 Vice-Presidente; Tesoureiro, Tesoureiro Adjunto;

Secretário; Secretário Adjunto; 5 Suplentes

QUELUZ, 30 de Novembro de 2015. A Direcção

Salão de Festas encheu para comemorar o 3.º aniversário do movimento político independente SCMA
foto: movimento independente sintrenses com marco almeida

movimento sin-
trenses com Marco
Almeida (SCMA)
foi criado no ano de
2012 com uma mis-

No dia 29 de Novembro, domingo, o pavilhão de festas
da Terrugem esgotou a sua capacidade ao acolher mais
de 500 pessoas que se juntaram para celebrar o 3.º
aniversário do movimento politico independente,
liderado pelo vereador Marco Almeida.
Estiveram presentes membros de muitas associações
culturais, desportivas e sociais no concelho de Sintra,
apoiantes em geral e algumas figuras publicas.
Segundo Marco Almeida este 3.º convívio de aniver-
sário foi a demonstração pública da vitalidade do
movimento SCMA e do seu projecto político para
presidir aos destinos na Câmara Municipal de Sintra,
nas próximas eleições de 2017. 
As declarações políticas do movimento estiveram a
cargo de António Capucho líder do grupo de deputados
municipais e Marco Almeida, presidente do movimento
e actual vereador sem pelouro da Câmara Municipal
de Sintra.

O
são específica – a de se can-
didatar as eleições autár-
quicas em Sintra para o
quatriénio 2013 a 2017.
Esta decisão teve por base a
indefinição do PSD, partido
em que Marco Almeida mili-
tava, em indigitar quem seria
o seu próprio candidato. O
PSD acabou por optar por um
candidato autónomo.

E, então, Marco Almeida
avançou para as eleições  co-
mo independente e programa
político próprio,  apoiado por
alguns vereadores, autarcas
e associações locais.
Nestas eleições elegeu qua-
tro vereadores e igual núme-
ro de presidentes de junta.
É a segunda força política do
concelho com uma diferença
de cerca de 1700 votos do
Partido Socialista tendo este
também quatro vereadores no
Executivo Camarário.
Marco Almeida integrou, na

Idalina Grácio

altura, o movimento de autar-
cas independentes de Portu-
gal, cuja figura mais des-
tacada é Rui Moreira atual
presidente da Câmara Muni-
cipal do Porto.
O movimento SCMA não tem
funções executivas na Câma-
ra Municipal de Sintra,  mas
é-lhe reconhecido  uma pos-
tura construtiva na sua
atividade política fugindo
sempre a radicalismos e a
confrontos negativos.

Dia 19 de Dezembro pelas
20h, no Salão de Galamares
(Sala Principal) a Alagamares
promove o seu jantar anual,
durante o qual se fará uma
homenagem aos 40 anos de

Jantar anual da Alagamares
e homeagem a Luís Filipe Sarmento

vida literária do escritor Luís
Filipe Sarmento, e poderá
igualmente escutar música ao
vivo, poesia, e outras sur-
presas.
O jantar terá um custo de 12

euros por pessoa, pagos no
local.
Inscrições até 17 de Dezembro
para 924203824 ou alagamares
sintra@gmail.com
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Ângela Magalhães com uma exibição de nível frentre ao Estoril Praia

Jogo bastante disputado, com os comandados
de Luís Loureiro, a criar muitas dificuldades
à defesa contrária, nos primeiros minutos
da partida.
Rui Caniço, aos 5´ dentro da área, com um
toque subtil, por pouco não traiu Miguel Soa-
res que do golo. Por seu lado, os anfitriões,
trocavam bem a bola, mas sem conseguir criar
ocasiões para a baliza de Rodolfo Vacas, que
esteve em plano de evidência aos 36´ ao
executar uma soberba defesa com a palma da
mão a desviar a bola para canto, após um
remate fortíssimo fora da área protagonizado
por Pedro Ganhão. Ao cair do pano, mais uma
grande defesa do guardião sintrense, a remate
de João Coito. No segundo tempo, os locais,
entraram a todo o gás, mas com uma boa
circulação de bola, e o seu sector defensivo a
não permitir os intentos dos atacantes dos

 Lei 12 da FIFA,
“Faltas e Incorrec-
ções”, diz que; «é
permitido proteger
a bola. Um jogador

Liga Futsal Kids
– Massamá
Mário Wilson
o Patrono
Arrancou no passado fim-de-semana no
pavilhão João Campelo (Escola Stuart
Carvalhais) em Massamá, a Liga Futsal Kids,
na categoria de traquinas e Infantis. O evento
tem como patrono a ex - glória do S. L. Benfica,
o grande capitão Mário Wilson. A organização
está a cargo Green Sports Events e Real Futsal
Clube.
Resultados da 1ª Jornada (Traquinas): Varge
Mondar - São Brás, 3-1; Leões
Porto Salvo - C. A. Santa Maria Pinhal, 4-2;
Jardim Amoreira - Shotokai, 7-0; Real Futsal
Clube - Caxienses, 3-9; Torre Laranja -
CCAV.,2-5; Tojeira - Valejas, 8-0. 1ª Jornada
(Infantis): Real Futsal Clube - CCAV.,2-3;
Oriental FC – Torre Laranja, 7-0.

AJ

Campeonato Nacional de Promoção do Futebol feminino – Série D; Sintrense, 0-Estoril Praia, 2

Ângela Magalhães – Um jogo para o álbum
das boas recordações
Ventura Saraiva

Líder incontestado da Série D, do Campeonato Nacional de Promoção, contando por vitórias os jogos já realizados, o Estoril Praia visitou o Sintrense
no domingo, dia 29, na jornada 7, e encontrou pela frente uma equipa aguerrida, e de grande qualidade. Dois factores determinantes no resultado
final. Pela positiva, a guarda-redes do conjunto local, Ângela Magalhães que fez uma exibição para recordar, defendendo (quase tudo) incluindo um
penálti. Pela negativa, arbitragem de Vânia Almeida (Leiria) que teve uma actuação sempre inclinada para o conjunto forasteiro…

foto: ventura saraiva

A
que se coloca entre um adver-
sário e a bola por razões táti-
cas não comete nenhuma in-
fração enquanto a bola se en-
contrar a uma distância jogá-
vel e desde que não agarre o
adversário fazendo uso dos
braços ou do corpo. Se a bola
se encontra a uma distância
jogável, o jogador pode ser
carregado de forma correta
por um adversário”. Começa-
mos a crónica exactamente
com este registo, porque foi
exactamente numa decisão
inexplicável da juíza do encon-
tro, Vânia Almeida que aos 20
minutos assinalou uma gran-
de penalidade contra o Sin-
trense e abriu caminho para a
vitória do Estoril Praia. A
jogadora do emblema conce-
lhio quis proteger a bola,
deixando-a sair pela linha de
fundo, a jogadora canarinha,
Lara Matos, deixou-se cair.
Uma falta inexistente, a pena-
lização, muito menos. Cha-
mada a converter o castigo
máximo, Filipa Mandeiro, não
perdoou e deu vantagem ao
Estoril Praia, numa fase do

diam ficar deitadas no campo
a receber assistência. As do
Sintrense tinham que sair do
relvado. E nos minutos finais,
o Sintrense até podia ter mar-
cado. O que seria um prémio
para o empenho de todas as
jogadoras. Pena que não as
tivessem deixado jogar e igual
para igual, mesmo sabendo
que o Estoril Praia tem uma
equipa de outra dimensão e
objectivos.
Uma nota final para o público
presente nas bancadas. Perto
de uma centena de especta-
dores, com a maior fatia
adepta do emblema do Estoril.
O futebol feminino começa a

gerar entusiasmo. Melhores
arbitragens, precisam-se…
O Sintrense alinhou com: Ân-
gela Magalhães; Marta Pom-
bo, Rita Gonçalves (Jéssica
Simão, 63’), Sara Martins, e
Rita Soares; Patrícia Nel, Petra
Pacheco (cap.), Jéssica Cruz,
e Marta Bernardes (Cláudia
Lopes, 78’); Patrícia Caeiro, e
Vanessa Tomás (Jé, 48’).
Classificação: 1.º Estoril
Praia, 21 pontos; 2.º CAC, 18,
3.º Quintajense, 16, 4.º, “Os
Belenenses”, 13, 5.ºs Paio
Pires, e Sintrense, 12 (…), 12.º
Olímpico do Montijo, 0.
Próxima jornada (13/12):
Malveira da Serra-Sintrense.

jogo, em que o Sintrense pro-
curava equilibrar a partida,
depois de uma entrada muito
forte do clube cascalense.

Ângela Magalhães
numa tarde perfeita
mesmo na derrota
O segundo tempo do jogo,
mostrou um Sintrense mais
organizado e mais afoito nas
iniciativas ofensivas, e mais
rigoroso na zona defensiva,
Rita Soares, Marta Pombo, e
Sara Martins conseguiam

estancar o caudal atacante
das estorilistas, com Ângela
Magalhães a fazer uma exibi-
ção de luxo na baliza. Aos 50’
foi traída por uma falha de
marcação na pequena área,
com Filipa Francisco a fazer o
dois-a-zero, para as visitan-
tes. Aos 56’, novo penálti, a
favor do Estoril Praia, este
ainda assim, discutível, mas
seria o momento de Ângela
selar a sua exibição com a
defesa da tarde, ao defender
de forma brilhante, o castigo
máximo. A sua equipa cresceu

e colocou as suas adversárias
em sentido. Habituadas aos
resultados expressivos (42
golos, em 6 jogos e apenas 1
sofrido), o Estoril Praia acu-
sou a excelente motivação e
organização do Sintrense que
fez, quanto a nós, o melhor
jogo da presente época. Os
trinta minutos finais, revela-
ram uma equipa personali-
zada, enquanto o Estoril Praia
entrou em fases de antijogo.
Também nestes pormenores,
Vânia Almeida fez a diferença.
As jogadoras visitantes po-

Equipa de Sub 17 apresenta-se oficialmente
Domingo, dia 5 às 15h00
Depois das equipas de seniores e juniores (sub 19), é a vez
das Sub 17 entrarem em competição. Limitada às
competições da Associação de Futebol de Lisboa, a turma
do Sintrense faz a sua estreia no próximo domingo, às
15h00, no campo n.º 2 (sintético). O adversário é o Lisboa
e Águias, colectividade do Bairro da Boavista e que este
ano também integra os escalões femininos da AFL.
Quanto ao nacional de juniores (sub 19), a equipa folga
este fim-de-semana, preparando jogo do dia 19 (2.ª Volta)
em Setúbal, contra o líder da Série D, a Escola de Futebol
feminino. Na ronda do dia 28, o Sintrense perdeu em Paio
Pires por 3-0.

Campeonato de Portugal – Série G; Casa Pia At. Clube, 0-Sintrense, 1
Casapianos travados com golo de Rui Monteiro
António José “gansos”, e com descidas rápidas pelas

laterais, procuravam o golo. Faísca, aos 70´
livre de marcação, enviou a bola por cima do
travessão.
A seis minutos do termo do encontro, Rui
Monteiro, bate um livre, na esquerda, para o
fundo da baliza. Um golo de belo efeito, que
valeu três preciosos pontos e a subida ao
segundo posto do campeonato a par com
outra equipa sintrense o 1º Dezembro, com o
mesmo número de pontos (21). Boa
arbitragem.
Ficha do jogo:
Jogo no Estádio Pina Manique - Lisboa.
Árbitro: Eugénio Arez, auxiliado por Carlos
Filipe e Ricardo Glória (Algarve).
Casa Pia AC: Miguel Soares; Fábio Pala
(Rafael Floro, 62´), Zinho, João Coito e Pedro
Ganhão; Guti, Gonçalo Gregório (Nelson
Mendes, 81´), José Semedo e Sabry (Faísca,
68´); Nelson Graça e João Freitas. Treinador:

Filipe Coelho.
S.U. Sintrense: Rodolfo Vacas; Caipiro,
Sandro, Nuno Tomás e Filipe; Baltazar,
Manuel Liz, Rui Monteiro e Romário (Ricardo,
89´); Hugo Bral (Viegas, 87´) e Rui Caniço
(Jean, 60´). Treinador: Luís Loureiro. Ao
intervalo: 0-0. Marcador: Rui Monteiro (84´).
Top “3” para equipas sintrenses.
Resultados da 11.ª Jornada: Loures - Real
Sport Clube, 0-2; Casa Pia -Sintrense, 0-1;
Sacavenense - At. Malveira, 1-1; Coruchense
- Eléctrico, 1-0; Torreense - 1º Dezembro, 0-0.
Classificação: 1ºs. 1º Dezembro e Sintrense,
21; 3º Real Sport Clube, 20;
4º Casa Pia, 19; 5º At. Malveira, 18; 6º Loures,
16; 7º Torreense, 12; 8º Coruchense, 11; 9º
Sacavenense, 8; 10º Eléctrico, 6.
Próxima jornada (12ª 06. 12. 15): Eléctrico -
At. Malveira; Real Sport Clube - Torreense;
Sintrense - Coruchense; 1º Dezembro - Casa
Pia; Loures - Sacavenense.
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António Carrasco eleito Dirigente
do Ano na JOMA, recebe prémio pelo presidente
da UF Massamá-Monte Abraão, Pedro Brás

foto: taça barnabé

T

Camponeses de Dona Maria campeões pelo 2.º ano no escalão feminino (2)

erminou no passado
dia 21de Novembro,
em Vale de Lobos, a
10.ª Edição da Taça
Barnabé, em futsal,

Realizou-se no dia 28 Novem-
bro, no Salão Paroquial de
Nossa Senhora da Fé, em
Monte Abraão, a 3ª Gala
J.O.M.A., evento anual que
o clube presidido por João
Pedro Cardoso aproveita
para premiar e homenagear
colaboradores, atletas, patro-
cinadores, dirigentes e
associados. Entre as muitas
distinções, Susana Estriga
(atletismo) voltou a ser pre-
miada, com o dirigente
António Carrasco a entrar na
lista pela primeira vez.
No Futsal, António Maria
Costa Pinto (Treinador do
ano), Tânia Cristina Mesqui-
ta, Colaboradora do Ano
(Fisioterapeuta)  e Samuel
Baleiras (gr). Atleta de Futsal
do Ano, foram os eleitos pelo
clube de Monte Abraão.

Decorreu no dia 29 de No-
vembro, na Amadora, com
organização do Real Sport
Clube, a 5ª jornada do Cam-
peonato Nacional de Tiro
com Arco de 2015/2016,
temporada de Sala. A prova
teve a participação de 116
Arqueiros em representação
de 15 clubes, com o CCDS-
Centro de Cultura e Desporto
Sintrense a fazer-se represen-
tar por 14 arqueiros em arco
recurvo distribuídos pelas

Futsal – Taça Barnabé 2015

Dona Maria
conquista
dois títulos

competição promovida pela
União de Freguesias de Al-
margem do Bispo, Pero Pi-
nheiro e Montelavar. Os jo-
gos finais foram disputados
em clima de grande euforia,
com a aldeia de Dona Maria
em grande destaque na
prova, ao conquistar dois
títulos de campeão, através
das equipas do Rancho Fol-
clórico “Os Saloios” (Esco-
linhas), e do Grupo “Os Cam-
poneses” (escalão feminino)
com as raparigas a bater na

final, pelo segundo ano
consecutivo, a turma cam-
peoníssima de Aruil, por 2-0.
A Sociedade “Os Bem
Entendidos” de Albogas,
conquistou o título no II
Escalão, Camarões, no III
(seniores masculinos), e
Negrais, no I Escalão (Grupo
Ouro). A cerimónia de entrega
de prémios contou, entre
outros, com todo o “staff” da
UF de APM, padre Avelino
Alves, GNR de Pero Pinheiro,
Bombeiros de Belas, e ainda
do vice-presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Rui
Pereira.

Ventura Saraiva

foto: cortesia fernando correia

Monte Abraão
-Queluz

JOMA
promove
3.ª Gala

Tiro Com Arco-Campeonato Nacional (5.ª Jornada)

CCD Sintrense
com cinco pódios

categorias: Juvenis, Cadetes
Masculinos, Seniores Senho-
ras e Seniores Homens, que
obtiveram as seguintes clas-
sificações: Juvenis Indivi-
dual: 2º lugar – Tiago Matos;
3º João Alves; 8º Diogo
Freitas. Por equipas, 1.º lugar.
Cadetes Homens: 4º lugar –
João Madeira. Seniores
Senhoras;  5º Lugar – Susana
Serra.
 Seniores Homens: 1º Lugar
– Domingos Repas; 6º Lugar

– Luís Gonçalves; 8º Lugar –
Paulo Silva. Por equipas: 1.º
lugar
A próxima etapa do campeo-
nato nacional realiza-se no dia
13, com organização do Arco
Clube das Caldas. O Centro
de Cultura e Desporto Sin-
trense voltará a estar presen-
te em defesa das cores
concelhias.

Concluída no dia 28 de
Novembro, a 9.ª Jornada do
Campeonato Nacional de
Futsal da II Divisão, o Grupo
União MTBA manteve a
liderança da Série E (20 pon-
tos), ao bater no seu pavilhão,
o Eléctrico de Ponte de Sor,

Futsal – Nacional da II Divisão
MTBA mantém liderança

por 2-0. Também o Sporting
Vila Verde manteve o 4.º lugar
(18 pontos) ao vencer fora, o
Fonsecas e Calçada, por 3-7.
O 2.º lugar continua ocupado
pela dupla do concelho de
Loures, AMSAC e Portela,
ambos com 19.

Na 10.ª jornada, a realizar
amanhã, sábado, dia 5, os
dois emblemas concelhios
jogam em casa. O Vila Verde
recebe pelas 17h00, a UP
Venda Nova, e o MTBA, os
scabilitanos GF Empregados
do Comércio.

A Federação de Patinagem de
Portugal (FPP) remarcou para
o dia 8 de Dezembro (3.ª feira)
pelas 17h45, os restantes 10
minutos e 44 segundos da

Hóquei em Patins  – Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (Zona Sul)
Minutos finais do HC Sintra-Académica de Coimbra jogam-se no dia 8 às 17h45

partida entre o Hockey Club
de Sintra e Associação Acad-
émica de Coimbra e que foi
interrompido por quebra da
energia eléctrica no dia 7 de

Novembro. Na nossa crónica
da edição do dia 13 do mesmo
mês, em formato digital,
escrevemos que a falta de luz
se deveu à rede eléctrica

nacional, quando na verdade
foi da responsabilidade do
sector de distribuição. A
verdade, é que a energia não
foi reposta no tempo permi-

tido pelos regulamentos da
FPP, sendo agora realizado o
tempo em falta (10:44’).
Ainda, e quanto ao campeo-
nato prossegue amanhã,

sábado, dia 5, com o HC
Sintra a receber às 18h00, o
Campo de Ourique, e Nafar-
ros, a BIR.

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

A    F U N E R Á R I A

ATENDIMENTO PERMANENTE:   21 961 85 94

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

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

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

PUB.

Deseja
um Feliz Natal
e um Próspero

Ano Novo
a todos

João Pereira garante no crosse cidade da Amora um lugar na selecção.
Ao fundo, outro sintrense, Hugo Ganchas que esteve sempre nos lugares da

epois das provas
de observação,
com o crosse da
Cidade da Amora
(dia 22 de Novem-

Fundado em 23 de Novembro
de 2013, o grupo de corrida
“Run Lovers” celebrou com
um jantar na aldeia do So-
breiro, concelho de Mafra, no
passado sábado, dia 28 de
Novembro, o 2.º Aniversário,
juntando atletas, familiares,
e amigos. Nascido, a partir de
uma ideia do seu mentor,
Nuno Sentieiro Marques,
reúne actualmente mais de
duas dezenas de entusiastas
da corrida pedestre, a larga
maioria residentes na UF de
São João das Lampas-Terru-
gem, embora haja outros de
outros pontos do concelho
de Sintra, ou até fora dele.

Campeonato da Europa de Corta Mato – França

João Ferreira Pereira
na selecção nacional
Ventura Saraiva

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), divulgou a lista dos atletas
convocados para representar Portugal no Europeu de Corta-mato, prova
a realizar no próximo dia 13, em Hyères (França).

bro), a encerrar o ciclo, e que
determinava quais os atletas
do escalão de juniores selec-
cionados, João Ferreira Perei-
ra, com o 3.º lugar alcançado
ganhou a confiança do selec-
cionador e integra a equipa
nacional, juntamente com o
seu colega de equipa, Jorge
Moreira (Benfica), e Oswald
Freitas (CN Rio Maior).
Não é a primeira vez que João
Ferreira Pereira representa
Portugal, uma vez que o atleta
integra a equipa de Triatlo do

GDR Manique de Cima e já
foi chamado por várias vezes
à turma das quinas. No atle-
tismo, o jovem estudante,
este ano na Faculdade de
Motricidade Humana, desta-
cou-se também no Desporto
Escolar pela Secundária de
Santa Maria, na Portela de
Sintra, e conquista a sua
primeira internacionalização
ao serviço de Portugal.

Clubes da Associação de
Atletismo de Lisboa
dominam convocatória
Dos clubes filiados na AAL,
saliente-se também a presen-

ça de Tiago Costa, em se-
niores masculinos, Carla Sa-
lomé Rocha, e Sara Catarina
Ribeiro (femininos), Samuel
Barata, Miguel Marques, e
André Pereira (sub 23) todos
do Benfica, João Valente,
Fernando Serrão, Diana
Almeida, e Catarina Gon-
çalves (sub 23), do Sporting,
e Lília Martins, do Núcleo Sp.
Lourinhã, em juniores.
Os atletas seleccionados
cumprem já um estágio de
preparação para esta com-
petição desde o dia 30 de
Novembro, em Mira, termi-
nando no próximo domingo,
dia 6.
A selecção será liderada por

D
foto: ventura saraiva

José Regalo, Director da
Federação Portuguesa de
Atletismo, com a respon-
sabilidade técnica a cargo de
António Graça, Técnico

Nacional de Meio-fundo.
Integram ainda a comitiva o
técnico Rui Ferreira e o
massagista António Vieira.
A comitiva tem partida

agendada para dia 11, com o
regresso previsto a 14 de
Dezembro.

Elementos dos Run Lovers na recente Meia Maratona de São João das Lampas

Atletismo – Run Lovers assinala 2.º Aniversário

A paixão pela corrida
Com grande espírito solidário,
e de amizade, a corrida é uma
forma de estar, baseada na
sua principal missão: “ Pro-
mover activamente junto da
sociedade, pelo seu exemplo
e encorajamento, a prática
desportiva saudável”.
Para além das corridas em
Portugal, os “Run Lovers”
também competem regular-
mente no estrangeiro, esco-
lhendo as grandes maratonas
como forma de superação,
levando o nome de Sintra e
Portugal, a outros cantos da
Europa e do Mundo.

Ventura Saraiva foto: ventura saraiva

VI Torneio de Natal de Basquetebol GDEMAM
Dia 12 das 09h30 às 18h30
no Algueirão
Com organização do Grupo Desportivo Escola Maria Alberta
Menéres (GDEMAM, clube de basquetebol sedeado na freguesia
de Algueirão Mem Martins, realiza-se no o próximo dia 12 de
Dezembro, entre as 9h30 e as 18h30, no Pavilhão da Escola Maria
Alberta Menéres (Algueirão) o ”VI Torneio de Natal de Algueirão
Mem-Martins - Minibasquetebol GDEMAM”, competição que
conta com o apoio da Junta de Freguesia local, do Agrupamento de
Escolas de Mem Martins, e da Escola Maria Alberta Menéres.
Para além das equipas mini 8, 10 e mini 12 M/F do GDEMAM,
participam no torneiro as seguintes equipas; Carnide Clube; Dragon
Force (Futebol Clube do Porto); Esgueira Basket (Aveiro); Sport
Algés e Dafundo, e Sport Lisboa e Benfica.
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Algumas notas sobre cuidados/obrigações fiscais

CALENDÁRIO FISCAL DEZEMBRO
DATA

LIMITE OBRIGAÇÃO FISCAL

Até o dia
10

Até o dia
15

Até o dia
28

Até o dia
21

Até o dia
22

Até o dia
31

IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
Só serão consideradas as despesas tituladas por faturas onde
conste o número de identificação fiscal do adquirente e que tenham
sido comunicadas pelo fornecedor ou prestador de serviços no
Portal da Autoridade Tributária.
As despesas só serão consideradas se a entidade que as prestou
estiver registada com o código CAE (Classificação das Atividades
Económicas) a que respeitam.
Os contribuintes terão de aceder ao portal da Autoridade Tributária
e-Fatura e registar, ou corrigir todas as faturas na categoria da
atividade respetiva.

Importante: Como as despesas são dedutíveis para a totalidade
do agregado, todos os membros (não esquecer os filhos) terão
de possuir senha do Portal das Finanças.

Pedido de Alteração do Valor Patrimonial Tributário dos
Imóveis - IMI

Lembramos que até ao final deste ano pode pedir nova avaliação
do seu imóvel.
Esta avaliação pode ser pedida pelo preenchimento da declaração
modelo 1  disponível no portal da Autoridade Tributária.
O esclarecimento sobre esta matéria foi publicado do jornal de
Outubro passado.

Suspensão dos pagamentos por conta de IRC e IRS a
efetuar em Dezembro

O mês de dezembro é um mês normalmente muito sobrecarregado
em termos de tesouraria, veja com o seu contabilista se tem
mesmo que efetuar o 3.º pagamento por conta já que não existe
obrigação de o efetuar quando se verifique que o montante dos
pagamentos por conta já efetuados é igual ou superior ao imposto
total que será devido.

Carcavelos, 19 de novembro de 2015
NUCASE – Departamento de Assessoria Técnica

Maria Mestra - Economista

Se são contribuintes com atividade profissional ou empresarial
terão indicar quais são, as que se destinam à atividade. Ainda que
se encontre no Regime Simplificado, mas se é sujeito passivo de
IVA as faturas em que deduziu o imposto terão de ser registadas
na atividade.
Se o fornecedor não comunicou a sua fatura tem até 15 de
fevereiro do próximo ano a possibilidade de a inserir diretamente
no Portal da Autoridade Tributária.
Os hospitais, centros de saúde ou escolas públicas que estejam
por lei dispensados da emissão de fatura, passam a ser obrigados
a comunicar, através de modelo a aprovar, os valores das taxas
moderadoras ou das propinas pagas por cada sujeito passivo.

Algumas despesas dedutíveis e limites:

Dedução de formação e
educação

Deduções à coleta
do IRS de 2015

Dedução Limite

Relativa ao IVA suportado com
manutenção e reparação de
veículos automóveis; aloja-
mento e restauração; cabe-
leireiros e salões de beleza

15% do IVA
suportado

250 euros
por agregado
familiar

Dedução de despesas gerais
familiares

35% do valor
das despesas

250 euros por
sujeito passivo

Dedução de despesas gerais
familiares (famílias
monoparentais)

45% do valor
das
despesas

335 euros
por qualquer
membro

Dedução com as despesas de
saúde isentas ou à taxa
reduzida de IVA

15% do valor
das
despesas

1 000 euros
para o
agregado

As despesas de saúde à taxa
de 23% de  IVA, apenas com
receita médica a registar no e-
Fatura

800 euros
por
agregado

30% do valor
das
despesas

IUC – Pagamento do Imposto Único de Circulação
Modelo 30 – Entrega da declaração modelo 30
IVA – Pedido de restituição de IVA suportado noutro Estado Membro ou
país terceiro
IPSS – Submissão do orçamento anual, referente ao ano seguinte

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

Banco de Portugal – COPE

Comunicação à CGA, IP dos montantes pagos nesse mês referentes
a pensões
SEGURANÇA SOCIAL – Pagamento das contribuições
FCT e FGCT – Entregas do mês anterior
IVA – Envio da Declaração Recapitulativa
IRS/IRC – Entrega das quantias retidas
IMPOSTO DO SELO – Entrega do imposto cobrado
IRS – Terceiro pagamento por conta dos independentes (Cat.B), de
2015

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

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto Nacional de Estatística
CES – Pagamento da contribuição extraordinária de solidariedade
Modelo 11 – Notários e entidades que desempenhem funções notariais
Participação das rendas do ano de 2015
IRC – Terceiro pagamento por conta de 2015
IRC – Terceiro pagamento adicional por conta da derrama estadual de
2015
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ANIVERSÁRIOS
Os assinantes são parte importante nesta e em qualquer publicação
periódica. Desde sempre, vêm assumindo não só a expressão de
apoiantes como de fiéis leitores, a quem, naturalmente, estamos gratos.
Por ocasião de mais um aniversário natalício e porque as relações
de cooperação têm base afectiva, o JS apresenta, aos assinantes
abaixo mencionados, sinceros parabéns.

CULTURA

Importância a transferir:

NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

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

Seleccionar – Transferências –
Transferências bancárias

Cheque / No Jornal de Sintra - Loja / Multibanco

FORMAS DE PAGAMENTO – JORNAL DE SINTRA

DE ACTUAIS E NOVOS ASSINANTES

,

Centro de Saúde de Sintra
Hospital Amadora/Sintra
G.N.R. (Sintra)
Polícia Municipal
SMAS
E.D.P
Turismo - Est. de Sintra
Câmara Municipal de Sintra
Centro Regional Seg. Social
Tribunal Judicial de Sintra

21 924 77 70
21 434 82 00
21 325 26 20
21 910 72 10
800 204 781

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

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

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

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

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)

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO

TELEF.
URGÊNCIAS

Sexta-feira, 27 de  novembro – Marta Alexandra Gomes Neves, Camélia Cristóvão, de
Montelavar, Maria Antónia Pimenta Araújo Salreu, Ana Maria de Assunção Ferreira da Silva,
Maria Rosa Jorge da Fonseca,  Teresa Mónica de Jesus Torres, da Suíça, Alexandrina Caetano
Hipácio, de Colares, Maria Alexandrina Mateus Hipácio, Maria Ondina Costa Gomes, de S.
Pedro de Sintra;  Honorato dos Santos Cipriano, da Várzea de Sintra, Pedro Manuel Ribeiro
da Cruz Cosme, Ricardo Manuel S. Moreira, Anthony Andrade Fajardo, de Londres, Mário
Bento Ferreira, Tomás Augusto Esteves Ferreira.

Sábado, 28 – Albertina da Silva Simões, de Colares, Preciosa Helena Gaspar, de Morelena,
Maria Helena Pereira Martins, Liliana Isabel Martins Santos, Rinchoa, Maria Luísa Belo Prista
Rodrigues, de Mem Martins; Steve Batista, de França.

Domingo, 29 – Elisa da Encarnação Silva Santos, Anabela de Bastos Luis Gonzaga,  Maria
Eugénia dos Santos Dias, de Fontanelas, Ivone das Dores Dias Moreira; João Quirino, de
Cortegaça, António Antunes da Silva, Miguel Maximiano, de Lameiras, José Júlio Móra
Pedroso, do Sobreiro,  Henrique Filipe Dionisio Rosa.

Segunda-feira, 30 –  Rafaela Jacinto da Costa Gil, de Jundiai - Brasil, dra. Ana Maria da
Conceição Prudêncio, Ana Maria Ferreira Ribeiro Salvado Alves, Priscila Lígia Rodrigues
Garrido, Leopoldina Maria Branco, da Godigana,  Preciosa Teresa Dias, Maria de Lurdes da
Piedade Guerreiro, de Mem Martins, Dulce Antunes da Silva Vistas, de Morelena; Amadeu da
Silva Martins, do Carrascal, Rui Manuel Damásio Ribeiro, Luis Augusto Bento, das Termas da
Maceira, Francisco Olaivo Conde Júnior, Cesário Henriques de Lemos, Joaquim José da Costa
Jorge, de Sintra, Vasco Miguel Fabricante Torres Pimenta, da Adraga.

Terça-feira, 1 de Dezembro – Alda Maria Franco Grilo de Azevedo, Carolina Costa,
Natalina da Silva Moreira, Mercedes Figueira Gomes, de Sintra, Maria de Lurdes Brandão Silva
Miranda, Marília Cavaleiro Semedo Capote, Maria Clara Parracho Simões, de Cascais,
Natércia dos Anjos Vieira Mesquita, de Mem Martins, Jerónima Maria Pereira Jacob, da
Ribeira de Sintra; José Miguel Simões, José Manuel Sebastião Guindolas, de Vila Verde, Miguel
Ricardo Ferreira Ribeiro Salvado Alves, Carlos José Duarte de Sá, de Sintra, Cândido António
Luís,  Manuel Martins de Brito, de Lisboa, António Sebastião, de Palmeiros, Sabugo, Manuel
Francisco da Cruz.

Quarta-feira,  2 –  Cristina Isabel Cavaleiro Semedo Capote, Gracinda Rodrigues, Marina
Ferreira Ribeiro, Maria Odete dos Santos Carpinteiro, de Lisboa, Romana do Carmo Abreu,
de Sintra; Armindo Duarte Gomes, Manuel Rosa Duarte, do Ral, Manuel dos Santos do Cabo,
José Cristóvão de Oliveira, da Terrugem, João Fausto Pinto de Miranda Ferreira Jordão, do
Cacém.

Quinta-feira,  3 –  Maria José Louçada Mechas, de Vila Verde, Judite Lourdes da Luz Pereira,
do Sabugo, Teresa Maria Simões Alípio, Ana Filipa R. Marques Viegas, da Várzea de Sintra;
Armando da Conceição Neves, Francisco Gonçalves, do Linhó, João Pedro Santana de
Almeida Campos, de Mem Martins.

Sexta-feira,  4 de Dezembro – Palmira da Conceição dos Santos Bravo Martins, dra.
Maria Almira Silva da Conceição, dra. Maria Lucinda da Silva Ventura, de Sintra, Maria Amélia
Rosa Gaspar Quintino, da Baratã; Ricardo Nunes Medina, Tomaz Vicente Agostinho, do
Algueirão, Vasco da Gama da Cruz Guerreiro, José dos Santos Nogueira, Vasco Carretas, de
Montelavar, João Manuel Salvado Alves, Vitor Manuel Alegre Pedro, de Bolembre, Gonçalo
Filipe Rodrigues Costa , do Magoito.

Sábado, 5– Elvira Maldonado, de Lisboa, Maria de Lourdes da Conceição Fernandes, Iria
Clotilde Pedroso Ferreira, dos Negrais, Luísa Maria Gomes Penaforte, de Sintra, Maria
Cristina Galrão da Silva, de Almargem do Bispo; José Júlio Rato Nunes, do Mucifal.

Domingo, 6 – Ana Sofia Norberto da Silva, Ana Margarida Gonçalves Mourão, Alexandrina
Faria Ferreira, de Colares, D. Maria das Neves Mendes Vieira, da Assafora, Olimpia da Silva
Jordão, Maria Madalena Medina da Silva Pinto Capote, de Coimbra, Virgínia Maria Bento, de
Termas da Maceira, Felismina dos Santos Leão Gonzaga, Maria Clara Raposo Martins, de
Albogas, Elisa Silva Soares, Elisa Sabino, da Abrunheira, Matilde Moreira Rato, do Casal de
Santo Amaro,  Maria Helena Damião Roça Raio, Maria Inácia Pereira Jacob Bulário; Manuel
da Silva Rodrigues, António E. Lourenço, de Casal de Pianos, Fernando José Luís Matias,
Francisco Domingos Duarte, de Arneiro dos Marinheiros, Henrique Loureiro Paulo, de
Lourel.

Segunda-feira,  7 – Daniela Sofia Oeiras Breda, de Almargem do Bispo, Cátia Patrícia Roça
Raio, Elsa da Conceição Carvalho Franco, de S. João do Estoril, Cristina Maria Laranjeira,
Maria da Conceição Janota, de Pero Pinheiro, Erundina Rosa das Neves Pinto Moreira,
Fernanda Manuela Lourenço da Costa, Maria dos Anjos Soares Antunes Sequeira, Elvira da
Conceição Miranda, da Terrugem, Maria da Conceição da Silva Topa Valentim, de Paiões,
Virgilio Santos Gonçalves Melo, de Mem Martins.

Terça-feira,  8 –  Ana Rita Alves Martins Jaco, das Mercês, Deolinda da Conceição  Tomás
Costa, Virgínia da Conceição Gonçalves, Maria Fernanda Baptista, Belmira da Conceição
Alegre, de Bolembre, Filomena da Conceição Freire Curado, do Carvalhal (Mafra), João
Paulo Pires, das Azenhas do Mar, eng. José António Laranjeira,Manuel da Silva Nunes, de
Morelena, José Manuel Reis Baeta, Marco António dos Santos Agostinho, Nuno Ricardo Pinto
Silva Moreira, Júlio Manuel da Silva Domingos.

Quarta-feira, 9 – Dora Dinis Ligeiro, de Pero Pinheiro, Rosália Oriol Pena, Mariana
Augusta Garcia Alonso de Oliveira, de Lisboa, Maria dos Prazeres Morais Coelho, de Queluz,
Bazalisa Feliciano, de Albogas; Waldemar da Conceição Sousa Pinto, José Gouveia da Silva,
de Morelena, Torcato Fernando da Conceição Vitor, de Sintra, Ernesto Damião, das
Lameiras.

Quinta-feira, 10 – Paula Roneberge, de São Pedro de Sintra, Maria Amália dos Santos Silva,
Gracinda Freire Falcão e Silva, de Sintra, Fernanda Santos Almeida, Maria de Lurdes Pereira
Gomes Firmino, de Almoçageme; Américo José Galrão, de Santa Eulália, Abel Simões de
Almeida, do Ral, Manuel Domingos Martinho, de Mem Martins.

Vende-se Reboque, fabrico alemão, em boas condições. 750 kg peso bruto, comprimento
cerca de 2,10m x 1,10m. Roda de apoio à frente com pneu de ar cumprimido e apoios atrás. 675
euros. Telef. 21 929 24 55.
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Sexta-feira, dia 4 de Dezembro: Vitor

Manuel, Algueirão (219266280); Correia, Queluz

(214350905); Campos, Cacém (219180100).

Sábado, dia 5: Tapada das Mercês, Mercês

(219169907); Baião Santos, Monte Abraão

(214375566); Caldeira, Cacém (219147542).

Domingo, dia 6: Dumas Brousse, Rinchoa

(219160404); Simões Lopes, Queluz (214350123);

Mira Sintra, Mira Sintra (219138290).

Segunda-feira, dia 7: Viva, Rio de Mouro

(219177979); Pinto Leal, Shopping Center de

Massamá (214387580); Ascensão Nunes, Agualva

(214323020).

Terça-feira, dia 8: Valentim, S. Pedro Sintra

(219105223); Vasconcelos, Monte Abraão

(214372649); Silva Duarte, Cacém (219148120).

Quarta-feira, dia 9: Crespo, Várzea de Sintra

(219245320); Quinta das Flores, Massamá

(214302063); São Francisco Xavier, S. Marcos

(214260615).

Quinta-feira, dia 10: Dumas Brousse,

Rinchoa (219160404); Gil, Queluz (214350117);

Rico, Agualva (214312833).

PROPRIEDADES EMPREGO AUTOMÓVEIS DIVERSOS SOCIAL OBRIGATÓRIAS NECROLOGIA

foto: catarina lobo/teatromosca

FAHRENHEIT 451, novo
espetáculo do teatromosca,
acaba de chegar de França,
onde estreou no passado dia
19 de novembro no Théâtre
de la Tête Noire, em co-
produção com esta estrutura
teatral. O espetáculo estará
em cena no Auditório
António Silva, no Cacém, de
3 a 12 de dezembro, de quinta
a sábado, sempre às 21:00. Os
bilhetes inteiros têm o valor
de 5,00€, e as concessões
3,00€. Em 2016 o espetáculo
seguirá em digressão por
Braga, Guarda, Amadora,
Cascais, Lisboa, Funchal,
entre outras cidades.
FAHRENHEIT 451, adapta-
ção do romance com o mesmo
nome de Ray Bradbury, é o
terceiro e último momento do
projeto Trilogia Norte-Ame-

FAHRENHEIT 451, teatromosca
Depois da estreia em França
o espetáculo é apresentado no Cacém

ricana em que a companhia
tem vindo a trabalhar desde
2013, altura em que estreou
«Moby-Dick», a partir do
romance de Herman Melville.
Em 2014 estreou «O Som e a
Fúria» a partir da obra de
William Faulkner. FAHREN-
HEIT 451, marco fundamental
da literatura de ficção

científica, encerra este ciclo
de espetáculos a partir de
alguns dos mais influentes
romances norte-americanos.
Há poucos dias o Professor
Joseph Brooker escrevia: “If
you want to be convinced
that starting a new war is a
bad idea, reread FAHREN-
HEIT 451 (1953).”

A bYfurcação teatro apre-
senta a peça teatral infantil
“Conto de Natal”, na Quinta
da Regaleira, em cena até 28
de fevereiro de 2016.
O velho Scrooge, teimoso e
egoísta, entra agora na época
do ano que mais odeia, o
Natal. Época de alegria e paz,
mas nada nem ninguém con-
segue fazer Scrooge sorrir.
Sempre a maltratar tudo e
todos com a sua cara de mau
e voz arrepiante faz com que
todas as pessoas se afastem
dele. Até ao dia em que os

“Conto de Natal”, na Quinta da Regaleira

espíritos do passado, presen-
te e futuro lhe mostram real-
mente como é o Natal, uma
época de dar e receber. Será
que Scrooge vai mudar a sua
atitude? Ou continuará egoís-
ta e antipático?

Sábados às 16h00, domingos,
às 11h00 (Aviso: as sessões
de 5,26 e 27 de dezembro; 2 e
3 de janeiro não se realizarão).
Preço :7 euros. Informações
e reservas: Tel. 219 106 650

Fonte: CMS

Miguel Angelo sobe ao palco
do Centro Cultural Olga Ca-
daval para apresentar o seu
novo álbum intitulado “Se-
gundo”, no próximo dia 5 de
dezembro, às 21h30.
Pode até parecer estranho
mas já passaram quase 11
anos desde que Miguel Ange-
lo – com os Delfins – esgota-

“O Natal Segundo Miguel Angelo”
no Olga Cadaval

va o Olga Cadaval num espe-
táculo acústico… É portanto
mais que hora para este re-
gresso a Sintra, em espetá-
culo próprio, no seu percurso
a solo iniciado em 2012 e
sempre centrado na escrita de
canções intemporais.
O Natal Segundo Miguel
Angelo é um espetáculo que

cruza a apresentação do no-
vo álbum “Segundo” com o
espírito do Natal – recu-
perando alguns clássicos da
Quadra e o seu single do Natal
de 2013, O TEU NATAL –
pontuado com alguns dos
seus êxitos de sempre.
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Sintra – “Reino de Natal” no Parque da Liberdade e todo o centro histórico de Sintra, de 3 a 23 de dezembro”.

televisão

J
Bernardo

de Brito e Cunha

HÁ 10 ANOS ESCREVIA

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

A

CINEMA

EXPOSIÇÕES

TEATRO

MÚSICA

E

DANÇA

C

Sintra – Sintra Press Photo
Exposição de fotojornalismo
Onde: MU.SA - Museu das Artes de
Sintra
Quando:  Até 10 dezembro

Sintra – X’15
Exposição de fotografia de alunos
finalistas do IADE
Quando: Até 4 de janeiro de 2016
Onde: Quinta da Regaleira

Sintra – Exposição
de ilustrações de Pierre Pratt
Quando: Até 9 de janeiro
Onde: MU.SA - Museu das Artes de
Sintra

Sintra – “Eu não vou mais à escola”,
Exposição de desenho de Cecília
Corujo
Quando: Até 20 de janeiro de 2016
Onde: MU.SA - Museu das Artes de
Sintra

Sintra – “Cumplicidades”,
exposição de pintura de Clotilde Fava
Onde: MU.SA - Museu das Artes de
Sintra

Sintra – “Os Lusíadas
– Viagem Infinita”
Pela Musgo-Produção Cultural

Sintra – “Lago dos Cisnes”
Bailado em dois atos e quatro cenas
Quando: 19 dezembro, 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval
Contacto: 21 910 71 18Sintra – “O Natal Segundo Miguel

Angelo”
Quando: 5 dezembro, 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Cinderela, era uma vez uma
história de Magia
Quando: 6 dezembro, 16h. CINEMA CITY BELOURA

Quando: Até 27 de janeiro.

Chão de Meninos – “Des-figurações”
Exposição de pintura e escultura de
Mário Rodrigues
Quando: Até 31 dezembro
Onde: LM - Galeria de Arte
Contemporânea
Telef. 219243096

Odrinhas – Exposição Temporária
– «Pedras que Jogam – Jogos de
Tabuleiro de Outras Épocas»
Quando: Até 30 de Dez., de terça a
sáb., das 10 às 13 e das 14 às 18 horas.
Visitas guiadas mediante marcação: Tel.
219 609 520
Onde: Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas

Mira Sintra – II Exposição de
Pintura e Bordados
Quando: Até 31 de dezembro,
Onde: Casa da Cultura Lívio de Mo-
rais, em Mira Sintra

II”, na sala 5K, às 15.50h, 18.40h,
21.30h, 00.15h.
“O Leão da Estrela”, na sala 6, às
17.45h, 19.55h, 22.05h, 00.25h.
“Mune - O Guardião da Lua”, VP,
na sala 7, às 11.35h, 13.20h.
“007 Spectre”, na sala 7, às 15.10h.
“007 Spectre”, na sala VIP8, às 18.20h,
21.20h, 00.15h.
“As Sufragistas”, na sala 7, às 20h,
22.05h.
“As Lendas de OZ: O Regresso de
Dorothy” VP, na sala VIP 8, às
13.45h.

DIVERSOS
Sintra – “Reino de Natal” no
Parque da Liberdade e todo o
centro histórico de Sintra, de 3 a
23 de dezembro” – Parque da
Liberdade: Quintas e sextas-feiras
– das 8h30 às 17h30; Sábados,
domingos e feriado – das 11h00
às 19h00. Dia 22 e 23 – das 11h00
às 19h00.

Onde: Quinta da Regaleira
Quando: Até 20 de dezembro,
aos sáb., dom. e feriados às 17h.
Reservas: 21 910 66 50

Sintra – “A Cigarra e a Formiga na
cidade”
Pelo Fio d’Azeite/Marionetas do Chão
de Oliva
Quando: Até 13 de dezembro
Onde: Casa de Teatro de Sintra
Reservas: 21 923 37 19

Sintra – “Conto de Natal”
Teatro infantil pelo bYfurcação
Quando: Até 28 de fevereiro
Onde: Quinta da Regaleira, sáb. às 16h;
dom. às 11h
Reservas: 219 106 650

Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “Haydn - Grieg”
Quarteto de Cordas de Sintra
Quando: 11 dezembro, 22h
Onde: Auditório Acácio Barreiros
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “Ricardo Carriço ee Miguel
Gizzas” - Histórias
Quando: 12 dezembro, 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Shopping: 219247643
De 3 a 9 Dezembro

“O Principezinho” VO, na sala 7, às
17.55h.
 “O Principezinho” VO, na sala 5K,
às 13.40h.
“O Principezinho” VO, na sala 1, às
11.20h, 15.30h, 19.50h, 21.55h,
00.10h.
“O Principezinho” VP, na sala VIP8,
às 11.30h, 15.40h.
“O Principezinho” VP, na sala 1, às
13.25h, 17.35h.
“curta Sanjay Super Equipa + A
Viagem de Arlo”, VP, na sala 7 às
00.20h.
“curta Sanjay Super Equipa + A
Viagem de Arlo”, VP, na sala 2 às
11.15h, 13.25h, 15.25h, 17.40h,
19.50h.
“curta Sanjay Super Equipa + A
Viagem de Arlo”, VP 3D, na sala 6 às
11.20h, 13.30h, 15.35h, 17.40h,
19.50h.
“O Segredo dos Seus Olhos”, na sala
2, às 22h, 00.10h.
“Pan: Viagem à Terra do Nunca” VP,
na sala 3, às 11.30h.
“A Modista”, na sala 3, às 13.40h,
16h, 18.45h, 21.35h, 00.05h.
“A Ovelha Choné - O Filme”, VP, na
sala 4, às 11.40h, 13.45h.
“A Ponte dos Espiões”, na sala 4, às
15.40h, 18.30h, 21.25h, 00.15h.
“Hunger Games: A Revolta, Parte

Á TINHA SIDO o Novo Banco a trazer mais
dores de cabeça. Mas isso foi apenas o prin-
cípio. Assim que o recém-empossado governo
foi chumbado na Assembleia da República,
catrapuz!, foi a queda da devolução da taxa de

É quase Natal! Mas por cá já se foi a Belém

«De vez em quando convém refrescar os programas. Foi
nisso que a nova direcção de programas da SIC – se
calhar deveria ter escrito “de toda a SIC”, pois que o
homem, de seu nome Penim, tem Carnaxide na barriga –
pensou e, se bem o pensou, melhor o fez. Escrevi
“melhor”? Isso é que é uma coisa que está por apurar.
Para começar, acabaram com o “SIC 10 Horas”: e essa
parte foi, efectivamente, boa, pela simples razão de que
o programa começava às mais variadas horas… mas
raramente às 10. Portanto, acaba-se com aquele programa
e prepara-se Fátima Lopes para “voos mais altos” como
se chegou a dizer. E em vez desse título tão apegado às
horas, pois sejamos elementares: e chamaram ao
programa, muito simplesmente, “Fátima” – com uma
publicidade do canal que a dava, misticamente, como “a
Senhora das manhãs”. Daqui a padroeira da República
há-de ser, se Deus o permitir, um pequeno passo.»

POR FALAR em RTP1, fica aqui um lamento.
Começou esta semana a exibição da série
“Gotham”, uma outra visão da figura da banda
desenhada (e posteriormente do cinema) de
Batman. A série é excelente e as personagens e o

ONFESSO que gostaria de poder continuar a dizer
bem do programa da RTP1 “The Voice Portugal”,
até porque dentro do género de séries que são de
procura de talentos vocais, este me parece um dos
melhores, se não mesmo o melhor. No entanto,

NTÓNIO COSTA lá teve que antecipar o Natal
e fez ao longo da última semana diversas visitas
ao “menino”, em Belém. Finalmente lá conse-
guiu formar governo, não sem que o mesmo
menino lhe escrevesse cartas a perguntar coisas

IRS – que durante as eleições o futuro-ex-governo
anunciava triunfante ir ser de 35% - também dar um tombo
e não de pouca monta: nem mais nem menos do que 35
pontos, passando a um redondo e rotundo zero. Neste
caso, até podemos suspirar um pouco de alívio: imaginem
que a coisa caía uns 36 ou 37 pontos... Lá tínhamos que
ainda pôr mais algum. E só agora se veio a saber por que
motivo a Europa, lá longe, se fartou de pedir (pelo menos!)
um esboço do Orçamento de Estado: Pedro & Cia não
deixaram uma linha alinhavada, perdoe-se-me a redundância
da expressão. Isto quem quer bons governos (e sérios!)
arranja-os... Mas se a coligação também não tinha um
programa de governo, como diabo havia de ter um
orçamento? Eu às vezes tenho esperanças na raça humana
– mas são mais os desgostos do que os contentamentos...

e a pedir garantias. E, está bom de ver, teve respostas –
que não foram do conhecimento público, coisa com que
muita gente se enxofrou. Não percebo porquê: quando
recebia uma carta de uma (possível) namorada, era capaz
de comentar com um amigo que “Fulana escreveu-me a
perguntar isto e aquilo”. Mas depois, o que eu respondia,
era comigo e com ela. Por isso não percebo tanta angústia

pelo desconhecimento da resposta de Costa ao menino. Isso
fez com que Ricardo Araújo Pereira tenha escrito, no seu
espaço na revista Visão, a sua versão do que António Costa
pode(ria) ter escrito a Aníbal. E é um texto notável, repleto de
respostas que Aníbal certamente não esperaria – mas que
são engraçadíssimas. Nomeadamente a que diz respeito à
reforma do Presidente da República...

nesta fase em que entrou há uma ou duas semanas – o chamado
“combate” entre dois concorrentes – a coisa baixou de interes-
se: está em jogo escolher entre duas vozes que o próprio
mentor quis ter no seu grupo na primeira ronda. Aqui
chegados, só um sobrevive, a não ser que outro mentor salve
o concorrente que não foi escolhido... É uma fase mais aleatória
em que a sorte tem um papel demasiado grande no futuro do
concorrente que não foi escolhido. E, se bem me lembro, no
último domingo teria escolhido quase todos os concorrentes
não escolhidos...

clima de film noir são absolutamente fantásticas, e é pena
que a RTP a exiba para lá da uma hora da manhã. Não consigo
fazer ideia quantas pessoas poderão/conseguirão manter-se

a pé até às duas e tal da manhã e,
consequentemente, não percebo
bem que público pretende a RTP
atingir com este horário: reforma-
dos, acamados e desempregados?
Não são de ignorar, naturalmente,
mas parece-me curto.
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124.º Aniversário da Banda
dos Bombeiros Voluntários de Colares
Integrado nas comemorações do 124.º aniversário
da Banda dos Bombeiros Voluntários de Colares
e para seu encerramento realizou-se um almoço
convívio nas instalações da corporação no
domingo, 29.

PUB.

A Banda dos Bom-
beiros Voluntários
de Colares encer-
rou as comemora-
ções do seu 124º

aniversário com a realização
de um almoço nas instalações
dos Bombeiros Voluntários
de Colares, que contou com
a presença de cerca de cen-
tena e meia de convivas, fa-
zendo-se a C.M. Sintra re-
presentar pelo seu Vice-Presi-
dente, Rui Pereira, estando
também presente o Presidente
da Assembleia Municipal, Dr.
Quintas, o Presidente da Junta
de Freguesia de Colares, Rui
Santos, bem como represen-
tantes de algumas coletivi-
dades da freguesia de
Colares.

As comemorações tiveram
início no dia 1 de novembro
(dia do aniversário) com a
realização do Concerto pela
Banda, sob a regência do seu
maestro, Fernando Moreira, e
a entrega de um diploma a
mais um novo músico, Simão
Fonseca, executante de trom-
pete, não tendo sido possível
realizar-se de manhã o tra-
dicional desfile, pelas ruas de
Colares, em cumprimento a
Sócios, Coletividades e Enti-
dades, devido às condições
atmosféricas.
Estas comemorações prosse-
guiram no dia 8 com a reali-
zação de um animado “ped-
dy-paper” pelas ruas de
Colares e no dia 15 estava
previsto um “torneio relâm-

pago de sueca” que infeliz-
mente não teve a adesão
prevista de jogadores, tendo
prosseguido no dia 22 com
uma caminhada que levou um
agradável número de parti-
cipantes a redescobrir os
caminhos da zona, nomea-
damente a visita ao “Buraco
do Fojo” na Adraga.
A Direção desta Coletividade
aspira a que terminem o mais
brevemente possível as obras
de remodelação da antiga
Escola Primária, cedida pela
CM Sintra (por aluguer), com
vista à criação de uma nova
Sala de Ensaios da Banda, três
Salas de Aulas para a Escola
de Música, Gabinete da
Direção e “Sala de Honra”,
proporcionando assim as

condições para o desenvol-
vimento das suas principais
atividades.
A Banda dos Bombeiros Vo-
luntários de Colares foi criada
decorria o ano de 1891,
estando à frente do reino o
monarcar D. Carlos I, casado
com D. Amélia de Orleães.
Ambos os monarcas estão
fortemente ligados a Sintra
pela sua vivência e convívio
nos seus palácios reais.
O Jornal de Sintra dá os
parabéns à Banda de Colares
e faz votos que se concre-
tizem as suas aspirações para
dar continuidade ao seu já
longo serviço a bem da
cultura.

foto: arquivo/vitalino cara d’anjo

foto: arquivo/vitalino cara d’anjo
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