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Proposto n.o Jt 91 /2021

Iniciotivo Cinemo oo Ar Livre 2021

Considerondo que compete o Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro promover
olividodes de noturezo sociol, cullurol, educotivo, desporlivo, recreolivo ou ouko de
inieresse poro o freguesio. oo obrigo do olineo v) do ortigo 15." do Lei n.'75/2013;

Considerondo que se pretende fomenlor o inieresse e gosto pelo cinemo portugu6s,
propoe-se que, nos dios l7 e 24 de julho seiom reolizodos sessoes de cinemo oo or livre, no
Porque Urbono de Miro Sinlro, por formo o proporcionor momenlos de diversdo e lozer oos
municipes;

Considerondo que o escolho dos filmes recoiu sobre "Lislen" de Ana Rocho do Silvo,
vencedor de vdrios pr6mios no Festivol de Cinemo de Venezo 2020 e "Ordem Morol" de
Mdrio Bonoso, dois 6xitos recentes do cinemo porlugu6s.

Considerondo que o Porque Urbono de Miro Sintro re'ne os condigoes necess6rios poro o
reolizoEdo deslo iniciotivo;

Considerondo que poro o sucesso do iniciofivo 6 imprescindivel reconer d oquisigdo de
olguns servigos/produlos e oo pogomento dos direitos de exibigao e direitos de outor.

Propoe-se oo 619Oo execulivo o oprovogdo dos seguinles oquisie0es:

. leopoldo Fifmes, relotivo o oulorizogdo/oluguer em formoto DVD do filme "Ordem Moral"
pelo volor de €150,00 (cenlo e cinquenlo euros) oo quol ocresce o volor do IVA d toxo
legol em vigor;

. NOS l,usomundo Audiovisuois, relotivo o ouforizoEdo/oluguer/enfrego em formolo DVD
do filme "Lislen" pelo volor de €331,00 (trezenlos e trinlo e um euro) oo quol ocresce o
volor do IVA o laxo legol em vigor;

o SONIKA Dreoms, relotivo oo oluguer de equipomentos de projeedo/som. pelo volor de
€971,00 (novecentos e setenlo e um euros) oo quol ocresce o volor do IVA o foxo legol
em vigor;

o SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, CR[. relolivo d oulorizoEdo dos litulores de direitos
de outor poro o execueoo p0blico dos obros liter6rio-musicois no montonte tofol de
€45,00 (quorento e cinco euros) correspondente o €22,50/sessdo;

. Policio de Segurongo Priblico - Porecer poro orgonizogdo do evento no volor de €18,00
(dezoilo euros);

O lotol dos despesos inerentes 6 de €1.515,00 (mil quinhentos e quinze euros).

As presentes oquisigoes de servigos enquodrom-se legolmente no ortigo 128." do C6digo do
Conlroloedo P0blico.

Forom verificodos os limifes do ortigo 113." do C6digo do Conlrologdo P0blico.

Aguolvococ6m, 1 4 de junho de 2021

A Vogol
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Heleno Cordoso



Proposto n.' JF 91/2O21

Iniciotivo Cinemo oo Ar Livre 202'l

Votos o fovor

Presidenle
Cqrlos Cosimiro x

Secret6rio
Heleno CordOSO x

Tesoureiro
Jodo Costonho X

I ." Vogol
Ddmoso Morlinho x

2." Vogol
Cristino Mesquilo X

3.' Vogol
Ricordo Vorondos X

4." Vogol
Viclor Ferreirq

Totol v
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Deliberog6o: Aprovodo

U nonimidode

Vofos confro

Presidenie
Corlos Cosimiro

Secret6rio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
Jodo Coslonho

1." Vogol
DAmoso Mortinho

2.' Vogol
Cristino Mesquito

3." Vogol
Ricordo Vorondos

4." Vogol
Vicior Ferreiro

Tolol o

Xl Reprovodo n
-t Moiorio

Absteng6es

Presidente
Corlos Cosimiro

Secretdrio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
Jo0o Costonho

L" Vogol
Ddmoso Moriinho

2.' Vogol
Cn'stino Mesquito

3.'Vogol
Ricordo Vorondos

4." Vogol
Victor Feneiro

Totol C)

Aprovodo em minulo, no reunido de 2021 .06.17 poro efeiios
e n.o 4 do ortigo 57.", do Lei n." 75/2013, de l2 de setembro,
C6dioo de Procedimento Administrotivo.

do disposlo nos lermos do n.o 3
e n.o 4 e n." 6 do ortigo 34." do

O Presidente:

oSecretorio: \-\€r(€r€ C>A-*)SO
U . e.<- a- "-1-c-*-.-cr.-r

O Tesoureiro:

O 1." Vogol:

O 2." Vogol:

O 3." Vogol:

O 4.' Vogol:

RUA ANrdNro NUNEs sEouElRA. l6B. 273s-054 AGUALVAcAcEM AVENTDA I MoR LoRosAE. ro. LolA r4. 2735-593 AGUALVAcAcEM
TELEFoNE 219 188540 | FAX 219 14612g i EMA|L gerol@if-oguolvomirosintro.pl IELEFoNE 2r9145487 IFAX219 l455ol 2tz



De: manuelam@ leopardofilmes.com
Enviado: 11 dejunho de 2021 12:49
Para: ana.leitao@jf-agualvamirasintra.pt
Assunto: RE: ProjeCao de Filme | "Ordem Moral"

Bom dia,

Agradecemos o vosso contacto.
O orgamento para a autorizageo/aluguer de uma exibiq5o do referido filme, em formato DVD, 6 de 150€+lVA.
Com os melhores cumprimentos

Monuelo Mino
Pro8ramagSo teopardo
Telf:213255822
manuelam@leopardofi lmes,com
Travessa das Pedras Negras, 1- 5s
1100-404 Lisboa

De: Ana LeitSo <ana.leitao(a if-agua lva mirasintra. ot>
Enviada: 9 de junho de 2021 11:07
Para: geral@ leooardofilmes.com
Assunto: Projeceo de Filme | "Ordem Moral"
lmportancia: Alta

Exmos.(os) Srs.(os)

A Junlo de Freguesio de Aguolvo e Miro Sinlro est6 o ploneor umo noite de cinemo oo or livre poro o
populogdo no mes de iunho e um dos filmes possiveis serio o "Ordem Morol" de Morio Borroso.
Sendo o Leopordo Filmes o dislribuidoro do filme em quesldo, gosloriomos de sober quois os
procedimentos e tomor poro que possomos fozer o projecqAo do mesmo, nomeodomente o nivel dos
direitos oudiovisuois.

Ficomos o oguordor o vosso conlocto, com o moior brevidode possivel.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Muito obrioodo.

Ano Lell6o
Nucleo de Atividodes
Universidode S6nior Intergerocionol de Aguolvo e Miro Sintro

FREGUESIA DE AGUATVA E MIRA SINTRA
Telf. 219188552 Fox219146129 Telm. 961343039
ono.leitoo@if-oguolvomirasintro.pi
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No dio l2 de julho de 2021 celebromos o vig6simo onivers6rio do elevoqdo de Aguolvococ6m d coiegorio de

cidode.

Aguolvococ6m 6 hoje o I O.o moior cidode porlugueso e o 5.o moior cidode do Areo Metropolilono de Lisboo.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:

Nos termos do Rsgulamento Ggral de Prote€o de Dados, esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos seo @ntidenciais e destinam-se ao uso

exclusivo da pessoa ou entftlade a quem s5o dirigidos. Qualquer outra utiliageo, distribuigeo, reencaminham€nto, imp.essao ou c6pia desta

mensagem 6 expressamente proibida. Se recebeu esta mensagem por engano devere destrulla e inbrmar o remstente.
POR FAVOR PENSE NO AMBIENTE ANTES DE IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO

A lr,1r,

1e/(



De: Andrew Hart < andrew.s.hart@nos.pt>
Enviado: 1 dejunho de 2021 12:49

Para: Ana Leitao
Cc: Bryan Carvalho; Fatima Ramalho
Assunto: RE: ProjegSo de Filme | "Listen

Cara Ana, boa tarde

Na circunstancias descritas o custo de exibicSo de cada sessSo ser6 de 29ffi + iva.

Caso neo tenha copia para exibir, adiciona o custo de replicageo e entrega de BD:

. Replicacao:90€ (ou DVD 25€) + IVA;

. Entrega : 16€ + lVA.

No sentido de avangarmos com o processo de abertura de conta, pego o favor de confirmar a aceitagSo e enviar
requisigSo cc para

d af.co b ra ncas @ nos. pt

Muito obrigado,

Andrew Steel Hart

From: Ana Leitao <ana.leitao@jf-agualvamirasintra.pt>
Sent: 1 de junho de 2021 09:35
To: Andrew Hart <andrew.s.hart@nos.pt>
Cc: Bryan Carvalho <bryan.a.carvalho@ nos.pt>; Fdtima Ramalho <fatima.v.ramalho@nos.pt>
Subject: RE: ProjegSo de Filme | "Listen"

Coro Andrew, bom dio

No seguimento do seu e-moil, enviomos o informogdo pretendido (v6lido poro ombos os filmes):

1. Entidode Exibidoro - poro o efeito envio o ficho em onexo que ogrodego, preencho;
- em onexo

2. Copocidode e lipo de recinto em que voi exibir; - onfiieotro oo or livre no Porque Urbono
de Miro Sintro. Contomos ter o presengo de 30/40 (devido d questdo do pondemio)

3. Entrodo pogo ou grotuito; - grotuito
4. Formoto de exibigdo (DCP. BD ou DVD). - DVD

Contomos fozer os sess6es nos dois rjltimos s6bodos de junho (l 8 e 25)

Algumo outro questdo, encontro-me disponivel.

Muito obrigodo

Ano leitdo
N0cleo de Atividodes
Universidode 56nior Intergerocionol de Aguolvo e Miro Sintro



FREGUESIA DE AGUATVA E MIRA SINTRA
Telf. 219188552 Fox2l9l 46129 Telm. 961343039
ono.leitoodtf oquSl-yll.t']1ls5lrltq.pl

No dio l2 de julho de 2021 celebromos o vig6simo oniversdrio do eLevcqoo de Aguolvococ6m o colegorio de

cidode.

Aguolvococem 6 hoje o 10." moior cidode poriugueso e o 5,o mcior cidode do Areo Metropoliionc de Lisboo.

AVISO DE CONFIDENCIALIOADE:

Nos termos do Regulamento Geral de ProteEeo de Dados. esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos seo confidenciais e destinam-se ao uso

exclusivo da pessoa ou entidade a quem seo dirigidos. Quaiquer outra ut lizaQao. distnbuiEao reencarainhamento, impresseo ou copia desta

mensagem 6 expressamenie proibida. Se recebeu esta mensagem por engano devera destruila e informar o remetente
r()R lAvilR PfNJ" !O AMB, NIEANiESDE Marl M R aSia JOCUMENiO

De: Andrew Hart <a nd rew.s. ha rt @ nos. pt>

Enviada: 31 de maio de 202L 15:35

Para: a na.leitao @ if'agua lva m irasintra. ot
Cc: Bryan Carvalho <brvan.a.carvalho.anos.pt>; Fitima Ramalho <fatima.v.ramalho @ nos.pt>
Assunto: RE: Projegao de Filme | "Listen"

Boa ta rde,

Temos os direitos do filme em ouestao.

Para avanearmos com o processo, pego o favor de facultar a informagSo abaixo:

1. Entidade Exibidora - para o efeito envio a ficha em anexo que agradego, preencha;

2. Capacidade e tipo de recinto em que vai exibir;
3. Entrada paga ou gratuita.
4. Formato de exibiESo (DCP, BD ou DVD).

Sobre o filme COco o mesmo 6 Disney, pelo que e representado em Portugal pela NOS Audiovisuais. contudo, pela

sua idade, para avangar teriamos de pedir autorizagao de exibigeo, pelo que necessitarfamos que informasse

tamb6m sobre os pontos acima.



obg

Andrew Steel Hart

From: Bryan Carvalho <brva n.a.carva lho@nos.pt>
Sent: 28 de maio de 2021 20:09
To: Andrew Hart <a nd rew.s. ha rt@nos.Dt>

Subjectl FW: Projegeo de Filme | "Listen"

From: Ana Leiteo <ana.leitao@ if-asu >

Sent: 28 de maio de 2021 12:38

To: Bryan Carvalho <Ey!!=q.!aly.dh.q@!.9!,p!>
cc: Fdtima Ramalho <fatima.v.ra malho@ nos.pt>
subjectr FW: Projegao de Filme | "Listen"

Exmos(os)s Srs(os)

Vimos por este meio reencominhor, opos conlocto com o NOS, o emoil oboixo, no quol solicitomos
informoedo relotivomente o projecgdo de filmes.

Fiomos o oguordor o vosso prezodo conloclo.

Muilo obrigodo,

Ano leitdo
N0cleo de Atividodes
Universidode 56nior Intergerocionol de Aguolvo e Miro Sintro

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Telf. 219188552 Fox219146\29 Telm. 961343039
o no.leitoo@if-o q uo lvo mirosin tro. ot
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No dio I 2 de julho de 2O2 t celebromos o vig6simo oniversdrio do elevoqdo de AguolvoCoc6m o colegorio de

cidode.

Aguolvococem 6 hoje o lO." moior cidode portugueso e c 5.o moior cidode do Areo Metropoli'iona de Lisboo.



AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:

Nos termos do Regulamento Geral de Protegio de Dados. esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos sio confidenciais e destinam-se ao uso

exclustvo da pessoa ou entrdade a quem seo dirigidos Oualquer outra utilizagao diskibuigSo reencaminhamento, impressao ou copia desta

mensaqem 6 expressaaaente proibida Se recebeu esta mensagem por engano deverA destruila e infofmar o remetente
r-",.A, '-;r:\.::\.r1,11-\-!r\r-..-:\/1pr\r1n-jr: ]-taa-r,r\.-l

De: Ana Leitao tnafts.ana.lertao@if-agu l
Enviada: segunda-feira/ 24 de Maio de 2021 11:13
Para:'cinemasnos@nos.pt'
Assunto: RE: ProjegSo de Filme | "Listen"

Exmos. (os) Srs. ios)

No seguimento do e nroil enviodo onteriormente, gostorio oindo de sober se o NOS Lusomundo
oudiovisuois e tomb6m o distribuidoro, no nosso pois, do filme de onimoedo ' Coco '.

Muito obrigodo

Ano [eit6o
Nucleo de Aiividodes
Universidode Senior InlergerocionoJ de Aguolvo e Miro Sintro

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Telf. 219188552 Fox219) 46129 Tetm. 961343039
S!q.re' lga sllSS!o v,,orniros 1i1c.gl
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No dio l2 de ju ho de 2021 ce ebromos o vigesimo cniversorio do e evoeoo de Aguo vococem o coregolo oe
cidode.

Aguo vococem 6 hoje o 10.' moior cidode porlugueso e o 5." moior cidode do Areo MetroDo itonc de Lisboo.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE



Nos termos do Regulamento Geral de Protegeo de Dados esta mensagem e quarsquer ficheiros anexos s5o confidenciais e destlnam-se ao uso

exclusivo da pessoa ou entidade a quem seo dirigidos. Qualquer outra utilizagao, distribuigeo, reencaminhamento, impressao ou c6pia desta

mensagem 6 expressamente paoibida. Se recebeu esta mensagem por engano devere destrui-la e informar o remetente.
).,a.A,',)F rr\i: \a A\18 EN-: A\,':: j:. NlrR iv1 R :j- lac.\,4\'a

De: Ana LeitSo Imailto:ana.leitao@jf-agualvamirasintra.pt]
Enviada: segunda-feira, 24 de Maio de 2O2t 10:42
Para:'cinemasnos@nos.pt'
Assunto: Projeg6o de Filme | "Listen"

Exmos.(os) Srs.(os)

A Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Siniro est6 o ploneor umo noile de cinemo oo or livre poro o
populoqdo no mes de junho e um dos filmes escolhidos 6 o "Lislen" de Ano Rocho de Souso.

Sendo que o NOS Lusomundo Audiovisuois 6 o empreso distribuidoro do filme, gosloriomos de sober quois

os procedimentos e tomor poro que possamos fozer o projecedo do filme, nomeodomente o nivel dos

direilos oudiovisuois.

Ficomos o oguordor o vosso contocto, com o moior brevidode possivel

Com os nossos melhores cumpnmentos.

Muito obrigodo.

Ans [eil6o
N0cleo de Atividodes
Universidode S6nior Intergerocionol de Aguolvo e Miro Sintro

FREGUESIA DE AGUATVA E MIRA SINTRA
Telf. 219188552 Fox2l9l46\29 Telm. 961343039
o no.leitooO it-oouo vomirosintlgpl

#8.,.,^,,"

No dio l2 de ju ho de 2021 celebromos o vig6simo oniversorio do elevoQdo de Aguolvococem o colegono de

cidode.

A guolvococdm 6 hoje o 10." moior cidode portugueso e o 5.' moior cidode do Areo Metropo ilono de Lisboo.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAOE



Nos termos do Regulamento Geral de Prote€o de Dados, esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos seo conlidenciais e destinam-se ao uso

exclusivo da pessoa ou entidade a quem sao dirigidos. Qualquer outra utilizag5o, distribuigao, reencaminhamento, impressao ou copia desta

mensagem 6 expressamente proibida. Se recebeu esta mensagem por engano devere destrui-la e informar o remetente.
POR FAVOR PENSE NO AMB ENTE ANIES DE IMPRIM R ESIE DOCUMENTO
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Polco / Arqullelurol Movlmento / Efeitos

Volor de oluguer / dio 465,00 €

2 xT6cnicos I

2 x T6cnicos I

I Hororio diurno

0 km deslocog6er

N6mero de dios: 2 Monlogens: I

Cubicogem 1

I Refeig6es

I Refeiq6e5

I Refeig6es

Iodo o cqblogem incluido

Public Adress

2 ETXlop

Processqmento / Bdck Line

I DISTE KTARKTEKNIK

lmqgem / Efeitos Especiois

I IEI.A fASIfOI.D
,I 

PC ASUS

1 PROJ UtI CURTA DISI3K

Eshufuros

Montogem/Degmonlogem:

Iecnico orsistenle dio (s)

Ironsporfe: nAo oplic6vel

09H00-23H00 10,00 €/H

09H00-23H00 r0,00 €/H

I Extens6o Hor6.io

Exiensdo Horqdo

Exlensdo Horqrio

x

x

I Boros I

8 Horos I

r60,00 €

t60,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0.00 €

Produgao: 0 x T6cnico Som

0 x T6cnico Luz

0 x T5cnico Video

I Hor6rio misto

I Hordrio mislo

1 Ho.orio misto

fvA 223,33€

Totql g71,OO € + IVA
S]NAL 50% ( sgt;v c I IBAN SONIKA DREAMS NOVOBANCO PT50 000/ C000 0000 484/ 47? 23

Reslonte pogome nto eletuado ot6 do finol do monfogem ou acto de enfuego
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De:

Enviado:
Para:

Assunto:

Correspondente Sintra I SPAutores <correspondente.sintra@spautores.pt>

1 1 dejunho de 2021 15:34

Ana Leitao

Re: Pedido de cotaceo

Exma Senhora,

Conforme solicitado, informo que poder6 enteo regularizar os Direitos de Autor
referente ir musica ambiente dos filmes infra informados, podendo para o efeito
deslocar-se aos nossos servigos, sito na Av. Almirante Gago Coutinho, 132/l34,Edif .

14, sala 2.2, 27t\-4t8 Portela de Sintra ( frente is oficinas dos SMAS ) no horSrio
entre as 14h00 e as 18h00, fazendo-se acompanhar do presente aviso.

Poderd ainda V. Exa liquidar o valor total de 45,OO euros, referentes d regularizagao
dos referidos eventos atrav6s de transfer€ncia bancaria, para o NIB desta Sociedade
que 6 o 0033.0000.0000.8128.5040.5,

banc5ria e a autorizagSo/recibo ser6 devolvida de imediato por esta via e de seguida
os originais serSo enviados via CTT.

Com os melhores cumprimentos,

Carlos Martins

A SPAUTORES
tl

correspondente de Sintra
Avenida Almirante Gago Coutinho, ,32/n4 pofta 14 sala 2.2 . 2710 418 Portela de Sintra PORTUGAL

T (+ 3s1) 91 7646A79| a

correspondente,srntTa@soautoreS. Dt

'www.SPAutQres.ot

NB EM
Please consider the environment before printing this email

Esta mensagem etectronica, incluindo qualquer dos seus anexos, cont6m infonnaqeo PRIVADA. CONFIDENCIAL e de DIVULGAQAO PROIBIOA.e destina-

se unicamenle d oessoa e endereco electronico acima indicados. Se nao for o destinatario desta mensagem, agradecemos que a elimine e nos comunique

de imediato atravds do telefone +351 21 359 ,14 00 ou por email para: gqa(0!!?U9@q-q!

This etectronic mait transmission including any attachment hereof. contains information that is PRIVATE, CONFIDENTIAL and PROTECTED FROL/l

DTSCLOSURE, and it is only for the use of the person and the e-mail address above indicated. lf you have received lhis electronic mail transmission in error
ptease destroy it and notify us immediately through the telephone number +351 21 359 44 00 or at the e-mail address: gglal!2lpeuqleg-E

As 15:25 de 1L/O6/2O2L, Ana LeitSo escreveu:

Exmo. Sr. Corlos Morlins,

A Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro sintro pretende reolizor duos sessoes de cinemo oo
or livre no Porque Urbono de Miro Sintro nos pr6ximos dios I Z e 24 de julho.

lremos exibir os filmes portugueses "Listen" e "Ordem Morol", pelo que vimos por esle meio
solicitor coloedo poro os licengos/direitos poro o projeqdo dos mesmos.

Ficondo o oguordor resposlo, subscrevo me com considerogoo.



Muito obrigodo

Ana Leiteo
N0cleo de Atividades
Universidade 56nior Intergeracionalde Agualva e Mira Sintra

FREGUESIA DE AGUATVA E MIRA SINTRA
Telf. 219188552 Fax 2191.46L29 Telm. 96 1343039
ana.leitao@ if-aqualvamirasintra.pt
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No dia 12 de julho de 2021 celebramos o vigasimo aniversirio da elevaeao de Agualvacac€m i categoria de cidade.

AgualvaCac6m d hoje a 10.e maior cidade portuguesa e a 5.e maior cidade da Area Metropolitana de Lisboa.

AVISO DE CONFJDENCIALIDADE:

Nos termos do Regulamento Geral de Protegeo de Dados, esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos sao confidenciais e

destinam-se ao uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem seo dirigidos. Qualquer outra utilizagao, distribui€o,

feencaminhamento, impressSo ou c6pia desta mensagem d expressamente proibida. Se recebeu esta mensagem por engano

devera destrui-la e anformar o remetente.
POR FAVOR PENSE NO AMBIENTE ANTES DE IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO
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