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na Quinta da Regaleira foi um sucesso
Realizou-se em Sintra, na Quinta
da Regaleira, no passado domingo uma visita ao morcegário da
Regaleira integrada na XV Noite
Europeia dos Morcegos, no âmbito
da celebração do Ano do Morcego
2011/2012. Aquela iniciativa fez

parte de um vasto programa de
actividades que têm como principal
objectivo desmitificar alguns mitos sobre aqueles mamíferos bem
como fornecer mais informações
sobre aquela espécie em vias de
extinção.
PÁG. 11

Facturas de empreiteiro provocam
demissões em Agualva
Pág. 3, 4

poster equipa
1º dezembro

Futebol femiNino

A presidente da Mesa da Assembleia
de Freguesia demitiu-se
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Miguel Soares de Oliveira | Presidente do INEM

Editorial

A Emergência Médica começa em si!
“Houve aqui um acidente”, informou uma voz do lado de lá do telefone. “Há feridos? Como é que estão?”,
perguntou o operador da central de
emergência médica do INEM.
“Não sei. Já cumpri a minha função
ao ligar 112 e agora tenho de ir andando!”, disse o contactante.
Esta conversa aconteceu mesmo.
Foi na sequência de um acidente
numa estrada
secundária no
Norte do País.
Havia, de facto,
feridos: três. Todos graves.
Escolhi este
exemplo porque
retrata bem uma
das dificuldades
que sentimos
no INEM. É que,
para que possamos prestar a
assistência mais
adequada a cada ocorrência, necessitamos da ajuda de quem liga para
o Número Europeu de Emergência
-112. E para nos dar essa ajuda não
é necessário que seja médico ou
profissional de saúde. Basta apenas
que mantenha a calma - sabemos
que isso nem sempre é fácil, porque
as pessoas estão naturalmente ansiosas - e que responda às questões que
lhe são colocadas. Essas perguntas
têm como objectivo, apenas, que se
consiga perceber o que se passa com
as vítimas – quantas são, se estão

conscientes, se respiram. A decisão
dos meios a enviar é tomada pelos
médicos dos Centros de Orientação
de Doentes Urgentes (CODU), após
a triagem da chamada. Basicamente,
são enviados meios de emergência
quando exista uma situação de risco
de vida ou esteja em causa uma função vital da vítima mas esta decisão
tem em conta um conjunto de facto-

res, entre os quais: a situação clínica
da vítima, os meios de emergência
disponíveis em cada momento e a
distância até às unidades de saúde.
Uma coisa é certa: os profissionais
envolvidos em todas estas etapas
procuram sempre dar a melhor
resposta possível ao cidadão que
necessita de cuidados de emergência
médica pré-hospitalar.
O nosso país tem, desde 1981, um
Sistema Integrado de Emergência
Médica. E o que é este sistema com

um nome tão complicado? Trata-se
de um conjunto de entidades que
cooperam com um objectivo: prestar
assistência às vítimas de acidente ou
doença súbita. Essas entidades são
a PSP, a GNR, os Bombeiros, a Cruz
Vermelha Portuguesa, o INEM e os
Hospitais e Centros de Saúde.
O funcionamento deste sistema
começa quando alguém liga 112.
O atendimento das
chamadas cabe à
PSP, nas centrais de
emergência. Sempre que o motivo
da chamada tenha
a ver com a área da
saúde, a mesma é
encaminhada para
os CODU do INEM.
Nestes CODU é
então efectuada
uma triagem da
situação e decidido, sob o ponto de
vista clínico, qual é
o tipo de resposta necessária para
cada situação. Note que os CODU
do INEM não pretendem efectuar
diagnósticos, mas sim identificar
sinais de gravidade, tarefa para a
qual é indispensável a colaboração
de quem liga!
Nunca se esqueça que são as
informações transmitidas ao CODU
que permitem aos nossos profissionais fazer uma triagem correcta
e determinar com rigor qual o tipo
de socorro a enviar para o local da
ocorrência. Sempre com um único

objectivo em vista: que as vítimas - de
acidente ou doença súbita – possam
ter a melhor assistência possível naquele momento. É que, quem liga
112 é, naquele momento, os olhos
da emergência médica no local.
É por isso que aproveito esta oportunidade do Jornal Cidade Viva para
lançar o apelo: colabore connosco,
dando as informações que lhe forem
solicitadas pelos operadores das centrais de emergência do INEM.
A responsabilidade de apurar o
máximo de informações é sempre
do INEM. Que não haja dúvidas.
Mas para podermos cumprir a nossa
missão de forma eficaz precisamos
também da sua ajuda. Tão importante quanto os profissionais que
vão ao terreno prestar assistência
é a colaboração de quem liga. Na
emergência médica você é um elo
fundamental!
Com a certeza de que tudo farei
por um INEM mais eficaz na prestação do socorro, mais eficiente na
gestão dos recursos disponíveis, mais
humano, solidário e responsável,
termino este texto dirigindo-lhe o
novo slogan do nosso INEM:
A Emergência Médica começa
em si.
Colabore com o INEM. Juntos,
podemos salvar vidas.

Miguel Soares de Oliveira
Presidente do INEM

CARTA DO LEITOR

Queluz – Cidade Adiada
Muito se tem falado e, ultimamente, escrito sobre a elevação da Vila
de Queluz a Cidade e os resultados
concretos dessa distinção.
Uns falam e escrevem por entenderem que dela não fazem parte,
outros falam e escrevem, agora, das
virtudes do ser cidade por mera táctica política e os outros - aqueles que
sempre procuraram as pontes que
fizessem da Cidade uma realidade
útil para todos os que a habitam, sem
nunca obterem qualquer sinal positivo de retorno - parece que também
só agora chegaram a esta reflexão.
Importa não esquecer que a Cidade
de Queluz resulta da elevação do
estatuto administrativo da então Vila
de Queluz. Vila que era composta
pelas localidades de Queluz, Monte
Abraão e Massamá. Sublinho “localidades” já que este é um conceito
ultimamente muito confundido com
freguesias. Aliás, de outra forma
não poderia ser, já que as cidades
são, por definição, aglomerados
urbanos contíguos, homogéneos e

que partilham grande parte das suas
infra-estruturas e indissociáveis umas
das outras.
Queluz nunca se conseguiu afirmar enquanto Cidade por diversos
factores.
Mas tenho, para mim, duas certezas. Por um
lado, o ímpeto inicial de
ser Cidade
provocou na
população a
legítima aspiração de que
com esse estatuto Queluz
fosse mais
respeitada a
nível concelhio e que daí
resultaria um
aumento significativo do investimento público.
Por outro lado, a expectativa de se
assistir à consolidação de uma política integrada, por todos os agentes

políticos locais, que levaria à definição de modelos de progresso social,
económico, urbanístico, cultural ou
outros que confeririam expressão e
dimensão à Cidade.
Infelizmente nada disto se concretizou.

Houve no passado muito recente
uma iniciativa que, pese embora
simbólica, pode ser um bom augúrio, refiro-me à criação do hino

da Cidade que pode bem constituir
uma primeira pedra na criação de um
sentimento de pertença daqueles que
aqui habitam e trabalham.
Mas para ser Cidade é preciso mais.
É necessário haver uma só voz que
represente estas populações junto
do poder político concelhio naqueles
que são problemas comuns e que
atravessam as fronteiras administrativas, leia-se freguesias. Falo do
trânsito, da interoperabilidade dos
transportes públicos, de grandes
infra-estruturas públicas, da organização dos estabelecimentos
escolares, do urbanismo, de uma
agenda cultural própria, entre outras
que dariam peso político, prestígio e
reconhecimento à Cidade.
Enquanto não se compreender que
a Cidade só o será verdadeiramente
quando todos participarmos na sua
construção, temo que Queluz não
passará de uma cidade adiada.
Hugo Federico - Morador em
Queluz há 37 anos

Atletas do 1º de Dezembro:
Um exemplo.
Decidimos dedicar estas breves linhas às
atletas da equipa de futebol feminino da Sociedade União 1º de Dezembro. Recentemente
aquelas atletas escreveram mais uma página na
já longa história desportiva daquela associação
desportiva.
A equipa de futebol feminino do 1º de Dezembro é aquela que mais títulos já conseguiu
alcançar no panorama do futebol feminino em
Portugal. Além de ser campeã nacional consecutivamente nos úlimos 10 anos, conquistou ainda
recentemente a Taça de Portugal, pela 6ª vez.
São por isso umas verdadeiras campeãs.
Mas como se isso não bastasse para justificar
estas linhas, mais recentemente disputaram
afincadamente um lugar na Liga dos Campeões
de futebol feminino. É certo que não conseguiram obter um resultado favorável que lhes tivesse permitido aceder aquela Liga dos Campeões,
o que seria um justo corolário para o trabalho
que têm desenvolvido ao longo dos anos, mas a
simples disputa e o modo como se empenharam
é motivo de uma brevissíma relfexão.
O futebol feminino em Portugal é 100%
amandor, não obtendo apoios públicos nem
privados como as competições de futebol
masculino. Acresce ainda a isto o facto de não
dispôr nem de longe nem de perto do espaço
noticioso nos jornais nem das horas de televisão
que a vertente masculina obtém. Porém apesar
de todas as contrareidades existentes e que
emperram o normal desenvolvimento desportivo
daquelas atletas, foi bonito ver o empenho, a
determinação e a garra, com que disputaram
frentes às suas adversárias aquelas partidas.
Vem isto ao caso de que devíamos olhar para
aquelas mulheres como uma referência e fazer
de cada uma um exemplo e divulgá-los nas
nossas escolas e nas nossas empresas. De certo
lhes faltam as condições ideais para treinar, por
ventura o equipamento não será todo do melhor
que existe, que os horários dos treinos dificultam em muito a conjugação da vida profissional
e familiar, que por vezes também as juízas as
prejudicam com decisões menos acertadas e,
ainda assim, não as ouvimos queixarem-se ou a
justificarem o “desaire” por não terem alcançado a fase final da Liga dos Campeões com as
habituais desculpas esfarrapadas. Só por isso já
deviam ser notícia. Dedicaram-se a um objectivo, arregaçaram as mangas e calçaram as botas
e foram à luta por um sonho em que acreditavam. Hoje em dia é cada vez mais necessário
que cada um de nós, no seu canto, tenha esta
atitude. Se somente nos lamentarmos de que
não termos sorte e a tudo isto resumir é fraco e
não nos leva a lado nenhum. Fica destas jogadoras o exemplo!
Já agora deixamos aqui uma sugestão à câmara municipal de Sintra para que homenagei estas
atletas com a medalha de mérito desportivo municipal como reconhecimento pelo empenho de
anos em prol do desenvolvimento do desporto
feminino no concelho de Sintra.

Paulo Marques
Director

FICHA TÉCNICA
Director: Paulo Marques | Colaboradores: Miguel Soares Oliveira, Hugo Federico, Nuno Cristovão, José Ricardo Pires, Raquel Ferreira, Cristina Infante Borges, Paula Barbosa, Ana Maria Passagem | Propriedade: Xelentenota – Comunicação | Contribuinte: 508 602 130 | Capital Social: 5.001,00€ | Redacção: Centro de Escritórios de Sintra – Av. Almirante Gago Coutinho,
132/134 – Ed. 14 – 2710-418 SINTRA | Telefone: 219 249 914 | Email: geral@cidadeviva.pt | Detentores de mais de 10% do capital da empresa: Paulo Jorge Duarte Marques | Periodicidade: Quinzenal | Tiragem: 10.000 exemplares | Impressão: Empresa Gráfica Funchalense – Morelena – Pero Pinheiro | Registo INPI: 405089 K | Registo ERC: 125138 | Depósito Legal: 236 659 105

Os artigos de opinião são da responsabilidade dos seus autores.
Cidade Viva é uma marca registada, propriedade da empresa Xelentenota - Comunicação, Sociedade Unipessoal, Lda.

ACTUALIDADE |

O JORNAL COM NOTÍCIAS • 25 DE AGOSTO DE 2011

página

3

Demissões e acusações
ensombram junta de freguesia de Agualva
A primeira demissão conhecida, com renuncia à sua condição de autarca, foi a da presidente da assembleia de freguesia, Sheila
Sousa e dos seus dois secretários, todos eleitos pela Coligação Mais Sintra (PSD, CDS/PP)
Num curto espaço de tempo a junta de freguesia de
Agualva foi apanhada no
meio de um turbilhão de

demissões e acusações. A
primeira demissão conhecida, com renuncia à sua
PUB

condição de autarca, foi a da
presidente da assembleia de
freguesia, Sheila Sousa e dos
seus dois secretários, todos

eleitos pela Coligação Mais
Sintra (PSD, CDS/PP). Luís
Roberto, eleito anteriormen-

sentido estar numa equipa
com os valores da lealdade
política, transparência, rigor
e seriedade institucional” tal
como se pode ler
na carta remetida
ao presidente da
junta de freguesia. Luís Roberto,
dá como exemplo
para essa falta de
transparência e
seriedade institucional o facto de
o presidente da
junta de freguesia
não ter revelado
atempadamente
aos membros do
e xe c u t i v o e d a
Mesa da Assembleia de Freguesia de Agualva. Ao
centro a presidente Sheila Sousa
assembleia o relatório que a Inspecção Geral da
na assembleia de freguesia. Administração Local realizou
Este, justifica a sua decisão, no primeiro trimeste deste
com o facto de que “só faz ano, mesmo quando por ele
questionado directamente
sobre o assunto.
Mas ao que foi possível
apurar outras demissões de
membros da Coligação Mais
Sintra estão a decorrer.
Sobre estas demissões,
Rui Castelhano, diz “não
ter nada a comentar já que
as pessoas que são eleitas
também têm o direito a revogar os seus mandatos, elas
próprias é que se quiserem
devem dizer os motivos pelos
quais se demitiram”.
Mas para além destas demissões, existe um outro
assunto a pairar sobre a junta
de freguesia de Agualva
que está a motivar diversas
reacções dos eleitos locais
naquela autarquia. A Traço
e Martelo, empresa de obras
públicas, solicitou por diversas vezes, durante este
ano, a realização de reuniões
com o presidente da junta de
freguesia com o objectivo de
ver satisfeitas o pagamento
dos valores que afirma em
divída. Apesar de ter existido uma reunião em Março
a questão não se resolveu a
contendo da empresa. Numa
das facturas emitida a 20 de
Junho a empresa invoca a
realização de obras no Jardim
do Chapéu na Avenida dos
Bons Amigos reclamando por
te como independente na
lista da Coligação Mais Sintra, deixou o executivo passando à condição de vogal

isso o valor de 6.939,24€.
Mas além daquele valor a
mesma empresa reclama
mais o valor de 3.530,10€

apreciada foi a atribuição de
uma bolsa de estudo a uma
funcionária daquela autarquia que desempenhava

Rui Castelhano, presidente
da Junta de Freguesia

decorrentes não de obras
realizadas no espaço público, mas do fornecimento
e colocação de painéis metálicos para as eleições autárquicas de 2009. Perante
a pergunta se reconhecia as
dívidas apresentadas nas cartas remetidas aos líderes dos
partidos com representação
na assembleia de freguesia e à sua presidente, Rui
Castelhano foi peremtório
ao afirmar que “não vou
aceitar que questões internas
do PSD impliquem que se
ande na praça pública com
uma campanha de mentiras.
Nenhuma daquelas despesas
que constam naquela carta
foram realizadas pela junta
de Agualva, obviamente que
agora a junta irá agir judicialmente contra quem anda
a denegrir o nome da junta.
Nunca iremos permitir que
o nome da junta de Agualva
fique manchado por questões internas de algumas
guerrilhas dentro do PSD”,
afirmou .

Relatório do IGAL
já é conhecido
No início deste ano o Cidade VIVA noticiou que a junta
de Agualva se encontrava a
ser alvo de uma inspecção
decorrente de queixas realizadas pelo Partido Socialista
na qual uma das questões

igualmente funções como
tesoureira na junta de São
Marcos. Esta inspecção veio
dar origem a um relatório
preliminar. O desconhecimento do conteúdo daquele
relatório motivou o envio de
diversos emails por parte do
vogal Luís Roberto para o
IGAL bem como da apresentação de um requerimento
por parte dos eleitos do PCP
por ainda não lhes ter sido
disponibilizado o referido
relatório.
O relatório deu entrada
na junta de freguesia a 16
de Junho, tendo sido apenas disponibilizado a 17 de
Agosto à presidente da assembleia de freguesia, Sheila
Sousa. Aliás Rui Castelhano
no decorrer da entrevista
que nos facultou afirmou
que o relatório já era do
conhecimento dos membros
do executivo e da presidente
da assembleia de freguesia,
afirmando ainda “acreditar
que a presidente da mesa
da assembleia, Sheila Sousa, tivesse feito chegar aos
restantes líderes o relatório”, justificando ainda com
questões jurídicas o tempo
consumido entre a chegada
do relatório à junta e a sua
disponibilização aos autarcas, apesar de no final do
próprio relatório ele determinar a deveria ser entregue e
em que termos. (cont.)
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Na reunião de líderes de
bancada da assembleia de
freguesia de agualva realizada esta foi acertada a data de
13 de Setembro para realização da próxima assembleia
de freguesia. Nessa reunião
confirmou-se a recepção do
relatório do IGAL por parte
do PCP que o tinha solicitado via requerimento. João
Castanho do PS confirmou-nos que no dia seguinte à
reunião o PS iria também
solicitar o relatório à mesa
da assembleia através da en-

trega de um requerimento.
PS já tem candidato
às próximas eleições
na freguesia
de Agualva
João Castanho será o militanto do Partido Socialista
que deverá ser o candidato
às próximas eleições autárquicas na freguesia de
Agualva.
O Cidade VIVA sabe que
esta questão já foi discutida entre alguns militantes
socialistas e foi confirmado
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por diversos membros do PS
como sendo aceite como a
escolha mais provável.
Confrontado com esta possibilidade, João Castanho
não quis comentar para já
o assunto. João Castanho,
é economista de formação
e trabalha na empresa municipal EDUCA, tendo já desempenhado funções como
tesoureiro e como presidente
da mesa da assembleia. Actualmente é líder de bancada do PS na assembleia de
freguesia.

João Castanho candidato do
PS em Agualva

Vereadores do PS querem 2 lojas do cidadão
O governo anunciou estar a estudar a reestruturação da rede de lojas do cidadão
Os vereadores do Partido
Socialista emitiram um comunicado de imprensa em que reclamam do presidente da câmara
municipal de Sintra, Fernando
Seara, o seu empenho para
que junto do governo reclame

PUB

a existência de duas lojas do
cidadão no concelho de Sintra.
O concelho de Sintra tem
quatro PACs – Postos de Atendimento ao Cidadão, que
apenas dispõe de alguns dos
serviços disponibilizados nas

lojas, enquanto que no resto
do país existem cerca de 33
lojas do cidadão.
Miguel Relvas, ministro da
tutela, anunciou recentemente
estar a estudar a reestruturação
da rede de lojas do cidadão, com

o objectivo de reduzir os custos
suportados com o arrendamento
e alocação dos imóveis, e de
abrir novas lojas em locais que
ainda não dispõem daquele serviço público, como seja o caso
de Sintra e Cascais.

Escola Segura
Com operação policial desde 23 Agosto
O município de Sintra, através da Polícia Municipal,
vai lançou uma Operação
Policial de Segurança, até
15 de Setembro, que visa
detectar e resolver todos os
“pontos negros” geradores

de insegurança junto dos estabelecimentos de ensino do
concelho. A operação pretende assegurar que o arranque
de mais um ano lectivo se faça
dentro da maior segurança e
da melhor forma possível.

PUB
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Detido suspeito pelo crime de roubo
Detenção ocorreu na linha de Sintra da CP
O Comando Metropolitano
de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão de Segurança a Transportes
Públicos, no dia 23 de Agosto
de 2011, procedeu à detenção
de um homem de 20 anos, no
âmbito de um processo em
investigação, em estrita colaboração com o Departamento
de Investigação e Acção Penal
de Lisboa, pelo crime de 6 roubos por esticão nos comboios
da CP na linha de Sintra. A
detenção ocorreu depois do
suspeito ter sido avistado na
Estação da Damaia, sendo que,
ao aperceber-se de que estaria
a ser seguido pelos policias,
encetou fuga para o Bairro

Cova da Moura, tendo sido
então interceptado no interior
do Bairro.
A 14 de Julho, deste ano,
no mesmo processo haviam
já sido detidos outros três jovens, no entanto, na altura, o
individuo que agora foi detido
encontrava-se com paradeiro
desconhecido, só voltando a
ser localizado no dia em que
voltou a cometer um roubo na
linha de Sintra.
Os suspeitos, aproveitando-se da superioridade numérica,
actuavam em comunhão de
esforços, combinando antecipadamente quais as tarefas
a desempenhar por cada um,
nomeadamente, quem efec-

tuava o roubo, quem dava
protecção, quem procedia a
vigias e quem bloqueava as
portas das composições, permitindo a fuga sem que fossem
perseguidos pelas vitimas ou

por outros passageiros.
O suspeiro foi presente, no
Tribunal de Instrução Criminal,
ao 1º interrogatório judicial e
aplicação da respectiva medida
de coação.

Atleta do Real campeão
europeu de tiro com arco

Passeio de BTT
na Terrugem

Diogo Ramos tem 14 anos
sagrou-se campeão europeu

As inscrições podem ser realizadas em
www.btt-terrugem.com até 7 de Setembro

Diogo Ramos, jovem atleta,
arqueiro do Real Sport Clube
com apenas 14 anos, sagrou-se campeão europeu de tiro

de campo na classe freestile
recurve júnior masculino.
Este jovem arqueiro que
ainda no passado mês de
Julho tinha
conquistado o titulo
de campeão
nacional de
tiro com arco
ao ar livre na
categoria de
recurvo cadete homens,
prepara-se
agora para
revalidar os
títulos de
campeão nacional de tiro
com arco em
sala, tiro de
campo e tiro

Pelo 7º ano consecutivo o
grupo BTT-Terrugem Sintra,
organiza na zona rural de
Sintra mais um passeio de
BTT. Este passeio que vai
percorrer localidades
de Sintra e Mafra,
está integrado no
programa das festas
em honra de São
João Degolado e vai
permitir realizar três
distâncias diferentes: 15 Kms guiados
(passeio família); 35
Kms com percurso
marcado e andamento livre e
55 Kms com percurso marcado
e andamento livre.
As inscrições podem ser
realizadas on-line no website
www.btt-terrugem.com e nas
lojas das bicicletas Brasil, até

dia 7 de Setembro.
Após essa data as inscrições
são efectuadas directamente
no secretariado do passeio
no dia 10. Para as senhoras a

inscrição no passeio é grátis.
Decorrente da inscrição cada
participante terá um seguro,
abastecimento durante o passeio, t-shirt da prova, brindes
diversos a sortear entre os participantes e outras novidades.
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Nuno Cristóvão

1º de Dezembro
Foi-me
solicitado
um texto
sobre a
equipa
de futebol da
S. U. 1º
Dezembro, de S.
Pedro de Sintra, que participou
entre 11 e 16 de Agosto passado,
na fase de grupos da Liga dos
Campeões Femininos da UEFA,
realizada no campo do Sintrense,
que gentilmente o cedeu para o
evento, sendo este gesto a prova
viva de que a rivalidade não é
impeditiva da colaboração entre
as instituições.
Esta equipa formada por 23 jogadoras, conta com raparigas de
17 até mulheres de 37 anos. Tem
nas suas fileiras jogadoras com
profissões tão diferentes como
sejam museóloga, jornalista,
motorista, estudantes do ensino
secundário e superior (Educação
Física, Psicologia, Enfermagem,
Fisioterapia), auxiliares de acção
educativa, professoras e técnicas
de help-desk.
Procura neste momento patrocinador de forma a fazer face aos
compromissos indispensáveis da
competição que se avizinha, nomeadamente policiamento para
os jogos em casa e refeições para
os jogos fora de casa.
Já foi campeã nacional por 11 vezes (10 delas obtidas consecutivamente), leva 107 jogos seguidos
(100 vitórias e 7 empates) sem
perder no Campeonato Nacional
e ostenta, no seu palmarés, 6 Taças de Portugal em 8 edições (as
2 últimas disputadas, tal como a
competição masculina, no mítico
palco do Estádio Nacional, no
Jamor).
Na prova deste ano (a 2ª realizada
no concelho de Sintra – a 1ª foi
em 2005) o 1º Dezembro obteve
2 empates: 1-1 com o ASA de
Telaviv (Israel) e 0-0 com o MTK
(Hungria) e 1 vitória por 4-0 ao
Liepajas Metalurgs (Letónia).
Com estes resultados ficou em
2º lugar.
Pese embora não ter alcançado
o objectivo principal (passagem
PUB

à fase a eliminar da competição), a forma como a equipa foi
despedida pelo muito público
presente no campo do Sintrense,
no final do último jogo com a
equipa húngara, é elucidativa do
querer, da entrega e da atitude da
mesma na procura do golo que
daria esse feito inédito para uma
equipa feminina portuguesa e foi
o reconhecimento da dignidade,
da qualidade (e também das
fragilidades) que a equipa demonstrou ao longo dos 3 jogos.
Ao contrário dos seus colegas
masculinos estas jogadoras não
têm as benesses (estágios de
preparação para as várias competições, deslocações de véspera
para realizar os jogos – entre 250
e 400 km de distância, médicos e
fisioterapeutas que acompanham
diariamente a equipa), nem os
salários chorudos que aqueles
auferem (só recebem – quando
há – uma reduzida verba, entre
30 a 70€, para apoio às deslocações para treinos e jogos), mas
têm praticamente as mesmas
obrigações que os seus colegas
profissionais, assumindo ainda
algumas despesas.
De facto, para lá dos treinos semanais (5 durante a preparação
para a Liga dos Campeões e 3
durante a época regular) a horas
impróprias para desportistas de
alto rendimento – o seu início
nunca se verifica antes das 21H
–, e dos jogos habitualmente
disputados aos Domingos à
tarde, todos os outros aspectos
inerentes à competição (repouso,
alimentação adequada, etc), têm
de ser cumpridos tal como os seus
colegas profissionais masculinos,
para que o rendimento desportivo seja o melhor.
Para lá de equipa sénior, o 1º
Dezembro conta ainda com uma
equipa maioritariamente formada
por raparigas com menos de 18
anos, que também compete regularmente, sendo a partir desta
que, regular e maioritariamente,
saem jogadoras promovidas para
a equipa principal.
Tal como disse um dia a antiga
guarda-redes e capitã da equipa,
Carla Cristina, na equipa do 1º
Dezembro “joga quem pode e
não quem quer”. Na realidade,
para lá da indiscutível qualidade
técnico-táctica que as jogadoras
da equipa devem possuir para
fazer parte daquela que é a melhor equipa nacional, também
é necessário ter um espírito de
sacrifício e de superação bem
acima do habitual e pouco usual
na sociedade de hoje.
Na minha modesta opinião, para
muitas outras raparigas e mulheres, elas são, certamente, um
exemplo de determinação que
em tempos de crise (financeira
e de valores) bem podem ser
factores de mobilização e incentivo pessoal, desportivo, cívico e
profissional.
Nuno Cristóvão - Treinador do
1º de Dezembro
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Passeio de Motas Antigas
e Clássicas
Largo D. Fernando II em São Pedro de Sintra

O Moto Clube de Sintra vai realizar o seu já tradicional encontro e passeio de Motas Antigas e
Clássicas, no Largo D. Fernando
II em São Pedro de Sintra, nos
dias 3 e 4 de Setembro

Sintra e São Pedro Sintra;
13h - Almoço no local de
encontro;
17h30 - Entrega de troféus
aos participantes.

Domingo - 4 de Setembro
10h - Feira de peças, exposição de motas;
13h – Churrascada.

Sintra Pro na Praia Grande
até dia 28 de Agosto

As expectativas são muito positivas para os próximos anos
Sintra, volta em 2011 a receber uma das mais importantes
provas do Mundial de Bodyboard. Os melhores bodyboarders vão estar presentes nesta
prova a decorrer até dia 28 de
Agosto, na Praia Grande.

de Grand Slam da IBA, as
mais importantes do circuito
e determinantes para apurar o
campeão mundial da modalidade.Esta será a 16ª edição do
Sintra Pro, o que o torna a mais
antiga prova da IBA a realizar-se

A única etapa portuguesa do
Mundial da IBA (International
Bodyboarding Association)
distingue-se por pertencer ao
restrito lote de campeonatos

consecutivamente. Um sinal de
prestígio para a organização,
que sempre contou com o
apoio da câmara municipal de
Sintra.“A etapa de Sintra é

PROGRAMA
Sábado 3 de Setembro
9h - Concentração no recinto da feira de São Pedro,
exposição de motos, entrega
de lembranças, formalização
das inscrições e início da feira
de peças;
10h30 - Saída para o passeio
em direcção à Vila de Sintra,
com paragem no Largo do
Palácio de Sintra;
11h - Continuação do passeio em direcção aos Capuchos, Almoçageme, Praia
Grande, Janas, Fachada, Magoito, (paragem) Fachada,
Terrugem, Vila Verde, Lourel,
PUB

sempre um ponto alto no circuito”, refere Terry McKenna,
o responsável executivo da
IBA, elogiando a “atmosfera
festiva” de que este evento
sempre se reveste, além, é
claro, do excelente nível de
bodyboard que
só os melhores
praticantes do
mundo podem
trazer à Praia
Grande.Mas não
é só das vedetas internacionais que vive o
Sintra Pro. Dois
atletas portugueses correm o
circuito mundial
no “top 24”, a
elite desta modalidade: Manuel Centeno e
Gastão Entrudo.
Centeno, atleta
do Porto, distingue-se mesmo
por ter sido o
único bodyboarder nacional
a ter levantado o troféu,
em 2003. Mas
teremos mais
portugueses:
os wildcards
Hugo Pinheiro,
que já foi 6º do
“ranking” mundial, além dos
campeões nacionais de esperanças Daniel
Fonseca e Miguel Adão, para
não falar noutros portugueses
que passem a exigente fase
de “trials”.
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EB2.3 Dr. Rui Grácio continua a esperar
por obras necessárias
Na escola chove dentro dos pavilhões, falta inspecção ao depósito de gás e iluminação no exterior
Os problemas existentes na
escola EB2.3 Dr. Rui Grácio
em Montelavar, são antigos e
tardam em ser resolvidas desesperando alunos e encarregados
de educação.
No final do mês de Julho a
associação de pais daquela escola remeteu uma carta a oito
entidades destinatárias, entre
elas o Ministério da Educação
– DREL, juntas de freguesia de
Almargem do Bispo, Montelavar e Pero Pinheiro, federação
de associações pais do concelho de Sintra e aos órgãos de
gestão da escola. Na missiva a
associação de pais procedeu a
um balanço do actual estado
do todo o equipamento escolar,
relatando diversas situações
anómalas que entendem merecer a intervenção imediata
dos responsáveis pela manutenção da escola, o Ministério
da Educação.
Antecendendo o envio da
carta cujo o conteúdo tivémos
PUB

conhecimento, foram realizadas
diversas visitas à escola por
elementos da associação de pais
acompanhados pela directora.

No balanço das visitas realizadas foi vasto o rol de anómalias
detectadas, desde problemas
com a instalação eléctrica, falta
de mobiliário escolar, chuva
dentro dos pavilhões, falta de
inspecção do depósito de gás,

no Agrupamento de Escolas de
Almargem do Bispo.
No seguimento desta carta, o
partido Os Verdes remeteu ao
Ministério da Educação diversas perguntas sobre as questões
que a associação de
pais elencaram na
sua carta. Para além
das situações visadas pela associação
de pais o deputado,
José Luís Ferreira, do
partidos Os Verdes,
acrescenta ainda o
facto de existirem
telhados de amianto
Posto de transformação de
em alto estado de
electricidade na escola
degradação e reforça a preocupação
A representente da associa- com a localização de um posção de pais mostra-se ainda to de transformação da EDP
particularmente preocupada “construído sobre uma nascom a segurança dos alunos cente de água e num local de
em face do aumento previsto fácil acesso a qualquer aluno”.
da população escolar daquela A EDP veio, em face da notícias
escola com o englobamento publicadas, prestar um esclafalta de iluminação exterior,
além dos problemas da localização do posto de transformação
de electricidade ali existente.

recimento ao portal Notícias
Grande Lisboa informando que
“o posto de seccionamento
e transformação em causa
(PST 5286, na Rua Vimal em
Montelavar) foi construído pela
Direcção Regional de Educação
de Lisboa e Vale do Tejo” e
que a EDP “vem alertando,
por escrito, desde 2009, a
DRELVT para o estado em que
se encontra a instalação e para
os perigos que podem advir
do quase permanente estado
de alagamento em que se
encontra, devido justamente
às contínuas infiltrações que
sofre”. O Cidade VIVA tentou
obter declarações por parte do
Ministério da Educação, tendo
por duas vezes solicitou esclarecimentos através da Direccção
Regional de Ensino de Lisboa,
sobre estas questões, não tendo
obtido qualquer resposta.
Solidários para com aquela comunidade escolar está também
a câmara municipal de Sintra e

a junta de freguesia de Montelavar. Ambas as entidades
oficiaram aquele organismo do
Ministério da Educação reafirmando as precoupações colocadas pela associação de pais e
solicitando a realização de obras
globais e com o carácter de
urgência. Recorda-se aliás que
a câmara de Sintra não aceitou
que aquele equipamento escolar fizesse parte do protocolo de
transferência de competências
do ministério para a autarquia
em virtude do estado deteriorado em que se encontrava em
Setembro de 2009.
O Cidade VIVA sabe que já
no início deste ano decorreram
diversas reuniões na DREL
entre as juntas de freguesia
servidas pela escola e os seus
responsáveis na qual foram
estabelecidas prioridades para
as intervenções a realizar,
sendo que nenhuma delas de
fundo, mas que nem aquelas
chegaram a decorrer.
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Workshop sobre
Agricultura Biológica
Inscrições abertas
Dia 25 de Setembro, a associação Olho Vivo vai realizar mais um workshop
sobre Agricultura Biológica,
em Queluz entre as 9h30 e
às 17h. Nos dias de hoje as
hortas para auto consumo são

todos os dias crescer, fruto da
sua dedicação.
Naquele workshop vão ser
abordados temas, como o
melhor local e dimensão para
plantar uma horta, como
começar a trabalhar o solo,

uma realidade em crescimento, para além dos benefícios
económicos, podem passar-se aos mais novos vários
conhecimentos, que estavam
longe de quem vivia uma vida
nas cidades. Trabalhar a terra
pode proporcionar momentos
de prazer e ter um sabor mais
intenso para quem consome
aquilo que plantou e que viu

como regar, o que semear ou
plantar, entre muitos outros.
A tarde é dedicada a uma
aula prática. A participação
neste workshop obriga ao
pagamento de 30€ para os
sócios daquela associação e
de 40€ para não sócios. As
inscrições podem ser feitas
na sede da Olho Vivo ou por
e-mail olho-vivo@sapo.pt.
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Belas Clube de Campo promove
1º torneio sustentável de golfe
A competição, inscrita no calendário oficial do European Senior Tour, terá lugar,
entre os próximos dias 29 de Setembro e 1 de Outubro
O Belas Clube de Campo
Senior Open de Portugal,
uma competição inscrita no
calendário oficial do European Senior Tour e que terá lugar, entre os próximos dias 29
de Setembro e 1 de Outubro,
naquele empreendimento,
assinala o início de uma nova
era na forma como são organizados os torneios de golfe
em Portugal ao estabelecer
metas sustentáveis ambiciosas e exigindo um controlo
pleno dos desperdícios, bem
como uma optimização de
excelência dos recursos naturais.
Para o efeito, em parceria
com a empresa CAOS e recorrendo à colaboração de
todos os parceiros e fornecedores envolvidos no torneio,
o Belas Clube de Campo
prepara-se para desenvolver
uma estratégia “verde” que
prevê as seguintes medidas:

cálculo e compensação das
emissões de CO2 através de
uma política de reflorestação;
separação e reciclagem de
100% dos resíduos reciclá-

Organizado pelo Grupo André Jordan e pelo European
Tour, o Belas Clube de Campo
Senior Open de Portugal, que
conta com o apoio da Federa-

veis produzidos e a consequente certificação do evento
pela Sociedade Ponto verde
como um ‘Evento R100’;
optimização dos consumos de
água, energia e combustíveis,
bem como uma minimização
da utilização dos recursos
naturais na produção de
material de apoio (brochuras,
programas, entre outros).

ção Portuguesa de Golfe e do
Turismo de Portugal, constitui
o primeiro torneio sustentável de golfe em Portugal,
indo ao encontro de uma
política ambiental de excelência desenvolvida em Belas
e que já permitiu ao empreendimento a atribuição de
diversos prémios e distinções,
nomeadamente do Prémio
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Desenvolvimento Sustentável, pela consultora Heidrick
& Struggles, em parceria com
o jornal “Diário Económico”,
BCSD e, seguindo a norma
DJSI, classificou-se entre
as melhores e mais sustentáveis empresas em
Portugal, conquistando
o 1º lugar na categoria
«Hotelaria, Imobiliário,
Turismo e Lazer». Além
disso O campo de golfe do Belas Clube de
Campo alcançou também, este ano, mais uma
certificação pela norma
GEO (Golf Environment
Organization), uma certificação internacional
de grande notoriedade,
concedida, pela primeira
vez em Portugal e na Península Ibérica, como reconhecimento do trabalho desenvolvido, desde
1998, pela Planbelas SA,
empresa promotora do
Belas Clube de Campo,
em prol da sustentabilidade ambiental. A National Geographic, numa
edição especialmente
dedicada à importância
crítica da água potável para
a sobrevivência do planeta,
escolheu o campo de golfe do
empreendimento português
Belas Clube de Campo como
uma das melhores infra-estruturas do género em
todo o Mundo em termos de
preservação ambiental e de
gestão desse bem cada vez
mais escasso e precioso.

II Edição da Feira das Energias
No Cacém, nos dias 24 e 25 de Setembro
A Agência Municipal de
Energia de Sintra - AMES
encontra-se a organizar,
à semelhança do ano
passado e em parceria
com a câmara municipal
de Sintra, um evento de
exposição de produtos
e soluções relacionadas
com os temas da Mobilidade Sustentável, da
Eficiência Energética e
das Energias Renováveis.
Este evento, decorrerá
no Cacém, nos dias 24

(Sábado) e 25 (Domingo) de Setembro, e cujo
horário será das 10h às
22h e das 10h às 19h
respectivamente.
A in ic iativa é u m a
oportunidade para população sintrense de
contactar com produtos
e serviços, numa lógica
de aproximação dos
munícipes às diferentes
soluções e tecnologias
disponíveis na temática
da energia.
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XV Noite Europeia dos Morcegos na Regaleira
Visita ao morcegário da Regaleira integrada no âmbito da celebração do Ano do Morcego 2011/2012
Realizou-se em Sintra, na
Quinta da Regaleira, no passado
domingo uma visita ao morcegário da Regaleira integrada na
XV Noite Europeia dos Morcegos, no âmbito da celebração do
Ano do Morcego 2011/2012.
Aquela iniciativa fez parte de um

extra em que Gabriel Mendes,
membro da organização, fez
uma apresentação cuidada e
muito interesante sobre a vida
daqueles mamíferos. Nesta
sessão foi possível aos presentes conhecer em detalhe
o modo como tem decorrido

possível a todos os presentes
conhecer em pormenor o
novo e o antigo morcegário
bem como os diversos morcegos que lá se encontravam.
Já à noite numa visita em que
participaram mais de 100
pessoas, Gabriel Mendes

vasto programa de actividades
que têm como principal objectivo desmitificar alguns mitos
sobre aqueles mamíferos bem
como fornecer mais informações
sobre aquela espécie em vias de
extinção. Para além de Sintra,
em que vão ainda decorrer mais
duas visitas, a 18 de Setembro e
a 1 de Outubro, também Mafra
acolheu mais actividades do
género.
Mas antes e durante a tarde
alguns leitores do Cidade
VIVA puderam ter uma sessão

o desenvolvimento daquele
projecto, na Quinta da Regaleira, bem como conhecer
o sistema que vão permitir
captar imagens 24h por dia
no ambiente dos morcegários.
Dentro em breve com o novo
website online as imagens vão
ser disponibilizadas a todos
os interessasdos pela vida
dos morcegos que assim vão
passar a dispôr de uma ferramenta única. Após aquela
apresentação, em que assistiam crianças e adultos, foi

voltou a ser o orador numa
sessão em que os morcegos
e o seu habitat foram os
motivos de interesse. Após a
sessão, os presentes munidos
de lanterna, roupa e calçado
confortável foram divididos
em diversos grupos que devidamente acompanhados por
dois membros da organização
partiram em direcção a diferentes pontos da Quinta da
Regaleira, que nos seus 4 hectares tem diversos locais de
interesses para aquela espécie
animal. Durante quase
duas horas e
de muitas cabeças a olhar
para as árvores, candeeiros e zonas
próximas dos
lagos e dos
morcegários
foi possível
ver muitos
morcegos a
voar por ali.
Os membros
da organização encontravam-se
munidos de
aparelhos de
ultra-sons
que identificavam a exis-

tência dos morcegos através
dos diferentes tipos de sons
captados que se conseguiam
identificar.
Ao longo de todo o percurso os membros da organização iam respondendo a
todas as questões colocadas
acrescentanto ainda ao conhecimento
dos presentes outros
pontos de interesse
sobre os morcegos.
No final da visita, reinava entre
a organização um
sentimento de muita satisfação pelo
como modo como
têm decorrrido as actividades integradas
no Ano do Morcego
e pela excepcional
adesão das pessoas.
Já junto dos participantes acentuava-se
ainda mais a curiosidade sobre diversos
aspectos do quotidiano da vida dos
morcegos, o que fez
com que ao longo do percur-

so percorrido muitas fossem
as questões colocadas pelos
visitantes.
A Fundação Cultrursintra,
que gere o espaço municipal da Quinta da Regaleira,
tem tido um papel muito
importante na dinamização
daquele projecto, já que tem
permitido ali desenvolver diversas actividades bem como
assumiu o papel de principal
financiador na aquisição de
eqipamento que vai permitir,
dentro em breve, disponibilizar imagens 24 horas por dia
dos morcegários. O esforço e
empenho de diversas pessaos
e entidades está já a permitir
troca de informação entre os
investigadores, nacionais e
internacionais, encontrando-se alguns deles a realizar
estudos ao nível de mestrado
e doutoramente sobre a vida
daqueles mamíferos.
Fechadas as inscrições, a
comissão organizadora contabilizou um total de 380
inscrições, quando a estimativa inicial era apenas de 80
participantes. Promovidos

pela FPE-Federação Portugesa de Espeleologia, AES-Associação dos Espeleólogos
de Sintra, GEM- Grupo de
Espeleologia e Montanhismo, Fundação Cultursintra,
Tapada Nacional de Mafra,
IMC - Palácio Nacional de
Mafra, e apoiados pelo ICNB
e EUROBATS, estes eventos,
que contam apenas com o
trabalho de voluntários, são
uma forma de desmitificar
toda a envolvência do mundo
dos morcegos e de contribuir
para a preservação de todas
as espécies, em particular as
que se encontram em vias de
extinção.
Mesmo antes de terminar
o prazo, verificou-se que o
número de inscrições excedeu
as expectativas iniciais e o
limite de participantes para
cada local, facto que tornou
necessário o agendamento de
uma visita extra que ainda assim, não permitiu incluir todos
os interessados e que vai ter
lugar dia 18 de Setembro de
2001, entre as 19h-21h, na
Quinta da Regaleira.
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Raquel Ferreira| Dietista

Paula Barbosa| Psicóloga Clínica

Morar sozinho: Dicas para se alimentar melhor

Medo de se deixar amar

Quem mora sozinho, quer
seja por opção ou por casualidade, sente algumas dificuldades no que respeita à
alimentação. É difícil organizar as refeições, até porque
cozinhar para um é pouco
motivante; os alimentos acabam por estragar-se e, regra
geral, “come-se qualquer
coisa”. Perpetuar esta situação
acarretará carências nutricionaiscom consequências graves
para a saúde, quer seja por
contribuir para o aumento ou
diminuição do peso ou por
doenças por carências vitamínicas e de minerais, como seja
a anemia ferropénica.
Como quase tudo é uma
questão de hábito, registe
estas sugestões:
PUB

• Planeieas refeições: experimente escrever num papel
a sua ementa para a semana.
Facilita as compras e evita as
decisões por impulso, quase
sempre pouco inteligentes.
• Considere a validade os
produtos: para evitar estragar
alimentos, opte por comprar
embalagens mais pequenas:
porções individuais de leite,
manteiga ou compotas.
• Resista a comprar doces,
aperitivos e pronto-a-comer:
se é ao cair da noite que a sua
vontade de petiscar aumenta,
beba chá ou infusões e antes
de se deitar coma um iogurte
sólido.
• Escolha alimentos saudáveis: insista com a fruta, com
os vegetais, nomeadamente
através da sopa, com as leguminosas, os cereais, leite e
iogurte.
• Faça as suas compras semanalmente com base na ementa
que criou, evitando assim os
esquecimentos.
• O congelador é o seu maior
aliado: quase todos os alimentos são passíveis de serem
congelados.
• Dedique um par de horas
semanais à cozinha: faça 2
sopas diferentes e separe em

porções individuais e congele;
asse peixe ou carne e congele
também porções individuais.
Para acompanhar pode optar
por arroz ou massa cozidos (4 a
5 dias de conservação no frigorífico), couscus (preparação em
5 minutos) ou puré de batata
instantâneo.
• Use e abuse das saladas já
prontas e dos vegetais congelados.
• Abasteça a despensa de
enlatados de atum e sardinha,
leguminosas como feijão, grão,
ervilhas, lentilhas, cereais de
pequeno-almoço e, eventualmente, leite em pó (para evitar
desperdícios).
• Tenha sempre pão e fruta
congelada (que rapidamente
pode ser batida com leite ou
iogurte) e terá a garantia de um
pequeno-almoço equilibrado.
• E porque há dias em que
é mesmo preciso um doce,
permita-se a ter 1 gelado individual no congelador e/ou uma
sobremesa láctea no frigorífico.
Comer é também um acto
social mas acima de tudo é um
investimento na saúde.
Raquel Ferreira
Dietista

Amar é dar, cuidar, desejar,
entregar aos outros os sentimentos e as acções, e por
isso ser disponível, voluntarioso, sensível, compreensível.
Ouve-se dizer: amo-o porque
é bonito, porque lhe quero dar
carinhos e afecto, porque desejo a sua companhia, porque
me é difícil viver sem ele, pelo
que ele já simboliza para mim,
porque dou a minha vida por
ele. Amar parece ser o que se
faz pelo outro, ou seja, o que
parte de nós, unilateralmente.
Certas pessoas esforçam-se
na tentativa de manutenção
de um amor especial, único,
que só assim possa ser sentido
como incomparável. Impedem
uma espécie de aglomeração de
amores ao longo da vida (este,
mais aquele), e antes impõem-se uma escolha radical entre a
condição desse amor e a traição
implicada no assumir de afectos
por algo ou alguém mais.
Vejamos um exemplo ilustrativo: a Luísa casa-se com o Miguel. A Luísa está feliz, e sente

que teve sorte com a família
deste, pela forma como sempre
a tentaram integrar, sem discriminações. Porém, a Luísa sente
que não se pode deixar amar
por esta nova família, colocando igualmente a sua relação
com o seu marido num nível de
importância relativo face à sua
família de origem. Na prática,
apesar de afável e afectiva, sabe
que reserva dentro de si um
nível considerável de formalismo. As relações estabelecem-se unicamente através dos
vínculos formais. Não se deixa
ser a amiga directa e pessoal
de nenhum destes elementos;
estes são antes relações acessórias, como também o são as
suas experiências conjuntas.
“Eles são tão bons para mim,
tratam-me ainda melhor do
que os meus pais, com carinho
e atenção. Com eles, sou surpreendida pelas viagens, pelas
prendas pensadas em mim, pela
alegria de descobrir o mundo e
vivê-lo intensamente. E gosto!
Até gosto muito! Mas… e se eu
começar a gostar mais deles do
que dos meus pais? E se eles forem melhores e me mostrarem
realmente o que é ser amada?
E se eu com eles descobrir um
prazer e amor pela vida que
nunca conheci? E se eu me
habituo a tudo isto, a receber
tanto amor, e o amor dos meus
pais deixa de parecer único e

especial? Tenho muito medo,
e por isso banalizo o que eles
representam, rejeito os mimos,
mantenho-os à distância. Jamais demonstro o quanto gosto
daquela saída ou daquele gesto
(“é bonito” – digo eu com um
ar de enfado), e muito menos o
transpareço para os meus pais,
quando estes me telefonam.
Falo-lhes antes das coisas más,
das negativas, daquelas que
ajudem a construir a ideia de
que só eles para mim representam o amor e a alegria. Podia
ganhar tudo isto, mas perdê-los
a eles, e isso não arrisco, porque
sinto que não me permitem
que me desdobre em amores
por tudo e por nada. Seria uma
traição. É isso! Posso amar, mas
só podem gostar de mim.”
O medo de se deixar amar
faz da vida algo vazio e relativo. As experiências vivenciais
validam-se através de quem
está presente, e é interdito o
prazer e o amor com os outros,
os estranhos, os de fora, mesmo
que estes agora sejam da família. Que amor será este que nos
deixa o medo de sermos mais
amados?...
Paula Barbosa
Psicóloga Clínica

dialogicos.lda@dialogicos.pt

Cristina Infante Borges | Hipnologa Clínica

Evite palavras ásperas

Esta é a história de um menino que tinha um mau carácter, por pura falta de paciência com os outros. Um dia, o
seu pai entregou-lhe um saco
de pregos e propôs-lhe que,
por cada vez que perdesse a
paciência, pregasse um prego
atrás da porta.
No primeiro dia, o menino
pregou trinta e sete pregos
atrás da porta. Nas semanas
que se seguiram, à medida
que ia aprendendo a controlar
o seu génio, o menino pregava cada vez menos pregos.
Com o tempo, descobriu que
era mais fácil controlar o seu
mau feito, do que pregar
pregos atrás da porta.

E, finalmente, chegou o dia
em que o menino conseguiu
controlar o seu temperamento durante um dia inteiro.
Depois de contar a novidade
ao pai, este sugeriu-lhe que,
por cada dia que conseguisse
controlar o seu temperamento, fosse retirando um prego
da porta. Os dias passaram
até chegar aquele em que
o jovem pôde, finalmente,
anunciar ao pai que não havia
mais pregos na porta.
0 pai pegou no filho pela
mão, levou-o até a porta
esburacada e disse:
Meu filho, trabalhaste muito, eu sei, mas vê quantos
buracos há agora na porta...
Ela nunca mais será a mesma. Cada vez que perdes a
paciência, deixas cicatrizes,
exactamente como estas aqui.
Podes insultar alguém e depois pedir desculpa, mas, dependendo da maneira como
falaste, o mal poderá ter sido
devastador e a cicatriz ficar
para sempre.
Uma ofensa verbal pode

ser tão má como uma ofensa
física. As boas relações são a
base de um ambiente agradável e produtivo. Palavras
ásperas, mesmo seguidas de
pedidos de desculpa, apenas
servem para criar rugas e
prejudicar a harmonia tão
necessária a todos aqueles
que nos rodeiam.
Independentemente do papel que desempenhamos
(mãe, pai, filho, amigo, patrão, funcionário, etc...), nunca temos ou teremos o direito
de menosprezar os outros ou
de tratá-los com descortesia.
Seja cordial, compreensivo
e relembre que o facto de
outros terem uma opinião
diferente da sua, não significa
que estejam errados, apenas
que têm uma perspectiva, um
ângulo de visão diferente do
seu. Faça disso, uma oportunidade.
Cristina Infante Borges
Hipnologa Clínica
www.ifac.com.pt
geral.ifac@gmail.com
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Clientes Ford distinguem Carfor
pela excelência do seu serviço
Representante Ford em Algueirão-Mem Martins vê o seu trabalho premiado
A Ford Lusitana acaba de distinguir a Carfor, representante
Ford em Algueirão-Mem Mar-

presença dos seus colaboradores, o respectivo galardão
das mãos de Diogo Rezende,

Dr. Diogo Rezende (Presidente da Ford Lusitana),
Eng. Carlos Malhado (Director Geral da Carfor), Dr.
António Cordovil (Administração da Evicar)

tins, que viu o seu trabalho
enaltecido pelos respectivos
clientes. Em cerimónia realizada recentemente, a Ford
reconheceu os elevados padrões de serviço prestados aos
seus clientes no ano passado,
através da entrega do conceituado ‘Chairman’s Award’, o
seu mais importante galardão.
Para o efeito, a Administração da Carfor recebeu na
PUB

na qualidade de Presidente da
Ford Lusitana. No seu discurso, Diogo Rezende felicitou
os vencedores pelos excelentes resultados alcançados
e encorajou-os a manter os
elevados padrões de serviço
ao cliente.
Recorde-se que a Ford realiza inquéritos regularmente
para auscultar a opinião dos
clientes relativamente aos ser-

viços que lhes são prestados
nas respectivas concessões
quando aí se dirigem para
comprar um automóvel novo
ou fazer a assistência ao seu
veículo.
A informação obtida é depois divulgada aos concessionários, através do programa
‘A Opinião do Cliente’, permitindo-lhes avaliar, a qualquer
altura, os respectivos níveis de
satisfação.
“Na sua relação diária com
o público, todas as entidades que compõem a Rede

de Concessionários Ford são
avaliadas pelos seus clientes,
nomeadamente no desempenho das suas funções e muito
em particular ao nível dos
padrões de serviço que lhes
são prestados, seja durante o
processo de compra de um automóvel novo ou na posterior
assistência a um determinado
veículo da marca”, referiu na
ocasião Diogo Rezende.
A Carfor passa a acumular
cinco troféus, atribuídos em
1998, 1999, 2007, 2009 e
agora o de 2010.

Vocacionada para a Formação & Consultadoria, a QVO
LEGIS é a aposta de uma
equipa de técnicos multidisciplinares com larga experiência
nestas áreas profissionais.
Juntando recursos que visam
satisfazer as necessidades e
expectativas da pessoa humana, organizações, empresas,
obtendo assim serviços personalizados com uma visão
estratégica.
As nossas propostas:
Formação para Empresas
- Cursos muito práticos, destinados a colmatar as necessidades de formação dos profissionais, que visam aprofundar
e actualizar conhecimentos.
Ministrados por formadores
com experiência na área.

Formação da Empresa Formação feita à medida das
necessidades específicas da
empresa cliente. Peça uma
proposta personalizada.
e-Learning - Formação à
distância, com horários flexíveis, na qual receberá semanalmente na plataforma
conteúdos que lhe permitirão
aperfeiçoar os seus conhecimentos.
Tradução de Idiomas - Temos
tradutores, especialistas na
tradução de documentos comerciais, jurídicos e técnicos.
Traduções certificadas e com
apostilla
QVO LEGIS - Formações e
Consultadoria
QVO – Traduções|Traducci
ón|Translating|Traduction|Tr
aduzione|Übersetzung
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Semana das Crianças no Tinkuy
5 dias de actividades com pessoas especializadas em diferentes áreas
Pensando na importância de
ocupar os últimos momentos
de férias das crianças duma

especializadas em diferentes
áreas e num espaço rodeado
de natureza. Será uma aven-

maneira diferente e enriquecedora, o Centro Tinkuy
está a organizar 5 dias de
activida de s c om p e s s o as

tura cada dia.
Antes do regresso à escola ...
aprender coisas novas. Dirigido
a crianças com idades compre-

endidas entre os 6 e os 9 anos,
de 5 a 9 de Setembro.
Actividades e desenvolver com
as crianças:
- Artes Plásticas
(fazer tintas naturais,
pintura mural, em
madeira e com as
mãos) por Ana Cristina Laborde;
- Chi Kung e Jogos
de Expressão e Cooperação, por Raquel
Feliciano;
- Meditação para
Crianças e Confecção de uma Mandala, por Mónica
Magano;
- Ioga para Crianças, Ágata
Leonardo.
Além destas actividades muitas
outras vão ser dinamizadas,

nomeadamente; cozinhar com
as crianças e para as crianças,
narração de contos, passeio com
pic-nic, caça ao tesouro, música
e som, brincadeira livre, projecção de 1 filme e actividades de
expressão a partir do mesmo,
exposição final – mostra aos pais
e pic-nic de encerramento.
O programa incluí refeições
conjuntas (almoço e lanche da
manhã e da tarde)
Vagas: Mínimo: 7 crianças;
Máximo: 12 crianças. Horário:
das 9 h às 18 h. Custos ( incluídas refeições vegetarianas biológicas) 5 dias: 115€, 1 dia: 25€
Mais informações e inscrições: Centro Tinkuy, Almoçageme, Colares, email:
centrotinkuy@gmail.com,
telefone: 21 92 92 506 e
967 941 468.

José Ricardo da Silva Pires

Nasceu a Associação
de Autocaravanismo
O autocaravanismo é uma actividade turística, cultural e de
lazer que movimenta no espaço
europeu milhões de praticantes
dos quais apenas alguns milhares são portugueses. O trânsito
destes turistas no nosso país
representa uma mais-valia para
a economia nacional que não
pode ser ignorada, quer pelo
consumo dos bens e produtos
nacionais, quer pela projecção
positiva do país, alcançada além
fronteiras através de uma das
melhores formas de publicidade
– aquela que é feita directamente
pelo turista satisfeito junto de

são demonstrada por diversos
organismos da administração
pública portuguesa na produção
legislativa ou regulamentar sobre
a matéria em causa revela o seu
desconhecimento do fenómeno
e das suas particulares características com a indesejada consequência de provocar ao país danos
económicos e de imagem no
contexto da realidade europeia
em que procuramos inserir-nos.
Em benefício da economia nacional que não pode dispensar
este tipo de rendimento, importa
rever a actual situação, nomeadamente a legislação existente.

familiares e amigos. Também
é relevante a publicidade que,
em consequência, emerge nas
muitas revistas da especialidade,
referindo os locais e infra-estruturas de acolhimento existentes
no nosso país.
São já muitos milhares os
autocaravanistas, nacionais e
estrangeiros, que circulam pelas
estradas portuguesas ao longo
de todo o ano, sem limite de
sazonalidade. Estes turistas esperam encontrar bom acolhimento
e infra-estruturas adequadas em
vez de inúmeras proibições que,
em alguns casos, roçam, no nosso país, os limites do absurdo.
Carece de sentido que o país
gaste o seu dinheiro publicitando as suas belezas turísticas
e depois trate menos bem os
turistas que nos procuram.
Surpreendeu por inesperado o
resultado de um louvável estudo,
datado de Julho de 2008, o único de que temos conhecimento,
efectuado pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve do então
Ministério do Ambiente do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, que
apurou 1.056.565 de dormidas
de autocaravanistas fora dos
parques de campismo, num
universo global de 1.200.000
dormidas dentro e fora desses
parques.
Infelizmente, tem-se assistido
nos últimos anos, à produção, em todos os níveis da
hierarquia pública, de muita
legislação contendo proibições
e discriminações de duvidosa
fundamentação legal. A confu-

Estes e outros assuntos relacionados têm vindo a ser debatidos
a nível europeu, com a participação desta Federação já que a
FPA – Federação Portuguesa de
Autocaravanismo, a única entidade nacional que representa
exclusivamente a sua actividade,
se encontra filiada na FICM – Fédération Internationale des Clubs
de Motorhomes que, por sua
vez, é a única federação internacional que representa de forma
exclusiva o autocaravanismo no
espaço europeu. Esta federação
europeia encontra-se filiada na
FIA – Fédération Internationale
de l’Automobile.
Alegrando as nossa fileiras
contamos com muitos casais
jovens, constituindo confortável
garantia de continuidade, mas
elevada percentagem dos nossos
praticantes são casais reformados, conferindo a esta actividade
também uma característica de
turismo sénior que, por razões
óbvias, não poderá ser ignorada.
A FPA – Federação Portuguesa
de Autocaravanismo, que se
propõe estatutariamente, entre
outros objectivos, defender junto
do poder público, a prática livre
e disciplinada daquela actividade
de turismo itinerante foi criada
em 20 de Junho de 2011, junto
da Conservatória do RNPC, em
Lisboa. Esta Federação tem a sua
sede na Ulgueira, Colares, Sintra.
Para mais informações sugerimos
uma consulta à página www.
fpa-autocaravanismo.pt.

Descubra “Sintra ao Luar”
Passeio pedestre nocturno no âmbito do projecto “Sintra Aventura
Com o objectivo do promover um estilo de vida saudável, a câmara
municipal de
Sintra realiza,
no âmbito do
projecto SintrAventura, no
próximo dia 9
de Setembro
um passeio
pedestre nocturno sob o
tema “Sintra
ao Luar”.
Passeio pe-

destre nocturno “Sintra ao
Luar”. Hora e local de con-

centração dos participantes:
21h, Ulgueira (junto à Igreja). Extensão do
percurso: Aproximadamente
10Km. Duração:
Aproximadamente 3h. Nível de
dificuldade: Médio alto. Tipo de
passeio: Circular.
N.º máximo de
participantes: 60
As inscrições são
gratuitas e devem
ser efectuadas de

LIVRO DO MÊS

Um Passeio de Cintra
até ao Mar
Título:Um Passeio de Cintra até ao Mar
Autor: Nuno Gaspar e Miguel Gaspar
Nº de Páginas: 160
Editora: Artlândia-books

Se há lugares mágicos, Sintra é certamente um deles.
Única, misteriosa, com histórias e memórias, por onde
passaram reis, rainhas e princesas, escritores, artistas e
viajantes ilustres, que por ela
se encantaram. Neste livro,
ilustrado com mais de 250
imagens do passado, dê um
passeio por este lugar surpreendente, onde a natureza e
o património tão harmonio-

samente ainda
hoje convivem...
Ao longo de
160 páginas,
o leitor pode
deliciar-se com
imagens retiradas de postais
e fotografias da colecção de
Nuno Gaspar, transmitindo
o que nas primeiras décadas
do século XX os nossos avós
viam e sentiam num passeio
de Sintra até às Azenhas do

Mar. Ramalhão, São Pedro de
Sintra, Vila Velha, Estefânia,
Seteais, Monserrate, Castelo
da Pena, Capuchos, Galamares, Colares, Praia das Maçãs
e Azenhas do Mar são as localidades aqui apresentadas.

19 de Agosto até ao dia 8 de
Setembro, através de email:
djud@cm-sintra.pt.
Em virtude da participação
estar limitada a 60 participantes, as inscrições poderão
encerrar antes do dia 8 de
Setembro. As inscrições aceites serão confirmadas pela
câmara municipal de Sintra
através de e-mail.
A idade mínima de participação é de 8 anos.
Recomenda-se o uso de
calçado apropriado, agasalho,
água e reforço alimentar.

José Ricardo da Silva Pires
Presidente da FPA
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“Música no Relvado”
no Parque de Monserrate

lhas, com Maria João na voz.
De acordo com as condições
climatéricas em Sintra, os
concertos terão lugar ou no
relvado ou na Sala da Música
do Palácio de Monserrate.
O projecto LX Vocal Ensemble é constituído por um trio
de vozes (Cristina Pedrosa,
Cláudia Duarte e João Neto)
que nasceu em 2009 no
Curso de Jazz da Academia

de Amadores de Música de
Lisboa, acompanhado pelos
músicos João Farinha e Luís
Pereira.
O projecto Abelhas, composto por Maria João na voz,
e os músicos João Farinha

(fender rhodes, electrónica)
e André Nascimento (electrónica), nasceu há cerca de
um ano e surgiu da vontade
de explorar universos mais
electrónicos, bem como o
uso dos computadores como
instrumentos musicais, sem
perder a forma e espontaneidade do formato acústico.
A Parques de Sintra – Monte da Lua pretende, com

Pela taróloga Ana Maria

Tapada das Mercês

esta iniciativa, continuar a
incentivar a visita ao Parque
de Monserrate num contexto abrangente. O objectivo
é associar a música a este
espaço, permitindo aos espectadores usufruir do rel-

vado com mais de 9.000 m2
em Monserrate enquanto
assistem a espectáculos que
irão preencher o espaço com
novas sonoridades.
O preço dos bilhetes é de
15€ para cada concerto, e
encontram-se à venda em
www.parquesdesintra.pt, no
local do espectáculo ou nos
pontos comerciais habituais
de venda de bilhetes.
PUB

Estrada de São Julião, n.º 50A
Assafora
2705-516 Sintra – Portugal

www.naturanima.pt
www.reserva-de-burros.com

SOMOS 24 BURROS À SUA
ESPERA PARA VIR DAR UM
PASSEIO SALOIO

MARQUE JÁ!
91 772 52 62
21 928 02 36
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Na sexta-feira (26) os LX Vocal Ensemble, e no sábado (27)
o projecto Abelhas, com Maria João na voz
Prosseguem esta semana
os concertos do “Música no
Relvado”, no Parque de Monserrate, em Sintra, sempre
às 19h. Na sexta-feira (26)
os LX Vocal Ensemble, e no
sábado (27) o projecto Abe-
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CARNEIRO

TOURO

21/03 – 20/04

21/04 – 21/05

Carta dominante IX O EREMITA

Carta dominante XV O DIABO

Se está a viver uma situação mal resolvida, esta é a semana
ideal para decidir o que é melhor para si. Aceite a solidão
como um presente e não se incomode em não ser
compreendido. Aproxime-se de pessoas inteligentes e cultas.
No amor, irá alcançar as soluções. Profissionalmente, há
segredos a ser descobertos, luz que se fará sobre projectos
até agora ocultos. Contribuição luminosa para a resolução de
qualquer problema. Os esclarecimentos chegarão de modo
espontâneo.

Enfrente os desafios deste mês com humor e irreverência.
Mantenha os pés firmes no chão. Aja com firmeza para
materializar os seus desejos. Poderosa influencia sobre os
outros. Grande actividade, mas totalmente egoísta e sem
preocupações pela justiça ou ética. No amor, uso de força do
pensamento para obter o que deseja e atrair bens materiais.
Profissionalmente corre o risco de obter sucesso por meios
ilegais ou até mesmo violentos.

GÉMEOS

CARANGUEJO

22/05 – 21/06

22/06 – 22/07

Carta dominante VI OS ENAMORADOS

Carta dominante IV O IMPERADOR

Os desejos, o amor, assim como todos os sentimentos
manifestados fortemente no plano físico. Nada o deixará
indiferente, tudo vivido com emoção e profundidade. Algumas
viragens na sua vida serão úteis e necessárias. No amor, os
relacionamentos tendem a aprofundar-se ou a terminar. É
preciso que descubra o que busca. Dificilmente o mês acabará
da mesma forma que começou. Profissionalmente, tente
manter-se atento dado que a influência conjuntural é
perturbadora, levando à distracção e ao risco de erros ou
imperfeição.

Terá capacidade de programação e acção, mas não abuse do
seu poder. Confie na sua energia e materialize os seus
projectos. No amor, se tem decisões a tomar ou escolhas a
fazer, este é o momento ideal para isso, mas prepare a forma
de as comunicar. Novos interesses ou uma nova união
podem surgir. Profissionalmente, você pode mudar de
carreira ou receber uma promoção. Bom momento económico, com triunfo em investimentos ou apostas. Boa altura para
fazer associações.

LEÃO

VIRGEM

23/07 – 23/08

24/08 – 22/09

Carta dominante I O MAGO

Carta dominante XIX O SOL

É um mês em que pode recomeçar tudo ou simplesmente
dar um outro rumo à sua vida, usando toda a criatividade
que o seu mago interno lhe vai emprestar, em todos os
sectores. No amor, abordagem materialista. Tendência para a
busca de sensações, do vigor e da qualidade criativa.
Profissionalmente, terá muita vitalidade para iniciar um
projecto novo. Visualize a sua área ideal de trabalho e monte
uma boa estratégia para lá chegar.

Prepare-se para ficar no centro das atenções, como o Sol. O
melhor de si estará em evidência e a realização de seus
desejos é possível. No amor, encontros acontecerão e os
pares serão perfeitos. Semana de grandes sentimentos.
Profissionalmente, soluções brilhantes, triunfo e saída para
qualquer situação que estava a atravessar.

BALANÇA

ESCORPIÃO

23/09 – 23/10

24/10 – 22/11

Carta dominante VII O CARRO
Esta carta rica em movimentações e energias confirma que
irá ultrapassar as dificuldades, e que se encontra no caminho
certo; mas está longe do fim do caminho. Irá atingir a sua
meta de forma gradual, superando obstáculos. No amor, vai
evoluir naturalmente e com estabilidade, mas é possível que
haja alguma distância. Vai evoluir profissionalmente e quem
sabe, fazer algumas viagens dentro do país. Nos negócios, é
importante ser o próprio a tomar as rédeas dos seus
investimentos, onde obterá crescimento.

Carta dominante O O LOUCO
Semana de mente livre e disponível à influencia do Universo.
Impulso em direcção ao desconhecido, sem conhecer o
caminho a seguir. Age inconscientemente e em desordem
faltando à palavra dada, mas com prazer genuíno. No amor,
incerteza face aos compromissos. Sentimentos imaturos e
sem duração. Infidelidade aos próprios caminhos e
consequentemente às pessoas que o rodeiam. Profissionalmente, abandono voluntário dos bens materiais. Negócios
frágeis por falta de preparação.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

23/11 – 23/12

24/12 – 20/01

Carta dominante X A RODA DA FORTUNA

Carta dominante III A IMPERATRIZ

Acontecimentos suceder-se-ão a um ritmo mais rápido do
que o habitual, mesmo que se coloque numa atitude passiva.
Não perca as oportunidades e afaste por completo tudo e
todos os que tentarem impedir a sua boa sorte. No amor,
reconheça que o Destino está mudado e que isso deve ser
aceite como um presente. Profissionalmente não são
aconselháveis gestos autoritários, nem a imposição do seu
ponto de vista. Seja simpático para os seus colaboradores.

A beleza que você admira nos outros está em si. Só não se
esqueça que corpo e alma devem estar em sintonia para que
a sua luz brilhe. Cultive o senso prático e a organização.
Cuide bem da aparência. No amor, empatia, compaixão,
desejo de proteger e amar todos à sua volta. Profissionalmente, equilíbrio, solução rápida de problemas. Renovação
positiva das situações.

AQUÁRIO

PEIXES

21/01 – 18/02

19/02 – 20/03

Carta dominante VIII A FORÇA

Carta dominante XIII A MORTE

É importante superar os velhos medos e condicionamentos,
e resgatar os sonhos abandonados no passado. Deverá fazer
um esforço para controlar todas as suas energias, que estarão
algo exaltadas e poderão mesmo ser a causa para algumas
reacções inesperadas. No amor, domínio sobre as paixões e
poder de conquista. Protecção afectuosa. Profissionalmente
e nos negócios, apesar de algumas contrariedades, conseguirá contornar todos os obstáculos e reverter as situações a seu
favor.

Mês de grandes transformações. Esta carta traz uma
transformação exterior radical. Esteja pronto para fazer
mudanças na sua vida, fechar para sempre uma porta e
apostar num futuro melhor, mesmo que tenha que suportar
algumas dores e afastamentos. No amor, indica casamentos,
nascimentos, enfim, tudo o que transforma profundamente a
vida de um indivíduo. Profissionalmente e nos negócios
haverá renovações totais ou parciais de ideias ou projectos,
ocasionadas por uma profunda mudança no meio.
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Festas de N.ª S.ª do

Cabo Espichel

3 a 17 de Setembro 2011

DESTAQUES

RECITAÇÃO DO TERÇO
Dias 3 a 15 (excepto dias 4, 7 e 11), às 18,15 h. na Igreja coParoquial de S. Miguel
Dia 4 – 10 h. – Igreja Paroquial de S. Miguel
Dia 7 – 17,30 h. – capela do Mosteiro do Santíssimo
Sacramento, em Monte Santos
Dia 16 – 18 h. – Igreja de N.ª S.ªde Fátima, em Lourel
EUCARISTIAS
Dias 3 a 15 (excepto dias 4 e 11) – 19 h. – Igreja Paroquial
de S. Miguel.
Dia 4 – 11h. – Igreja Paroquial de S. Miguel.
Dia 11 – 10 h. – Eucaristia campal no Parque da Liberdade.
Dia 16 – 19 h. – Igreja de N.ª S.ª de Fátima, em Lourel.

PROGRAMA

3 DE SETEMBRO – SÁBADO
8h – Alvorada – repique festivo dos sinos da Igreja
9h – Desfile, na freguesia, do Grupo de Bombos das Mercês, para
anunciar a abertura das festas.
12h – Abertura do grande arraial e da feira de artesanato, no
terreiro da Igreja de S. Miguel e Quinta de Santo António.
13h. – Actuação do «Grupo de Concertinas» da A.P.M. da Serra da
Silveira
15.30h – II Cortejo Equestre de Sintra com a presença de cavaleiros,
amazonas e carros de atrelagem a realizar entre a Vila Velha e a
Estefânia.
18.15h – Recitação do terço.
19h – Eucaristia presidida pelo Vigário Paroquial, P. Custódio
Langane.
20h – Inauguração da iluminação decorativa.
20.30h – Actuação do conjunto SIX TUNES.
22.30h – Concerto de MICKAEL CARREIRA e da sua banda», com o
apoio dos hipermercados CONTINENTE.
1h – “Até amanhã, Senhora do Cabo!” – breve momento de oração
4 DE SETEMBRO – DOMINGO
9.30h – Passeio de BTT
10h – Recitação do terço
11h – Eucaristia na Igreja de S. Miguel, presidida por Sua Ex.ª
Reverendíssima o Senhor D. Carlos Azevedo
12h – Abertura do arraial e da feira de artesanato
15.30h – VII Cortejo Regional de Sintra (actividades desportivas,
culturais, recreativas, sociais, da juventude, económicas, do
trabalho, etc.) do concelho de Sintra, a realizar entre a Vila Velha e
a Estefânia.
20.30h – Actuação do organista Paulo Moreira
22.30h – Concerto pelo grupo «TAYTI» que apresentarão música
pop, latina, popular e bossa nova
00.30h – “Até amanhã, Senhora do Cabo!” – breve momento de
oração
5 DE SETEMBRO – 2ª FEIRA
15h – Visita da imagem de N.ª S.ª do Cabo Espichel a instituições de
apoio a idosos
18.15h – Recitação do terço
19h – Eucaristia
19h – Abertura do arraial e da feira de artesanato.
20.30h – Actuação de José Marques
22h – Actuação da banda «ONE 41» - um destacado conjunto de
música pop.
00.30h – “Até amanhã, Senhora do Cabo!” – breve momento de
oração.
6 DE SETEMBRO – 3.ª FEIRA
15h – Visita da Imagem de N.ª S.ª do Cabo Espichel a instituições de
apoio a idosos.
18.15h – Recitação do terço
19h – Eucaristia
19h – Abertura do arraial e da feira de artesanato.
20.30h – Presença no palco n.º 2 do organista Paulo Moreira.
22.30h – Contraste, fascínio e verdade dos «TEMPOS D'OURO» que
actuarão no palco principal do arraial.
00.30h – “Até amanhã, Senhora do Cabo!” – breve momento de
oração
7 DE SETEMBRO – 4.ª FEIRA

Dia 17 – 14 h. – Igreja de S. Miguel.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO MARIANA
Dia 16 – 21,30 h. – Mosteiro do Santíssimo Sacramento,
em Monte Santos
«ATÉ AMANHÃ, SENHORA DO CABO»
breve momento de oração
Dias 3 e 10 – 01,00 h. – Igreja de S. Miguel
Dias 4 a 9 e 11 – 00,30 h. – Igreja de S. Miguel
Dia 16 – 23 h. – Capela do Mosteiro do Santíssimo
Sacramento, em Monte Santos

Visita da Imagem a estabelecimentos de idosos (dias 5, 6 e
8); visita a doentes acamados (dia 9)
ACTIVIDADES LÚDICO-CULTURAIS
II Cortejo Equestre de Sintra (dia 3)
VII Cortejo Regional de Sintra (dia 4)
Passeio BTT (dia 4)
IV Desfile de «Veículos com História no Centro Histórico de
Sintra» (dia 10)
III Festival de Folclore Saloio (dia 11)
Feira do Artesanato

«ACTIVIDADES» SOCIAIS

10h – Partida da veneranda Imagem de N.ª S.ª do Cabo Espichel
para o Mosteiro das Irmãs Clarissas, em Monte Santos.
16.30h – Eucaristia na capela do Mosteiro – Recitação do terço
18.15h – Procissão motorizada desde o Mosteiro do Santíssimo
Sacramento até à Igreja de S. Miguel.
19h – Eucaristia
19h – Abertura do arraial e da feira de artesanato.
20.30h – José Marques em momento de animação musical.
22.30h – Espectáculo musical com o conhecido e animado conjunto
«EX-TINTOS».
00.30h – “Até amanhã, Senhora do Cabo!” – breve momento de
oração.
8 DE SETEMBRO – 5.ªFEIRA
15h – Visita da imagem de N.ª S.ª do Cabo Espichel a instituições de
apoio a idosos.
18.15h – Recitação do terço
19h – Eucaristia
19h – Abertura do arraial e da feira de artesanato.
20.30h – Animação musical pelo teclista-vocalista Rogério Silva.
22.30h – Espectáculo de música popular portuguesa proporcionada
pelo Rancho Folclórico infantil «Os Saloios», de D. Maria, grupo
coral infantil «LAQuitos», da Liga dos Amigos de Queluz e grupo
coral alentejano «Os Populares do Cacém».
00.30h – “Até amanhã, Senhora do Cabo!” – breve momento de
oração.
9 DE SETEMBRO – 6.ª FEIRA
10h – Início das visitas a doentes acamados, recitação do 1.º terço.
12.30h – Recitação do 2.ª terço, na Igreja de Lourel
18.15h – Recitação do 3.º terço.
19h – Eucaristia.
19h – Abertura do arraial e da feira de artesanato.
20.30h – Actuação de Paulo Moreira
22h – Concerto pelo sempre apreciado e acreditado conjunto
«DIAMANTES NEGROS».
00.30h – “Até amanhã, Senhora do Cabo!” – breve momento de
oração.
10 DE SETEMBRO – SÁBADO
12h – Abertura do arraial e da feira de artesanato.
12h – Inauguração da exposição dos andores e ex-libris das
Comunidades da Unidade Pastoral de Sintra na Igreja co-Paroquial
de S. Miguel.
15.30h – IV Desfile de «Veículos com História no Centro Histórico de
Sintra».
17.00h – Confissões na Igreja de S. Miguel.
18.15h. – Recitação do terço.
19.00h – Eucaristia
20.30h – Momento musical pelo teclista-vocalista Rogério Silva.
22.30h – «RUTH MARLENE e a sua banda numa noite de Verão» espectáculo musical.
1h – “Até amanhã, Senhora do Cabo!” – breve momento de oração.
11 DE SETEMBRO – DOMINGO
10h – Eucaristia campal presidida pelo Pároco, P. António Ramires,
no Parque da Liberdade, transmitida pela RTP.
11h – Grandiosa Procissão de N.ª S.ª do Cabo Espichel do Parque da
Liberdade para a Igreja de S. Miguel.
12h – Abertura do arraial e da feira de artesanato.
13h – Actuação do «Quinteto de Metais» da A.P.M. da Serra da Silveira

Rua Câmara Pestana, n.º 29A-29B-Serviços
2710-546 Sintra
Telefone: 21 910 03 90 | Fax: 21 910 03 99
Homepage: www.jfsantamaria.pt/
E-mail: geral@jfsantamaria.pt

15h – Desfile dos ranchos folclóricos.
15h – «DANÇAS E CANTARES DA NOSSA TERRA» - III Festival de
Folclore Saloio com a participação dos ranchos folclóricos “As
Lavadeiras”; do Sabugo, «As Vendedeiras Saloias», de Mem
Martins, «Os Camponeses», de D. Maria e o Rancho Folclórico e
Cultural da Rinchoa – Sintra.
20.30h – Actuação de Rogério Silva.
22h – Actuação da banda «IRIS» com destaque para a sonoridade da
sua música e a enorme capacidade de comunicação.
00.30h – “Até amanhã, Senhora do Cabo!” – breve momento de
oração.
12 DE SETEMBRO – 2.ª FEIRA
18h – Recolha de bens alimentares à entrada da Igreja de S. Miguel,
promovida pela Conferência de S. Vicente de Paulo.
18.15h – Recitação do terço.
19.00h – Eucaristia.
21.30h – Sessão solene para entrega de prémios, lembranças e
diplomas, a realizar no salão da Igreja co-Paroquial de S. Miguel.
13 DE SETEMBRO – 3.ª FEIRA
18.15h – Recitação do terço.
19h – Eucaristia
21.30h – Procissão de velas da Igreja Paroquial de Santa Maria até
à Igreja co-Paroquial de S. Miguel.
14 DE SETEMBRO – 4.ª FEIRA
18.15h – Recitação do terço.
19h – Eucaristia
20h – Jantar de confraternização dos membros da comissão
organizadora das festas, colaboradores e familiares (jantar
compartilhado) | Visualização de filmes e fotos sobre as Festas de
N.ª S.ª do Cabo Espichel.
15 DE SETEMBRO – 5.ª FEIRA
18.15h – Recitação do terço.
19h – Eucaristia.
21.30h – Entrega solene do tesouro à Freguesia de S. Vicente de
Alcabideche.
16 DE SETEMBRO – 6.ª FEIRA
17.30h – Partida para a Igreja N.ª S.ª de Fátima, em Lourel
18h – Recitação do terço.
19h – Eucaristia na Igreja de Lourel
20h – Partida da Imagem para o Mosteiro das Irmãs Clarissas
21,30h – Início da Vigília de Oração Mariana.
23h - «Até amanhã, Senhora do Cabo!» - breve momento de oração,
seguindo-se a vigília até ao dia seguinte.
17 DE SETEMBRO – sábado
10h – Despedida da imagem das Irmãs Clarissas
13h – Recepção à comissão das festas de Alcabideche
14h – Eucaristia.
15h – Cerimónia solene da entrega da imagem de N.ª S.ª do Cabo
Espichel à Freguesia de S. Vicente de Alcabideche, seguida da
procissão de despedida e do «Até 2036, Senhora do Cabo!». O círio
parte para Alcabideche passando pela Ribeira de Sintra e
Galamares.

JUNTA DE FREGUESIA DE SINTRA

(SANTA MARIA E SÃO MIGUEL)
apoia as Festas de N.ª S.ª do Cabo Espichel

COMISSÃO DE FESTAS

E-mail: geral@nscabo-sintra.net
Telem.: 96 80 60 400
Fax: 21 924 62 60
Rua Particular à Veiga da Cunha, n.º 6 – 2º
2710-606 Sintra

