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Loja do Cidadão será 
reaLidade
Protocolo para a Loja do Cidadão no 
Seixal foi assinado pelas entidades. 
Loja do Cidadão terá 1150 m2 e tem 
abertura prevista para 2020.
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93.º aniversário 
seixaL CLube 1925
Seixal Clube 1925 comemorou 93.º 
aniversário no dia 5 de fevereiro. Data 
comemorada simbolicamente no dia da 
fundação do “pai” Seixal Futebol Clube.
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Grupo TeaTro  
9 Meses
Grupo 9 Meses vai estrear-se no Audi-
tório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal. “O Comércio” esteve à conversa 
com membros do grupo sobre a peça 
que vão levar a cena.
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CarnavaL  
eM sesiMbra
Sesimbra já está a preparar o Carnaval 
na vila. Festividades começam hoje e 
terminam apenas dia 17 de fevereiro no 
Zambujal.
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Foram muitas as presenças, que quase 
encheram o Auditório da Câmara Muni-
cipal do Seixal para assistirem ao Deba-
te/Fórum “Hospital no Seixal e a Saúde 
no Concelho”. Entre o público, além da 
população interessada, marcaram pre-
sença diversos autarcas dos concelhos do 
Seixal e Sesimbra, entre os quais António 
Santos, Presidente da União das Juntas 
de Freguesia do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires; Manuel Araújo, Presidente 
da Junta de Freguesia de Amora; Carlos 
Reis, Presidente da Junta de Freguesia de 
Fernão Ferro e Vítor Antunes, Presiden-
te da Junta de Freguesia da Quinta do 
Conde. Na impossibilidade da presença 
de Eduardo Rosa, Presidente da Junta de 
Freguesia de Corroios, este fez-se repre-
sentar por Orlando Ribeiro e Maria Luís 
Valente, elementos do seu executivo.

A anteceder o Debate/Fórum, foi pro-
jetado um vídeo sintetizando os vários 
momentos por que passou a luta da popu-
lação e das autarquias em torno do Hos-
pital no Seixal, desde o ano 2000 até à 
atualidade.

O Debate/Fórum foi moderado 
pela diretora do “Comércio do Seixal e 
Sesimbra”, Joana Rosa, e o painel contou 
com a presença e participação de Joaquim 
Santos, Presidente da Câmara Municipal 
do Seixal; do Professor Dr. Carlos Ribei-
ro, ex-Bastonário da Ordem dos Médicos; 
do Dr. Luís Amaro, Diretor Executivo 
do Agrupamento de Centros de Saúde 
Almada-Seixal; do Dr. Daniel Ferro, Pre-
sidente do Concelho de Administração 
do Hospital Garcia de Orta; e de José 
Lourenço, Representante da Comissão de 
Utentes da Saúde do Concelho do Seixal.

A primeira intervenção coube a Joa-
quim Santos, que foi convidado pela 
moderadora a comentar uma afirmação 
sua, recente, onde afirmava que “já tinha 
visto a primeira parte deste filme e que 
esperava que agora tivesse um final feliz”, 
referindo-se à publicação da portaria para 
o Hospital do Seixal.

O Presidente da Câmara Municipal do 
Seixal começou por observar que o pró-
prio comentário em si “foi uma expressão 
feliz” e prosseguiu dizendo que utilizou “a 
expressão aquando da publicação da por-
taria no passado dia 22 de janeiro porque, 
na verdade, nós já vivemos este processo. 
Isto é, na altura também se lançaram os 
concursos para os projetos do Hospital mas 
depois não foram adjudicados. Por isso 
aquilo que nós dissemos foi: nós já vimos 
esse filme, até estivemos um pouco mais 
à frente porque o concurso decorreu, mas 
efetivamente os projetos não foram adjudi-
cados mas, no entanto, queremos acreditar 
que desta vez, da segunda vez que estamos 
a ver o filme, possamos chegar até ao fim. 
E o fim do filme significa, na nossa opi-
nião, que o Hospital siga agora toda a sua 
fase em termos de conceção, por isso preci-
samos dos projetos de execução do Hospi-
tal para que depois se possa avançar para o 
concurso para a obra, depois queremos que 
a obra se concretize, que sejam colocados 
os equipamentos e as pessoas necessárias 
para os poderem operar, realizar as aces-
sibilidades, todo um conjunto de proces-
sos para que finalmente este equipamento 
hospitalar possa abrir as suas portas”.

Joaquim Santos concluiu dizendo 
que “para nós, o final feliz, será quan-
do o Hospital abrir portas e esperar que 
nenhum de nós lá necessite de ir, era um 
bom sinal. Mas no entanto, se algum de 
nós precisar, que tenha ali logo uma res-
posta rápida e eficaz e que, como diz o 
Professor Carlos Ribeiro, com quem já 
muitas vezes troquei opiniões sobre esta 
matéria, responda a 80% dos problemas 
dos seixalenses e dos sesimbrenses”. Joa-
quim Santos congratulou-se ainda pelo 
“maior alinhamento entre todos para que 
o Hospital seja uma realidade, e nessa 
perspetiva, nós estamos muitos confian-
tes que desta vez é mesmo para fazer”.

A intervenção seguinte coube ao Dr. 
Daniel Ferro, Presidente do Concelho 
de Administração do Hospital Garcia 

de Orta, que foi convidado a comentar a 
“integração do Hospital do Seixal no Cen-
tro Hospitalar Garcia de Orta” e sobre 
“quais as vantagens que saem desta união 
entre os dois hospitais”, começando por 
partilhar com os presentes que, enquan-
to “gestor do HGO desde 2010, esta é no 
fundo a terceira fase da história do Hospi-
tal do Seixal que eu vivo, até estar aqui”. 

O Presidente do Concelho de Admi-
nistração do Hospital Garcia de Orta 
comentou então que “a razão da criação 
do Centro Hospitalar Garcia de Orta, 
prevendo a complementaridade entre 
estas duas unidades de Saúde é, digamos, 
que perfeitamente coerente, lógica, neces-
sária e indispensável. Primeiro porque o 
que se pretende é que um Hospital em 
proximidade forneça a linha de cuidados 
básicos que a população precisa. E aí, que 
seja o mais autossuficiente possível. E isto 
é uma realidade que não existe em Portu-
gal ainda, é uma nova realidade hospitalar 
que é o modelo de Hospital que vai ser o 
Hospital do Seixal. Naquilo que é básico, 
tentar ser praticamente autossuficiente, e 
aí ter um plateau técnico que está quase 
ao nível do HGO em diversas áreas téc-
nicas. Depois, naturalmente, reservar a 
unidade hospitalar do HGO para os cui-

debaTe/FóruM “HospiTaL no seixaL e a saúde no ConCeLHo”
O auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal recebeu, no passado dia 2 de Fevereiro, um Debate/Fórum organizado pelo “Comércio do Seixal e Sesimbra”, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal. A iniciativa tinha por objetivo elucidar 
os cidadãos seixalenses e sesimbrenses sobre o ponto em que se encontra o Hospital do Seixal e a sua contribuição para a melhoria dos cuidados de saúde primários no concelho.

dados básicos da população de Almada 
ao mesmo nível, mas naturalmente com 
cuidados mais complexos e diferenciados, 
que não só a população destes três conce-
lhos exige, mas também que seja o Hos-
pital central da península de Setúbal que, 
com 800 mil habitantes, justifica que esta 
unidade hospitalar seja requalificada”.

Daniel Ferro concluiu a intervenção 
afirmando que “esta unidade vai permi-
tir esta requalificação, que é aumentar 
os serviços de maior complexidade e de 
maior diferenciação do HGO, para poder 
naturalmente dar à Península de Setúbal 
mais condições para tratarmos patologias 
complexas. Podia dar-vos este exemplo, 
que já hoje é uma realidade, mas que é 
uma realidade de muito esforço. O HGO 
trata a patologia neuro vascular em situ-
ação de doença crítica e aguda, a toda a 
população desde Coimbra até ao Algarve. 
E consegue fazê-lo, e para isso é preciso 
uma estrutura enorme. Desde camas para 
cuidados intensivos, desde salas hiper 
diferenciadas com especialidades inter-
ventivas. Isto é para, à semelhança do que 
faz nesta patologia, poder fazer em outras 
patologias em que as estruturas ainda 
não são suficientes. E isto explica bem a 
importância do Hospital do Seixal para o 
próprio desenvolvimento do HGO como 
unidade central da península de Setúbal. 
E isto, finalmente, está considerado 
como plano estratégico da península de 
Setúbal, integrar uma unidade hospitalar 
nova, mas que é a que vai permitir que 
este plano se concretize”.

A intervenção seguinte coube ao Pro-
fessor Dr. Carlos Ribeiro que foi instado 
a comentar qual o “impacto que este novo 
Hospital terá, não só para a população em 
geral, mas também para os profissionais 
de Saúde?”.

O ex-Bastonário da Ordem dos Médi-
cos começou por parabenizar “o jornal do 
Comércio do Seixal e Sesimbra porque, de 
facto, um jornal que tenta aglutinar estas 
duas comunidades, é um jornal que deve 
estar interessado no Hospital do Seixal, 
que pretende servir particularmente as 
duas comunidades” e juntou, ainda que 
“embora, como disse o meu colega Daniel 
Ferro, também o facto de se implantar 
um hospital no Seixal, estamos a servir a 
península de Setúbal e provavelmente a 
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Grande Lisboa. A resposta à sua pergunta 
está facilitada porque o senhor presidente 
já historiou toda a luta que tem sido na 
área politico-financeira para se ver uma 
luz ao fundo do túnel. E o meu colega 
responsável pelo HGO deu uma perspe-
tiva do que se passa com a Saúde hoje e 
amanhã no distrito de Setúbal. Portanto 
a resposta é relativamente fácil”.

O Professor Dr. Carlos Ribeiro con-
tinuou a sua intervenção dizendo que 
“Portugal nesse especto tem um SNS que 
responde a todos esses grandes desafios. 
O problema é criar este paradoxo e as 
minudências. Esta situação vai perpetuar-
-se enquanto o SNS for centrado num 
grande hospital, os tais grandes hospitais 
feitos no pós-guerra e antes da II Guerra 
Mundial, cópia dos grandes hospitais ale-
mães, e não a cópia dos pequenos hospi-
tais ingleses dispersos. Ora esses grandes 
hospitais são hospitais onde como aquele 
em que vivi muitos anos, onde os médicos 
se perdem e os doentes nunca encontram 
aquilo que desejam. Nós necessitamos de 
hospitais que resolvam os problemas des-
tas minudências, que tenham em atenção 
que a doença não tem horas e portanto 
necessitam ter urgências que cubram as 
24 horas, hospitais que sejam feitos para 
as pessoas e não para as doenças, e que 
não se classifiquem só pela comunidade 
científica, mas também pela quantidade 
que, com qualidade, se resolvem todos os 
problemas que afetam a nossa população”.

Respondendo diretamente à pergunta 
colocada pela moderadora Joana Rosa, o 
Professor disse que “para os profissionais, 
como perguntou, é fundamental esta 
novidade. Porque o grande problema hoje 
do médico de família é o isolamento. É 
não ter as hierarquias técnicas de proxi-
midade, é não ter a discussão de caso-a-
-caso com um colega mais experimentado 
e, portanto, este Hospital pode congregar 
os médicos dos vários centros e ser um 
importante aglutinador desses mesmos 
profissionais e, é na discussão que sai a 
boa solução…é no diálogo. Este Hospital 
vai permitir o diálogo”.

O Professor Dr. Carlos Ribeiro finali-
zou a sua intervenção expressando a sua 
felicidade: “como Seixaleiro estou muito 
satisfeito porque vejo que este Hospital 
não vai ser um Hospital de ponta mas, vai 
ser sim, um Hospital para resolver o pro-
blema das pessoas”.

A seguinte intervenção coube ao Dr. 
Luís Amaro, Diretor Executivo do Agru-
pamento de Centros de Saúde Almada-
-Seixal (ACES Almada-Seixal), que foi 
instado a comentar que “com a criação do 
Hospital do Seixal, irá haver uma com-
plementaridade entre os centros de Saúde 
e o Hospital. Que vantagens podemos ter 
nesta complementaridade que irá existir 
entre as duas áreas de intervenção?”

Luís Amaro começou por confessar 

que “fez parte do grupo de trabalho que 
estabeleceu o primeiro plano funcional 
para o Hospital do Seixal. Devo confessar 
que, na altura, era relativamente cético 
em relação à construção do Hospital do 
Seixal e, a  pouco e pouco, deixei de o ser, 
porque a visão do Hospital do Seixal ficou 
aqui muito bem expressa pelo senhor pre-
sidente do Conselho de Administração do 
HGO. Deu a tónica da mudança que era 
fundamental para que acontecesse, para 
que o Hospital do Seixal pudesse não só 
ser uma realidade, mas uma realidade que 
respondesse de forma efetiva às necessida-
des da população do Seixal e de Sesimbra 
e também da península de Setúbal. A 
grande mudança aconteceu aí“.

O Diretor Executivo do ACES Alma-
da-Seixal prosseguiu, afirmando, que “a 
proximidade com os centros de saúde é 
absolutamente determinante. Eu estava a 
ouvir o Professor Carlos Ribeiro, e estava 
a perceber perfeitamente onde o Profes-
sor queria chegar. É fundamental que as 
pessoas que estão numa situação de doen-
ça de alguma complexidade, mas não de 
complexidade elevada, tenham uma res-
posta. Neste momento, o que acontece, e 
por força da configuração e da missão dos 
cuidados de saúde primários, não conse-
gue ter resposta adequada e de qualidade 
depois das 20 horas. Temos de ser claros e 
de perceber que isto é uma realidade. Aos 
fins-de-semana também não conseguem 
ter uma resposta adequada”.

Luís Amaro concluiu a sua intervenção 
dizendo que “uma urgência básica respon-
derá em pleno a estas necessidades. E por-
tanto, com isto evitar-se-á que a urgência 
do Hospital Garcia de Orta seja comple-
tamente assediada por procura que pode 
ser resolvida a montante, sem necessitar 
de recorrer à urgência do Hospital. E, 
portanto, diria que é preciso haver uma 
complementaridade entre cuidados de 
saúde primários e cuidados hospitalares, 
para responder às necessidades de doença 
aguda da população do Seixal, Sesimbra e 
também da península de Setúbal”.

A última intervenção do painel coube a 
José Lourenço, Representante da Comis-
são de Utentes da Saúde do Concelho 
do Seixal (CUSC.S) que foi convidado 
a comentar “como é que a comissão vê a 
publicação desta portaria?”.

José Lourenço começou por esclarecer 
que a CUSC.S “procura estabelecer uma 
ponte entre aquilo que será o Hospital do 
Seixal e os cuidados de saúde primários. 
Em primeiro lugar, gostaria de sublinhar 
que nós, Comissão de Utentes, nos referi-
remos ao Hospital “no” Seixal. Os uten-
tes são imbuídos de um certo ceticismo, 
como devem compreender. À semelhança 
do que o senhor presidente da Câmara 
também já teve a ocasião de o referir, nós 
também já assistimos a metade deste fil-
me, e esperamos também que tenha um 

final feliz. Por isso dizemos Hospital “no” 
Seixal porque, só quando estiver pronto e 
funcionar no Seixal, é que nós considera-
remos o Hospital “do” Seixal.

Respondendo à pergunta lançada pela 
moderadora, o representante da CUSC.S 
disse que, “em relação ao anúncio da 
publicação da portaria para o concurso do 
projeto, nós também já tornámos público 
que temos algumas reservas. Primeiro 
pelo atraso na sua publicação. Entende-
mos que o valor que estava em causa, o 
valor de um milhão de euros mais IVA, 
não seria um valor suscetível de ter uma 
cativação tão prolongada, porque foi ins-
crito no Orçamento Geral do Estado para 
ser executado em 2017 e não foi. Com 
esta transição de 2017 para 2018, e com a 
autorização para que essa verba seja repar-
tida entre 2018 e 2019, o que nos parece 
a nós é que este Hospital vai ter mais um 
atraso de cerca de dois anos, e quem vai 
sofrer com isto é a população”.

José Lourenço criticou ainda as taxas 
moderadoras de que os utentes são alvo 
nos hospitais e que isso não pode ser uma 
condicionante no acesso à Saúde: “nós 
também esperamos que, conforme o Dr. 
Carlos Ribeiro referiu, e muito bem, e 
que é um defensor acérrimo do SNS, 
como nós somos, o SNS foi feito para os 
doentes e não para as doenças. E quando 
é feito para os doentes, nós também não 
queremos, e é uma situação que teremos 
que ver mais tarde, que os utentes que se 
dirijam ao Hospital do Seixal possam ter 
como condicionante o valor exorbitante 
de uma taxa moderadora, como se paga 
hoje no Hospital Garcia de Orta”. 

José Lourenço concluiu a sua inter-
venção dizendo que “as Comissões de 
Utentes pretendem ser um elemento de 
decisão, porque não estão do outro lado 

da barreira. Podem e devem ser um par-
ceiro, naturalmente não técnico porque, 
enfim, terão as suas limitações em termos 
técnicos, mas também são pessoas inte-
ligentes para aprender e perceber, se lhes 
for suficientemente explicado, de quais 
são as melhores opções e se essas são efe-
tivamente as melhores opções, e não com 
fundamento meramente economicista”.

Após a intervenção de todos os mem-
bros do painel, houve lugar à participação 
de alguns membros do público presente 
que lançaram as suas dúvidas à mesa ou 
expressaram a sua opinião em relação ao 
Hospital no Seixal.

Entre os intervenientes do público, 
tivemos a participação de António San-
tos, Presidente da União das Juntas de 
Freguesia do Seixal, Arrentela e Aldeia de 
Paio Pires; de Manuel Araújo, Presidente 
da Junta de Freguesia de Amora; de Vítor 
Antunes, Presidente da Junta de Freguesia 
da Quinta do Conde; de Américo Costa, 
1.º Secretário da Assembleia Municipal do 
Seixal; de José Sales, membro da CUSC.S; 
do Dr. Edison Dias, Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia do Seixal; e ainda 
dos cidadãos António Cardoso e Rui Sado.

Já passava das 00h30 quando se deu 
por terminado o Debate/Fórum “Hos-
pital no Seixal e a Saúde no Concelho” 
mas, quem esteve presente, deu por “bem 
empregue o tempo” e saiu “satisfeito e 
mais esclarecido” em relação ao momen-
to que os seixalenses e sesimbrenses estão 
a viver com o relançamento do Hospital 
no Seixal e do que ele representa, não só 
para os seus concelhos, mas para todo o 
distrito, por via da requalificação do Hos-
pital Garcia de Orta integrado no Centro 
Hospitalar constituído por esta unidade e 
o futuro Hospital no Seixal.

João Domingues
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“Dir-se-ia, que nesse tempo, as filarmóni-
cas, e em especial a nossa, sempre que saia à 
rua, para dar o seu contributo às festas que 
aqui ocorriam, arrastava atrás de si toda a 
população de Amora.” Afirma Amélio Baptis-
ta Cunha, 90 anos, que a dado momento con-
ta ainda ter tocado na Banda do Regimento 
de Caçadores 7, no período em que cumpriu 
o serviço militar, para logo sustentar que tais 
festas “eram muito mais bonitas do que as que 
hoje se fazem.”

De acordo com este ancião amorense, “ao 
contrário do que agora sucede, nessa altura, 
havia duas festas populares em Amora, fruto 
da rivalidade entre os habitantes da chamada 
Amora de Cima e os da denominada Amo-
ra de Baixo. Uma realizada pelos católicos, a 
outra promovida pelos republicanos.

Uma ocasião,” recorda, “ o rapaz encarre-
gue de pintar a quermesse da festa republi-
cana, por manifesta ignorância política, não 
prestou atenção às cores da tinta que estava a 
utilizar e pintou-a de branco e azul, as cores da 
monarquia. Aquilo foi o cabo dos trabalhos! 
Ia caindo o Carmo e a Trindade. As coisas só 
serenaram quando a referida quermesse foi 
repintada de verde e vermelho.”

Segundo ainda Amélio Baptista Cunha, 
“ a organização da primeira pertencia à Igre-
ja; a outra, cabia, geralmente, à sociedade, 
razão pela qual todos os associados se sentiam 
moralmente obrigados a participar nas diver-
sas comissões criadas para levar a cabo tal tare-
fa. Os que, por qualquer motivo, não podiam 
dar o seu trabalho, colaboravam na compra 
das rifas que tradicionalmente se faziam para 
arranjar o dinheiro necessário à montagem 
dos festejos. Tratava-se de um imperativo que 
a todos mobilizava e ao qual todos aderiam.”

A construção da sede
e o ‘Bodo aos Pobres’

 
Outro exemplo da 

dedicação com que as 
gentes de Amora se entre-
gava, nesse tempo, à 
SFOA, é-nos contado por 
Amélio Cunha quando 
relata que “após a doação 
do terreno, feita por D. 
Branca Saraiva de Carva-
lho, para a construção da 
actual sede, se verificou 
que a concretização de tão 
arrojado projecto, exigia 

uma soma que a sociedade não tinha capaci-
dade de suportar. A menos que a obra fosse 
inteiramente executada pelos sócios. E assim 
foi. Durante um largo período de tempo, toda 
a rapaziada, mal saía das fábricas, vinha para a 
verbena ajudar naquilo que podia.”

Enquanto refere que o aludido edifício foi 
construído no local onde antes funcionava a 
verbena e na qual, aliás, muitas vezes, inte-
grando o Grupo “Os Melros”, animou os 
bailaricos que ali se realizavam com o objec-
tivo de angariar fundos para a compra de ins-
trumentos para a banda e, mais tarde, para a 
aquisição dos materiais indispensáveis à obra, 
Amélio Baptista Cunha, salienta ainda ter 
sido ele o autor da letra da Marcha Popular de 
Amora, organizada em 1940.

o vozeIro

rui Hélder Feio
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rosTos do seixaL
HUMBERTO SANTANA (1959)

Nascido em pleno Estado Novo, teve como 
mote de vida a liberdade de expressão artísti-
ca, estudando filosofia e artes. Colaborou com 
diversas publicações como cartoonista e ilus-

trador. Em 1991, fundou a Animanostra onde 
até hoje tem desempenhado as funções de pro-
dutor, realizador e autor. Nome incontornável 
do Cinema de Animação, partiu do seu Seixal 
natal para o mundo inteiro. A Humberto 
Santana se devem dezenas de obras que argu-
mentou, produziu, desenhou, locutou, reali-
zou e guiou: A Maravilhosa Expedição às Ilhas 
Encantadas (1992), A Demanda do R (1998), A 
Estrela de Gaspar (2002), Dies Irae (2003), O 
Refugiado (2012), A Maravilhosa Expedição às 
Ilhas Encantadas (1992), Sem Respirar (2004), 
A Demanda do R (1998), Angelitos (2000), 
A Estrela de Gaspar (2002), O Desalmado 
(2003), Todos Os Gajos Têm Um Tio Maluco 
(2006), Algo Importante (2009), O Refugia-
do (2012), A Demanda do R (1998), Histórias 
Desencantadas (2000), As Aventuras de João 

Sem Medo (1993), As Últimas Barcas (1994), 
Para Bom Entendedor (1995), A Demanda do 
R (1998), Angelitos (2000), A Estrela de Gaspar 
(2002), Ginjas (2011), O Desalmado (2003), 
Todos Os Gajos Têm Um Tio Maluco (2006), 
Dois Diários e Um Azulejo (2002), Dies Irae 
(2003), Sem Respirar (2004), Pássaros (2009), 
Ginjas (2011), Fado na Noite (2012), O Campo 
à Beira Mar (2015), Garatujo (2016) e Última 
Chamada (2016).

Em 2017, Humberto Santana foi alvo de 
uma retrospetiva do seu trabalho pela Cine-
mateca Portuguesa e este ano tornou-se mem-
bro associado da Academia Portuguesa de 
Cinema. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS

P. – Solicitei um empréstimo para habi-
tação. Apesar de aprovado, dizem-me que 
terei de aguardar set dias para finalmente 
ser efectuado o contrato. É assim?

R. – de facto existem novas regras para 
a concessão de novos empréstimos para ha-
bitação. Efetivamente, foi criado um perío-
do para reflexão. Esse período é de sete dias 
contados entre a apresentação da proposta 
de empréstimo e a contratualização. Ou 
seja, a partir de agora, só poderá assinar 
o contrato de empréstimo após decorridos 
esses sete dias.

Esta medida visa essencialmente garantir 
ao cliente do banco e ao fiador, tempo para 
refletirem bem sobre as condições do emprés-
timo. No decorrer dos sete dias, estes poderão 
pedir conselhos a outras pessoas, mais enten-
didas na matéria, ou comparar a proposta 
apresentada pelo banco com outras.

As condições apresentadas pelas entida-
des bancárias são obrigatoriamente válidas 
por um prazo mínimo de 30 dias. Isto signi-
fica que, durante esse período, os bancos não 
podem alterar as condições propostas.

Outra novidade tem a ver com o facto 
de os fiadores passarem a receber a minuta 
do contrato de crédito.

Todas estas medidas vêm no sentido de 
permitir aos clientes bancários tomarem 
decisões mais esclarecidaas e racionais.

P. – Quais os selos que ainda tenho de co-
locar no para-brisas do automóvel?

R. – Os carros portugueses em regra 
apresentam o selo da ficha de aprovação 
na Inspeção Periódica Obrigatória no can-
to inferior direito do para-brisas. No entan-
to, desde 2012 que deixou de ser obrigatório.

No caso dos documentos de inspeção pe-
riódica obrigatória, o que tem de ter con-
sigo e apresentar às autoridades é a ficha 
emitida pelo centro de inspeções completa.

A falta deste documento implica uma 
coima que pode ir dos sessenta aos trezen-
tos euros, com a obrigação de a apresentar 
o documento num prazo de oito dias. 

Atualmente, aquilo que é obrigatório 
colocar no para-brisas é apenas o selo do 
seguro. Além disso, os veículos movidos a 
gás, devem também trazer um dístico azul, 
ou verde. Também deverá ser portador do 
cartão de cidadão, carta de condução e do-
cumento único automóvel – ou livrete e tí-
tulo de registo de propriedade. 

Caso contrário, terá de pagar uma coi-
ma de sessenta euros por documento em fal-
ta, ou de trinta euros, se apresentar os do-
cumentos num prazo máximo de oito dias.

P. – Uma empresa de cobrança de di-
vidas liga-me todos os dias com ameaças e 
propondo planos de pagamento, é legal?

R. – Por lei só os Solicitadores e Advo-
gados podem cobrar dívidas. Infelizmente 
crescem e prosperam empresas que ao arre-
pio da lei efectuam cobranças. No entanto, 
se a empresa que lhe liga for a empresa cre-
dora ou outra empresa que tenha comprado 
a divida à primeira, está autorizada a abor-
dar o devedor para cobrança do crédito.

Aconselho a consultar um Solicitador ou 
advogado que poderá em seu nome estabe-
lecer um plano de pagamento ou renego-
ciar a divida.

Escolha os serviços de um profissional, 
contacte o Solicitador.
Envie a sua questão para: duvidas@ruifeio.pt 

Mário barradas
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“CaTóLiCos TinHaM uMa FesTa 
popuLar e os repubLiCanos ouTra”

Fernando 
Fitas

Rui Hélder Feio
Solicitador

RUA QUINTA DA PRATA, 6
TORRE DA MARINHA, 2840-614 SEIXAL

Contacte o Solicitador!

218  284  986 934  428  652
solicitador@ruifeio.pt

www.ruifeio.pt

“A ideia de fazer essa marcha, para a qual 
consegui aliciar outros entusiastas,” confessa, 
“fundou-se na convicção de que se tratava 
de um excelente meio de aproveitar a adesão 
que este tipo de manifestações colhiam entre 
a população, para assim, promovermos um 
‘bodo aos pobres’. 

Nessa altura,” realça, “muitas famílias 
havia, nesta terra, que viviam com extrema 
dificuldade. Pelo que se bem o pensámos, 
melhor o fizemos. E logo que considerámos 
que a marcha estava capaz de se exibir publi-
camente, promovemos um espectáculo no 
adro da Igreja, com entradas pagas, em ordem 
a cumprirmos o objectivo primeiro da tarefa a 
que nos havíamos proposto. 

Tal ousadia,” diz, “inicialmente envolta nal-
guma controvérsia, devido ao facto de o preço 
dos bilhetes ser de quinze tostões, para os luga-
res sentados, e dez para os lugares em pé, acaba-
ria, de resto, por proporcionar a entrega de um 
avio, nesse natal, a uma quantidade de lares.

Mas, o mais curioso disto tudo,” frisa, “ esta-
ria na reacção das pessoas, que ao aproximar-se 
o momento de iniciar-se o espectáculo, resol-
veram querer todas, lugares sentados. Mesmo 
aquelas que haviam contestado os preços. Foi 
uma aflição levada da breca, arranjar cadeiras 
para sentar tanta gente. Tivemos que pedir às 
pessoas que viviam nas proximidades para irem 
a casas buscar todas as cadeiras que tivessem. 

Além disso,” recorda Amélio Baptista 
Cunha, “ a marcha, receberia ainda um con-
vite da Câmara, para participar no concurso 
que a edilidade decidira promover, no campo 
de jogos do Seixal Futebol Clube. 

Todavia, de outras vivências se lembra 
igualmente o respeitado amorense. Entre elas 
as paródias em que participava por alturas do 
Carnaval. “ Nessa quadra,” conta,” organizá-
vamos uma cegada que percorria as ruas da 
terra tocando trechos musicais alusivos aos 
assuntos que aqui se haviam passado no resto 
do ano. Para tanto, colocávamos umas barbas 
postiças e lá íamos, à porta de um e de outro, 
até nos sentirmos cansados. Naquele tempo,” 
sublinha com evidente saudade, “vivia-se de 
maneira bem diferente daquela que hoje se 
vive. Conhecíamo-nos todos uns aos outros. 
Dir-se-ia que constituíamos uma só família.” 

* Excertos de “Histórias Associativas 
– Memórias  da Nossa Memória – 

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal.-2001
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Em Sesimbra, as comemorações do Carnaval arrancam com o desfile dos estabelecimentos de educação e ensino do concelho a 9 de 
fevereiro, a partir das dez e meia da manhã na Avenida da Liberdade, no Largo 5 de Outubro e na Rua João da Luz.

Os pequenos foliões são compostos por 
diferentes temáticas. Com antecedência, cada 
escola escolheu uma temática, trabalhando na 
construção de fatos e restantes adereços, com 
o envolvimento de alunos, auxiliares, profes-
sores e familiares.

Estima-se que cerca de duas mil crianças 
desfilem na próxima sexta-feira, sob o olhar 
atento de familiares e amigos.

Dois dos momentos mais esperados vão acon-
tecer a 11 e 13 de fevereiro. Nestes dias podere-
mos encontrar as Escolas de Samba e Grupos de 
Axé a desfilar na Avenida 25 de Abril, na Rua da 
Fortaleza e na Avenida dos Náufragos. 

A partir das 14 horas de domingo e terça-
-feira, cerca de mil e trezentos desfilantes das 
seis escolas de samba e dois grupos de axé, vão 

mostrar a milhares de espectadores o resul-
tado de muitos meses de aperfeiçoamento de 
coreografias, de criação de fantasias, carros 
alegóricos e outros adereços. 

A juntar-se a estas celebrações, desde 
1999 que o Carnaval em Sesimbra é também 
comemorado com um dos maiores desfiles de 
palhaços do mundo e este ano não será exce-
ção. Perto de quatro mil mascarados vão com-
por o Cortejo de Fantasias de Palhaço.

No dia 12 de fevereiro, a partir das 15 
horas, a marginal irá revestir-se de palhaços. 
Todas as pessoas vestidas a rigor poderão dar 
largas à alegria e participar no Cortejo.

No dia seguinte, pelas 15 horas, a fregue-
sia de Alfarim acolhe as Cavalhadas – costu-
me típico das zonas rurais que tem marcado 

várias gerações. A cavalo, de bicicleta ou de 
mota, um grupo de homens promete surpre-
ender o público de todas as idades, recriando 
hábitos medievais. 

Os festejos carnavalescos no concelho 
prosseguem dia 14, quarta-feira, às 21.30 
horas, com o Enterro do Bacalhau. 

Neste ano, o concelho volta a apostar nas 
Cegadas, sendo das poucas localidades a nível 
nacional que não abre mão desta tradição. 

Este costume rural com mais de cem 

anos será este ano marcado pelos cegantes do 
Zambujal. Constituídos exclusivamente por 
homens, este grupo garante muitos momen-
tos de boa disposição, passando entre 10 e 
13 fevereiro pelas ruas e cafés de Sesimbra, 
Azoia, Meco, Zambujal, Aiana de Cima, Cai-
xas e Alfarim. 

No sábado, dia 17, às 21.30 horas, a Cega-
da do Zambujal realiza, no Cineteatro Muni-
cipal, a sua última apresentação carnavalesca. 

Cláudia Cristão

aniMação e FoLia de reGresso a sesiMbra



O protocolo foi celebrado entre o 
Município do Seixal, a Agência para a 
Modernização Administrativa, o Institu-
to dos Registos e Notariado, a Autoridade 
Tributária e Aduaneira e o Instituto da 
Segurança Social, onde define os direitos 
e obrigações das partes e manter-se-á em 
vigor pelo prazo de 15 anos, contados a 
partir da data de abertura da loja.

A apresentação da planta da Loja do 
Cidadão ficou a cabo de Carlos Mateus, 
Director do Departamento de Adminis-
tração Geral e de Modernização Admi-
nistrativa da Câmara Municipal do 
Seixal, que deu a conhecer a todos os pre-
sentes que a infraestrutura terá uma área 
de 1150 m2 e irá contar com a presença 
do Espaço Cidadão, do Instituto da Segu-
rança Social, do Instituto dos Registos e 
Notariado, da Autoridade Tributária e da 
Loja do Munícipe.

Carlos Mateus referiu que “a lógica 
de construção assenta essencialmente no 
contato com o cidadão em frontoffice, 
naturalmente associados a todas as neces-
sidades de backoffice” e que a “área total 
de 1669 m2 dos quais 1150,6 m2 vão ser 
ocupados por cada uma das entidades que 
acordam o protocolo“.

Finalizada a apresentação da planta, 
seguiu-se o momento protocolar com a 
assinatura do protocolo para a instalação 
e gestão da Loja do Cidadão no Seixal por 
parte das várias entidades.

Após a cerimónia de assinatura do pro-
tocolo, passou-se então à intervenção das 
autoridades presentes, começando pelo 
Presidente da Câmara do Seixal, Joaquim 
Santos, que realçou a importância da cria-
ção deste serviço de proximidade no Con-
celho do Seixal: “A Loja do Cidadão do 
concelho do Seixal é, como já foi dito, um 
equipamento essencial de proximidade de 
diversos serviços do estado sendo que à sua 
concretização está associado um processo 
demasiado longo, com a assinatura de um 
primeiro acordo de colaboração a 22 de 
Julho de 2009 e o subsequente compromis-
so da Agência para a Modernização Admi-
nistrativa entregar o projeto à Câmara 
Municipal do Seixal que iria materializar”.

Joaquim Santos garantiu ainda que “a 
Câmara Municipal do Seixal apresenta-se 
totalmente empenhada ontem como hoje, 
no processo de instalação e entrada em 
funcionamento da Loja do Cidadão no 
concelho do Seixal, tendo para o efeito ao 
longo de todo processo, apresentado solu-
ções e alternativas capazes de ultrapassar 
os atrasos, e garantindo agora, com o atu-
al Governo, o compromisso sério para a 
instalação da referida Loja”.

Terminada a intervenção do Presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, coube 
a António Mendes, Secretário de Esta-
do dos Assuntos Fiscais, tomar a palavra 
onde começou por congratular-se pela 
participação na assinatura do protoco-
lo: “é com gosto que eu participo nesta 
cerimónia em que se celebra o protocolo 
para a construção e instalação da Loja do 
Cidadão aqui no Seixal, e em nome da 
Autoridade Tributária é com gosto que o 
fazemos”.

António Mendes mencionou ainda 
que esta é a segunda boa notícia para os 
munícipes seixalenses em poucos dias: 
“não posso deixar de vir ao Seixal e não 

proToCoLo para a Loja do Cidadão assinado!
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partilhar com o presidente da Câmara 
aquilo que ainda há uma semana parti-
lhou que foi o gosto do facto do Gover-
no ter autorizado através de uma portaria 
conjunta do Ministério das Finanças e 
do Ministério da Saúde a despesa ine-
rente ao concurso para o novo Hospital 
do Seixal. E estando nós no dia de boas 
notícias, dizer que esta é uma semana de 
boas notícias para o Seixal, é uma semana 
em que se concretiza a colaboração entre 
a Administração Central e a Adminis-
tração Local com o Hospital do Seixal e 
agora com a Loja do Cidadão do Seixal”.

O Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais concluiu a sua intervenção afir-
mando que “as Lojas do Cidadão são 
instrumentos fundamentais para a pres-
tação de serviço público aos cidadãos. Na 
autoridade tributária temos tido a preo-
cupação de acompanhar este esforço que 
tem sido feito ao nível da Agência para a 
Modernização Administrativa de partici-
parmos nos projetos de concentração de 
serviços e na prestação de melhores servi-
ços aos cidadãos”.

Coube então a Graça Fonseca, Secretá-

ria de Estado Adjunta e da Modernização 
Administrativa, o encerramento das inter-
venções no auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara Municipal do Seixal. Graça 
Fonseca começou por dizer que “este é de 
facto sempre um dia bom, mas o melhor 
dia será em 2020 quando o senhor Presi-
dente da Câmara e provavelmente com 
outro Secretário de Estado puderem abrir 
a Loja do Cidadão do Seixal com todos 
os serviços a funcionar e abrindo portas a 
mais um serviço de proximidade às pes-
soas, provavelmente não só do concelho 
do Seixal, mas nos outros concelhos aqui 
à volta. Este é para nós o segundo dia 
melhor, o dia em que assinamos o proto-
colo. O primeiro será claramente o dia em 
que abrirmos a Loja do Cidadão”.

A Secretária de Estado Adjunta e da 
Modernização Administrativa falou ain-
da do processo moroso até à assinatura do 
protocolo: “o senhor Presidente da Câma-
ra falou aqui de um processo longo que 
eu não acompanhei desde 2009. Apesar 
de tudo acompanhei-o dois anos, e é de 
facto sempre um processo difícil porque 
como viram pela planta, basta imaginar 
as discussões entre as várias entidades 
sobre os metros quadrados, o espaço do 
backoffice e a luz natural… Acreditem 
que é um processo bastante complicado 
de articulação entre diferentes entidades, 
mas é sempre um processo que é possível 
chegar ao fim com a colaboração entre 
todas as entidades”.

Graça Fonseca terminou a sua inter-
venção garantindo a importância destes 
serviços de proximidade às populações: 
“este tem sido um esforço importante. O 
de abrir novas Lojas do Cidadão e de ter 
novos espaços de serviços públicos dispo-
níveis para a população. Ao longo destes 
dois anos de Governo, conseguimos abrir 
17 novas Lojas do Cidadão, tem sido 
um grande esforço, mas a verdade é que 
temos esta cooperação entre a Adminis-
tração Central e a Administração Local 
temos conseguido alargar a rede de Lojas 
do Cidadão”.

Com o término das intervenções, deu-
-se por terminada a cerimónia de assi-
natura do protocolo para instalação e 
gestão da Loja do Cidadão do concelho 
do Seixal, tendo todos os presentes sido 
convidados para visitarem as instalações 
da futura Loja do Cidadão sendo que 
para isso a Câmara Municipal do Seixal 
disponibilizou dois autocarros para trans-
porte ao local.

João Domingues

Foi assinado na 3.ª Feira, dia 30 de Janeiro, o protocolo para a instalação e gestão da Loja do Cidadão do concelho do Seixal que ficará 
situada no edifício Alentejo, na Travessa da Quinta da Mariana, Paivas, Amora.
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O Carnaval está prestes a chegar à Quinta do Conde. O desfile 
infantil, a 9 de fevereiro, irá marcar o arranque das celebrações 
que se prolongam durante o fim de semana.

Seixal acolhe as celebrações do Carnaval dia 9 de fevereiro. Os 
alunos de diversas escolas do ensino básico e pré-escolar vão 
contagiar com a sua alegria as diferentes freguesias do concelho. 

as 15 horas e as 18 horas. 
Trata-se de um cortejo que terá início 

no Largo da Feira Festa, seguindo pela 
Rua Sacadura Cabral até à Avenida Prin-
cipal e terminando no Largo do Mercado 
Municipal.

A iniciativa, organizada pela Junta de 
Freguesia e pela Câmara Municipal tem 
a colaboração não só de várias entidades 
e associações locais como de particulares.

Cláudia Cristão

De acordo com Vítor Antunes, presi-
dente da Junta de Freguesia, as crianças 
de vários jardins de infância da Quinta do 
Conde irão desfilar, na próxima sexta-feira 
de manhã, pelas ruas da localidade, mobi-
lizando também educadores e familiares.

Esta época de diversão será tam-
bém marcada, na tarde de sábado, pelo  
Desfile Trapalhão. Esta tradição festi-
va, que reúne todos os anos mais de um 
milhar de desfilantes, irá decorrer entre 

QuinTa do Conde 
e o CarnavaL 2018

Publicidade

CarnavaL do seixaL 
para os Mais peQuenos

Organizados pela Câmara Municipal 
do Seixal e pelas Juntas de Freguesia, os 
desfiles das crianças de todo o conce-
lho começam às 10 horas. Na Aldeia de 
Paio Pires a concentração será no Largo 
João Freitas Branco (Farinheiras). Já em 
Fernão Ferro, o desfile decorrerá no Par-
que Urbano desta freguesia. Na Arrentela 
o percurso começa junto ao Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha. 

As crianças que estudam no Seixal vão 
começar a desfilar na Escola Básica do 
Bairro Novo, num percurso que culmi-
nará na Praça Luís de Camões.

O desfile organizado pela Junta de 
Freguesia da Amora terá início na Rua 
Luís de Camões, terminando no interior 

do Parque Urbano das Paivas. Caso cho-
va, a folia decorrerá dentro do Pavilhão 
Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato.

Em Corroios, o arranque do desfile 
será no Parque Urbano da Quinta da 
Marialva. Se as condições atmosféricas 
forem adversas, o desfile realizar-se-á no 
Pavilhão Multiusos desta freguesia.

Todos os desfiles serão também mar-
cados pela presença de inúmeros alunos 
de instituições da rede particular e soli-
dária como: o Colégio D. Maria; a CER-
CISA – Miratejo; o Centro Paroquial de 
Fernão Ferro; O Pica-Pau (Centro Paro-
quial de Bem-Estar Social da Arrentela) 
ou o Externato Dó-Ré-Mi, entre outras.

Cláudia Cristão
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será Que isTo LHe inTeressa…? Quando Foi Que disse  
ao seu FiLHo/a: eu GosTo MuiTo de Ti?

a família e para a formação intelectual 
e afectiva dos elementos mais jovens. E 
tempo de qualidade é tempo de presença, 
que não seja só a obrigação de auxiliar nos 
trabalhos da escola. É necessário espaço 
para os afectos e para a cumplicidade. O 
que cada vez vejo mais é falta de amor ou 
da sua exteriorização. Se olharmos bem à 
nossa volta, poderemos surpreender-nos 
com a falta de gestos afectivos por parte 
de muitos pais. As regras são essenciais 
à formação cívica dos nossos filhos mas, 
sem o lado da partilha, da cumplicidade e 
do amor, será sempre uma tarefa incom-
pleta e votada ao insucesso.

A determinada altura do seu percur-
so, a Eunice dedicou-se excusivamen-
te ao coaching educacional aplicando 
técnicas de PNL na sua Academia de 
Sucesso. Qual o balanço que faz dessa 
decisão?

Em boa hora o fiz e, cada vez mais, 
me convenço de ter sido a decisão certa. 
Estou muito satisfeita com os resultados 
do nosso trabalho com os nossos alu-
nos. A Academia de Sucesso é um cen-
tro de explicações que visa, para além 
dos resultados escolares dos seus alunos, 
uma melhoria da autoestima, confiança 
e, sobretudo, bem-estar emocional dos 
nossos alunos, para que assim possamos, 
nós e eles, atingir o sucesso a que nos 
propomos. Já existe há 13 anos e começá-
mos em Corroios. Devido ao sucesso que 
a Academia e os seus métodos tiveram, 
expandimo-nos para Almada.

De uma maneira simples, explique-
-nos como são aplicados na prática 
estes métodos em contexto de aprendi-
zagem?

A primeira abordagem é sempre em 
contexto familiar. Os pais procuram-
-nos, e colocam as suas questões e neces-
sidades. Este conhecimento é essencial 
para a fase seguinte que é criar relação e 
conexão do aluno com os nossos profes-
sores. Acreditamos que este é um traba-
lho conjunto da academia com o aluno e 

Na nossa anterior edição iniciámos 
uma coluna sobre o Coaching Educacional 
e a Programação Neurolinguística (PNL), 
da responsabilidade da Drª Eunice Pinto.

Eunice Pinto é licenciada em Gestão 
de Empresas e Membro (Trainer Cer-
tificada) da Associação Portuguesa de 
PNL e da NTI NLP (Instituto Holandês 
de Programação Neurolinguística). Já 
durante os seus estudos, dava explicações 
de matemática aos seus colegas de curso 
e, após concluir a licenciatura, começou 
a dar aulas de Economia e de Gestão no 
ensino público.

A sua vasta experiência como dirigen-
te Escotista, o seu percurso académico 
como aluna e a realidade vivida enquanto 
professora, cedo lhe deram a percepção de 
que algo estava errado nos métodos edu-
cativos tradicionais. 

Ao preparar-se para uma pós-gradu-
ação em áreas da Psicologia, deparou-se 
com a PNL por cujo conteúdo se interes-
sou e aprofundou. 

Desliga-se do sistema público por este 
não permitir inovar dentro da sala de aula 
e acreditou que podia fazer algo de dife-
rente.

O Comércio do Seixal e Sesimbra foi 
visitá-la na sua Academia em Corroios, 
para perceber um pouco melhor que 
método é este que tem dado tão bons 
resultados, principalmente ao nível do 
sucesso escolar.

O programa televisivo Super Nanny 
tem suscitado muita controvérsia. À 
luz do PNL, como encara o modelo de 
programa e os métodos utilizados?

Em primeiro lugar tem que existir o 
respeito absoluto pelas crianças e pelas 
famílias no sentido em que a privacidade 
é essencial em todo o processo de trans-
formação. Um dos ensinamentos básicos 
de PNL diz que tem de haver  raport/
empatia entre a família e o/a psicólogo/a, 
o que não é o caso, nem será nunca num 
programa televisivo que implica violação 
de privacidade. Por outro lado este tipo 
de metodologia é antigo e obsoleto para 
resolver questões comportamentais tão 
profundas. 

Em PNL existe um modelo, de que eu 
gosto muito e utilizo no meu dia a dia, 
que é a Pirâmide dos Níveis Neurológicos 
de Robert Dilts, em que nos é explicado 
que nenhum comportamento desadequa-
do se resolve ao mesmo nível, ou seja, a 
criança tem, por detrás de um comporta-
mento desadequado, uma intenção positi-
va que deverá ser encontrada e trabalhada 
a um nível superior da pirâmide, para que 
esse comportamento seja estruturalmente 
resolvido na sua génese. A metodologia 
utilizada no programa por esta “pro-
fissional” mostra claramente a falta de 
informação e de formação no que está na 
vanguarda dos métodos educativos mais 
actuais.

Li recentemente num artigo que, 
apesar do péssimo conteúdo do pro-
grama, este punha em evidência a 
insuficiente competência parental em 
muitas famílias. Concorda?

Sim, é verdade e a questão reside exac-
tamente aí. O modelo actual de socie-
dade altamente competitiva leva-nos a 
dispor de pouco tempo de qualidade para 

a família. Cria-se como que um triângu-
lo de contexto, ou seja, nós somos uma 
extensão não tanto da escola, mas mais 
da família. Estas fases são essenciais para 
diagnóstico e para criar um estado pro-
pício à aprendizagem.

Uma das coisas que nos diferencia é a 
nossa atitude positiva perante as dificul-
dades. 

Na Academia trabalhamos as convic-
ções que nos limitam e valorizamos as 
pequenas conquistas, através de incentivo 
e reforço positivo. Não nos focamos no 
erro, pois este é essencial para a aprendi-
zagem. Quando um aluno não aprende 
uma determinada matéria, provavelmen-
te o problema não está no aluno mas sim 
na forma como foi explicada/debitada ou, 
possivelmente, existem questões emocio-
nais que necessitam de ser resolvidas, pois 
não permitem que o aluno evolua e criam 
resistências à aprendizagem.

É frequente aparecerem-vos alunos 
objecto de Ensino Especial ou com 
défice de disciplina?

Sim. Surgem-nos casos de alunos 
com défice de atenção e sinalizados com 
hiperatividade. Trabalhamos com estas 
crianças de uma forma muito natural, 
não forçamos a aprendizagem, damos 
espaço para que eles possam andar e cor-
rer durante uns minutos. Quando perce-
bemos que o estudo não está a resultar, 
preferimos parar e pedimos para que eles 
façam algo mais físico, desde ir dar uns 
pontapés numa bola, ou até andar de 
skate e, depois, voltam a estudar. Estas 
crianças precisam de andar, correr e de 
preferência ter atividades ao ar livre. Uma 
das primeiras coisas que eu pergunto aos 
pais destas crianças é se elas frequentam 
algum desporto, porque este é funda-
mental para a sua estabilidade física e 
emocional. Quando não têm actividade 
desportiva, eu trato de criar condições 
para que comecem a interessar-se pela 
sua prática. Estas crianças podem ajudar 
os outros ensinando aquilo que sabem. É 
uma forma inteligente e pedagógica de 

os valorizar e, ao ensinarem, aprendem 
duas vezes. 

Habitualmente estas crianças são rotu-
ladas de indisciplinadas e de crianças que 
fogem um pouco à normalidade. Na Aca-
demia de Sucesso não consideramos que 
a hiperatividade seja um defeito, mas sim 
uma característica própria da criança, que 
pode ser útil se esta e os adultos aprende-
rem a lidar com isso.  É uma questão de 
estratégia. 

A indisciplina existe quando o aluno 
nota que não há respeito e verdadeira 
preocupação com ele. Temos casos de 
alunos que são muito indisciplinados na 
escola e, connosco, são afetuosos e res-
peitadores, porque é essa a forma que nós 
nos dirigimos a eles, com respeito e ver-
dadeira preocupação. Nenhuma criança 
trata mal um adulto que o respeita , se 
preocupa e o compreende. As crianças 
cumprem as regras quando estas são 
criadas em conjunto e os limites são 
compreendidos e criados em conjunto.  
Acreditem que esta é a verdade! Connos-
co funciona assim.

Sendo o Seixal um concelho com 
algumas bolsas sociais mais pro-
blemáticas e disfuncionais , qual a 
importância que o PNL poderia ter na 
transformação interna dos indivíduos 
e o seu reflexo na comunidade?

O nosso concelho é um concelho mui-
to dinâmico e fervoroso de transforma-
ção. Temos gente muito competente e 
na vanguarda, nas mais diversas áreas da 
sociedade. Também na área da educação 
podemos fazer a diferença. Seria interes-
sante que a comunidade educativa esti-
vesse mais disponível para contactar com 
estes métodos inovadores, sem preconcei-
tos e barreiras.

Apesar de todas as dificuldades exis-
tentes, podemos criar um movimento 
inovador de construção de uma educação 
eficaz, que garanta os princípios basilares 
da formação cívica e intelectual dos indi-
víduos. As bases essenciais desta metodo-
logia inovadora, com técnicas de PNL, 
deveriam estar ao alcance de toda a comu-
nidade educativa, por forma a capacitar e 
a melhorar as estratégias de educação, por 
parte de pais, professores e educadores.  

Brevemente iremos realizar uma pales-
tra/debate sobre algumas técnicas que 
podemos utilizar  em contexto educativo 
e que em muito poderá ajudar quer os 
pais,  quer os professores no seu dia a dia. 
Este Debate é promovido pela UCAPES-
-União Concelhia das Associações de Pais 
do Seixal, com o apoio da Câmara Muni-
cipal do Seixal e é dirigida a professores e 
educadores, técnicos de acção educativa, 
pais e encarregados de educação.
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«As pessoas só aprendem o que tem significado para elas. Este significado é igual à emoção sentida com o assunto. A sensação, o 
estado, a emoção, são factores essenciais que tornam possível a aprendizagem. Não há aprendizagem sem um estado emocional 
adequado.»
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Publicidade

No passado dia 20 de janeiro a banda da 
Sociedade Filarmónica Operária Amorense 
presenteou-nos com o seu concerto de ano 
novo. Tal como tem sido tradição nos últimos 
anos, num concerto dirigido pelo maestro 
Fernando Palacino, por ausência do maestro 
Jacinto Montezo por motivos de saúde, e com 
cerca de cinquenta músicos em palco, a banda 
da SFOA apresentou-nos um espetáculo que 
reuniu música, dança e cinema.

O concerto contou com os temas Derby 
Day (Robert Farnon), Waltzing with Strauss 
(Johann Strauss Jr), Torna a Sorrento (Ernesto 
de Curtis e arranjo de Giancarlo Gazzani), So 
you think you can dance (arranjo de Loren-
zo Bocci), a Tribute to Amy Whinehouse 
(arranjo de Peter Kleine Schaars), Siciliano 
(Pavel Stanék, com o solista Isaac Louro na 
Trompa), Charles Chaplin (Marcel Peeters), 
No Belo Danúbio Azul (Johann Strauss Jr.) 

e Radetzky (Johann 
Strauss). Aliado ao 
espetáculo da banda 
da SFOA, decorreu 
ainda a exposição de 
fotografia “A Banda” 
do fotógrafo Fernan-
do Branquinho, com 
fotografias de alguns 
músicos da banda 
com os respetivos 
instrumentos.

Após o término 
do concerto foram 
tecidos diversos elo-
gios ao espetáculo 

realizado, tendo sido referido por diversos 
espetadores que a SFOA e a sua banda conti-
nuam a surpreender e a superar as expectativas 
deste espetáculo de ano para ano. Quando 
questionado, o Presidente da SFOA, Alexan-
dre Gil, referiu que “espetáculos como este são 
importantes para mostrarmos às pessoas o que 
fazemos na nossa freguesia”. Alexandre Gil 
prosseguiu dizendo que “este é um espetáculo 
único ao invés dos concertos que costumamos 
realizar uma vez que, para este espetáculo 
contratamos um conjunto de cordas e refor-
çamos a nossa banda, o que nos permite criar 
um espetáculo diferente. É importante referir 
que a nossa Escola de Música é o que propor-
ciona que tenhamos uma banda como a apre-
sentada neste concerto, pois fornece aos seus 
alunos aulas de música gratuitas, teóricas e 
práticas e em variados instrumentos. Este ano 
este espetáculo tornou-se mais grandioso, pois 

com as obras de restruturação da nossa sala de 
espetáculos realizadas com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia 
de Amora, conseguimos proporcionar quer 
aos músicos quer aos espetadores um ambien-
te mais acolhedor e confortável melhorando, 
assim, as condições para a realização de even-
tos na nossa sociedade”.

Já a Diretora de Banda, Bruna Carvalho, 
contou-nos que “espetáculos como este são 
importantes para mostrarmos à comunidade 
não só a música, mas a arte em si, pois num 
único espetáculo conseguimos reunir música, 
dança, cinema e ainda fomos presentados com 
a exposição de fotografia sobre a nossa banda 
de um fotógrafo excecional como é o Fernan-
do Branquinho. É importante levarmos a arte 
até às pessoas e fazê-las ver que é algo tangí-
vel, que elas podem participar e ser ativas no  
processo criativo da mesma, pois apesar de 
exigir algum esforço e dedicação é algo que 
não tem idade, ninguém é «velho» para apren-
der música!”

João Domingues

sFo aMorense CoMeMora 
ano novo CoM ConCerTo

Coaching Escolar
= Alta performance escolar

+ Maior autoconfiança

Coaching Escolar com PNL.
O Coaching é suscetível de ser utilizado 

em qualquer área. Por isso, existe o Coaching 
Executivo, o Coaching para o Desporto, entre 
outros. O que muda é a área em foco, porque 
a essência do Coaching é sempre a mesma. 
Assim, na área escolar, aplica-se o nome de 
Coaching Escolar ou Coaching Educacional, 
neste caso com ferramentas de Programação 
Neurolinguística.

No Coaching Escolar, o público-alvo são 
todos os alunos que pretendam melhorar o seu 
desempenho escolar. Mesmo que esse desempe-
nho seja bom querem torná-lo ainda melhor, 
de excelência. 

Através do processo de Coaching, o aluno 
vai fortalecer o seu melhor, agilizando compe-
tências mentais e emocionais, de crescimento e 
autoconhecimento. Assim, desenvolverá auto-
motivação e autoconfiança necessária para 
chegar ao seu objetivo. Para além de tudo 
isto, o Coaching ensina a ver a vida como uma 
grande oportunidade para descobrir tudo o 
que se pode ser e fazer. 

Interessante, não é? Aposto que ainda não 
tinha pensado nisso, mas quanto mais cedo 
perceber que tem um mundo à frente, cheio 
de possibilidades e oportunidades, e que nun-
ca é demasiado cedo ou demasiado tarde para 
começar, vai ter vontade de entrar em ação. 

O Coaching ajuda-o a sair do plano da 
intenção para o plano da ação. 

eunice pinto

Trainer certificada por PNL-
Portugal e NTI NLP (Instituto 

Holandês de Programação 
Neurolinguística) 

Rua Maria Júdice da Costa, 98
Torre da Marinha – Seixal

Tel.: 210987832 | Telm.: 910214374
Fax: 210965777

jardimemflorexternato@gmail.com

veNhA coNhecer
AS NoSSAS

INStAlAçõeS
reNovADAS
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Saúde

Não sei se já repararam que os seres 
vegetais são, de diversas maneiras, o nos-
so amparo, o nosso sustento e constituem 
os elementos primordiais do nosso equi-
líbrio físico, psíquico, emocional e espiri-
tual, enquanto vamos esperneando neste 
vale de lágrimas desde o berço ao caixão. 
Acham que exagero? Ora pensem bem no 
que a humanidade retira para seu proveito 
das ervas, arbustos e árvores sem nada lhes 
dar em troca. Se proliferam associações 
de amigos dos animais, por que não as de 
amigos dos vegetais para os compreender, 
proteger e estimar? Esta reflexão 
surgiu-me de supetão quando, 
em julho de 1997, andei a pé 
nas montanhas do Atlas até che-
gar ao cume  do Tubkal. Foram 
140 quilómetros caminhando e 
fruindo paisagens inesquecíveis. 
Só que, em determinada altura, 
fui-me abaixo. Uma dor persis-
tente na perna direita tolhia-me a 
passada. Pensei em desistir, toda-
via ao atravessar uma floresta de 
nogueiras, colhi um ramo e com 
ele amanhei um cajado. Como 
por milagre, restabeleci-me e 
retomei a marcha devido àque-
le bordão improvisado ao qual 
devotei mil agradecimentos.

Eis pois o introito para discorrer sobre a 
nogueira, árvore de madeira dura e flexí-
vel, que dá pelo nome científico de Juglans 
regia e pertence à família das Juglandace-
ae. Sendo nativa da região balcânica, tem 
hoje um vasto habitat desde a China à 
Califórnia. É caducifólia e de crescimen-
to rápido, podendo atingir 35 metros de 
altura. O seu robusto tronco pode supe-
rar 2 metros de diâmetro. As folhas são 
alternas, imparipinuladas (folíolos articu-
lados lateralmente) e estipuladas (apêndi-
ces da base do pecíolo), começando por 
ser bronzeadas no início e depois, verde-
-escuras. Os ramos são grossos e a copa 
ampla e arredondada. Sendo uma espécie 
monóica as flores, dispostas em amenti-
lhos, apresentam os dois sexos. As mascu-
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Fitoterapia

noGueira
Miguel boieiro

linas, pendentes nas axilas nos ramos do 
ano anterior, são em maior número como 
aliás, acontece geralmente com todos os 
seres vivos (existe um só óvulo e numero-
sos espermatozoides). As femininas, mais 
escassas, surgem nos ramos formados no 
próprio ano. Toda a gente conhece o fruto 
que é uma drupa subglobosa de cor ver-
de que enegrece quando cai. No interior 
da noz, o miolo está dividido em quatro 
lóbulos de forma cerebroide.

As nogueiras detestam a poda e as suas 
raízes contêm uma substância abundan-

te (juglona) que produz alelopatia, ou 
seja, inibem o desenvolvimento de outras 
plantas para reduzir a concorrência dos 
restantes vegetais. Tal fenómeno ocorre 
também com os eucaliptos.

As nozes são muito nutritivas contendo 
cerca de 60% de gordura composta por 
ácidos gordos insaturados, 15% de pro-
teínas, vitaminas do complexo B, C e P, 
caroteno, cálcio, fósforo, zinco e cobre. 
As folhas integram tanino, ácidos gálico 
e elágico (propriedades antioxidantes) 
e juglona (princípio activo). Também o 
pericarpo da casca das nozes verdes (noga-
lina) é importante em fitoterapia, dado a 
sua riqueza em taninos de boa qualidade.

São imensas as propriedades curativas 
da nogueira: adstringente, antisséptica, 

cicatrizante, depurativa, tónica, diuréti-
ca, vermífuga, hipoglicemiante (reduz o 
açúcar no sangue), etc.

O infuso das folhas e das cascas ver-
des é aconselhável para diabetes, fígado, 
reumatismo, raquitismo, obesidade e 
parasitas intestinais (10 a 20 g por litro de 
água). Externamente, em decocção (100 g 
por litro de água), para problemas cutâne-
os, queda do cabelo, caspa, conjuntivite, 
hemorroidal, uretrite, cistite. Em garga-
rejos, para irritações da boca, garganta e 
faringite.

A ingestão do miolo das nozes, 
para além de constituir um ali-
mento saboroso utilizado desde há 
9 mil anos, pode vantajosamente 
substituir a carne pelo seu conte-
údo proteico. Favorece a memória 
e é útil para combater o esgota-
mento, os transtornos do sistema 
nervoso e o colesterol LDL.

Na gastronomia, as nozes são 
um ingrediente de luxo, quer 
para entradas, sopas, pratos prin-
cipais ou sobremesas. Quando 
passo por Coimbra nunca me 
esqueço de entrar num estabele-
cimento na rua da Sofia que ven-
de, ao peso, um delicioso bolo de 
nozes (passe a publicidade).

Convém que as nozes sejam guarda-
das ao abrigo do calor e da luz porque 
a sua gordura rança facilmente. Quan-
do ingeridas devem ser bem mastigadas 
e ensalivadas. De notar, no entanto, a 
incompatibilidade que podem ter face aos 
remédios que contenham sais de ferro e 
determinados alcaloides.

Finalmente, há que referir a excelência 
da madeira com agradáveis tons averme-
lhados, brilho natural e textura homogé-
nea, tenaz e resistente. Ela é utilizada em 
marcenaria de alto valor e muito adequada 
para polimentos. A este propósito, lembro 
a recente visita efetuada à catedral nova 
de Salamanca, cujo riquíssimo cadeiral 
está todo manufaturado em madeira de 
nogueira. Lindo!

dR dR 
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MEDIAçãO IMOBILIáRIA
NA vENDA OU COMPRA DE 

UMA CASA TODO O CUIDADO 
É POUCO

Na compra e venda de uma casa há um 
conjunto de regras e cuidados a observar. 
Neste negócio, que vai de algumas dezenas de 
milhares até vários milhões de euros, todo o 
cuidado é pouco e importa passar o acordo a 
escrito, cumprindo todas as formalidades le-
gais, para que não haja surpresas. E elas apa-
recem onde menos se espera, como a história 
vivida por um amigo meu que passo a expor.

Esse meu amigo colocou o seu apartamen-
to à venda e achando que não necessitava 
dos serviços de um profissional qualificado, 
tentou vendê-lo ele próprio. Numa das visi-
tas, um cliente gostou da casa e comprou-a. 
No final informou que quem pagaria a casa 
seria a sua mulher de quem andava a divor-
ciar-se. Era um caso de partilha dos bens, 
em que a mulher ficava a viver na posse 
de uma moradia do casal e, em contrapar-
tida, pagaria o apartamento ao marido. A 
dita senhora entrou em contacto com o meu 
amigo e elaboraram e assinaram o Contrato 
Promessa Compra e Venda (CPCV), tendo fi-
cado clausulado que o apartamento seria es-
criturado no nome do marido. Como estava a 
decorrer o processo do divórcio, não se sabia 
quando veria o seu fim, e queria a posse do 
apartamento de imediato para o marido a 
passar a habitar, acordaram em pagar de 
imediato a totalidade do preço da casa.

Dois meses depois, o marido exige ao ven-
dedor a realização da Escritura, ao que este 
não se opôs. Tinha recebido todo o dinheiro 
do negócio e não viu qualquer problema nis-
so, tendo sido marcada a Escritura. Era um 
assunto em que ele próprio tinha interesse 
porque até evitaria despesas com o IMI.

Dois dias antes, por acaso encontrou-me 
e, com um ar de grande satisfação, comentou 
a situação, afirmando que tinha feito um ex-
celente negócio e que não tinha necessitado 
de pagar comissão a nenhuma imobiliária.

Perguntei-lhe se tinha falado com a espo-
sa com quem tinha feito CPCV, tendo-me res-
pondido que não havia necessidade porque 
nesse mesmo Contrato estava previsto que a 
Escritura seria feita no nome do marido. 

Achei que havia ali uma situação muito 
perigosa, cujos contornos não estavam bem 
esclarecidos e aconselhei-o a falar com a se-
nhora para saber a opinião dela, já que o 
CPCV tinha sido assinado com ela. A promi-
tente compradora era ela e era com ela que 
estava formalmente comprometido. 

Ele assim fez e a senhora opôs-se à reali-
zação da Escritura, porque o processo de di-
vórcio estava a ser litigioso e não era do seu 
interesse que a Escritura fosse realizada antes 
da sua conclusão. Afirmou mesmo que, se o 
fizesse, lhe exigiria a devolução do sinal, que 
neste caso seria a totalidade do preço do apar-
tamento. O meu amigo ficou muito aflito, sem 
saber como resolver este problema. Tinha a 
escritura marcada para dois dias depois!

Facilitei o contacto com um advogado que 
trabalhava com uma imobiliária de quem 
obteve a informação que a senhora tinha ra-
zão! Se fizesse a Escritura ficava sem a casa 
e tinha que devolver a totalidade do sinal re-
cebido (que era a totalidade do negócio). Até 
seria muito provável que o juiz decidisse pela 
devolução do dobro do sinal!

Felizmente para esse meu amigo as coisas 
ainda se resolveram. A Escritura foi desmar-
cada e só foi realizada após o encerramen-
to do processo do divórcio quando todos os 
intervenientes formalmente se puseram de 
acordo.

josé Torres

Consultor imobiliário
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PREPARAçãO:
–  Corte a massa phyllo do tamanho da 

forma selecionada (sugestão – tabuleiro 
retangular)

–  Pincele a forma com manteiga derretida
–  Coloque uma camada de massa e volte a 

pincelar
–  Repita este processo sete vezes, simmmm 

isso mesmo, sete vezes!
–  Espalhe um terço da mistura de amêndoas 

e cubra com presunto, e faça mais três 
camadas assim

–  Para finalizar, coloque mais três camadas 
de phyllo, cubra a última com bacon  e 
acrescente mais uma camada de massa. 
Exagere na manteiga.

–  Corte em quadrados e depois em 
triângulos.

–  Leve ao forno por 40 minutos, a 180 graus.
–  Retire do forno e regue com mel a seguir. 

Sirva quente.

reCeiTa: 
BakLava SaLgado Com PreSuNTo e BaCoN

dR 

INGREDIENTES:
Calda:
•  5 colheres (sopa) mel
Baklava:
•  1 pacote de massa phyllo
•  150g amêndoas
•  4 colheres de sopa de açúcar
•  Canela em pó, a gosto
•  400g manteiga derretida
•   2 pacotes de presunto fatiado  

(240g de presunto)
•   1 pacote de bacon fatiado  

(120 g de bacon)

gaStRONOmia
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www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger
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O que conta a história que vão levar 
a cena?

Whitney Falcão: A história é sobre um 
demónio que se apaixona por um huma-
no. É baseado no livro do Bruno Alfama, 
que é um escritor aqui do concelho. É 
basicamente uma história de amor mas 
também tem a parte de mistério porque 
envolve demónios e diabos, tem aquela 
parte do obscuro. E não vamos desvendar 
muito mais… (risos)

Não é só uma peça de teatro, têm 
também elementos de Dança. Como é 
que decidiram fazer esta junção não só 
da parte cénica, em relação ao teatro, 
mas também da Dança?

WF: Quando criámos o Grupo 9 
Meses juntámos o Bruno Alfama, que é o 
escritor e a ideia é dele, juntámos a Sónia 
que é atriz, e o Cláudio, e eu fiz a parte 

da Dança. Decidimos que como todos 
tinham valências diferentes, vamos pôr 
isto tudo num espetáculo. E foi só isso.

Têm mais algum espetáculo prepa-
rado em relação à peça que vão levar 
a cena?

WF: Nós estamos a tentar chegar a 
vários lados. Já estivemos no Cinema S. 
Vicente, no auditório da Escola Secun-
dária da Amora e também em Almada, 
conseguimos agora estar no Auditório 
do Fórum Municipal do Seixal. Estamos 
a tentar sair daqui para irmos a Setúbal, 
Lisboa e por aí fora.

Fazer isso só em relação a essa peça, 
ou estão também a pensar em outras 
peças?

WF: De momento estamos só a traba-
lhar nesta peça. Quer dizer, já estamos a 
trabalhar noutros projetos mas esta peça é 
a única que está em exibição.

Como é que se juntaram todos? Ou 
então doutra forma, como é que cada 
um chegou ao grupo?

WF: Nós já nos conhecemos há algum 
tempo, principalmente aqui no Espa-
ço Reyel, este espaço é que nos reuniu a 
todos essencialmente. Mas já dançámos 
juntos em projetos separados e em aulas 
separadas, cada um dança à sua maneira, 
um faz contemporâneo, outro faz ballet. 
E conhecemo-nos assim, e achámos que 
fazia sentido.

Têm algum tipo de formação na 
área?

Sónia Nave: Eu sou licenciada em tea-
tro e ele (Cláudio) também.

WF: O resto da malta é gosto pela arte 
e experiência. Experiência de palco mas 
não têm formação, digamos assim.

Cláudio Pereira: Permita-me discor-
dar das minhas colegas… (risos) Essa 

“o FuTuro do Grupo é ConTinuar a TrabaLHar 
eM Mais projeTos: TeaTro, dança, MúsiCa”

questão da formação às vezes é falsa. 
Porque muitas das vezes aprende-se mais 
ou formam-se mais pessoas tendo estes 
projetos, no qual um grupo de amigos às 
vezes junta-se e diz algo do tipo “estou 
farto das redes sociais, vamos fazer coisas 
com pessoas”. E elas fazem estes projetos 
há muito tempo e às vezes nós tendemos 
para apequenar as coisas, ou dar-lhes 
pouca importância, só porque não têm 
um cunho académico ou porque não têm 
um papel passado a dizer que a formação 
foi dada nesse sentido… Isto é malta que 
já trabalha há muito tempo no Espaço 
Reyel, e a Whitney neste caso eu sei e tam-
bém a Matilde que está caladinha, mas eu 
sei que é formada… Não é formada em 
papel mas tem muitos anos de formação, 
portanto é muito difícil quantificar isto 
de haver formação na área. Porque na 
verdade não me marcaram com o ferro 

“A Paixão das Sombras” é a peça que leva o Grupo 9 Meses a atuar pela primeira vez no Auditório Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal. O “Comércio” esteve à conversa com cinco dos membros do grupo, Whitney Falcão, Sónia Nave, Cátia Fonseca, Matilde 
Barbosa e Cláudio Pereira, sobre a peça que vão levar a cena no Auditório Municipal e também do que mais podemos esperar.

da Dança numa academia qualquer do 
género “sai daqui pequeno gado, vai agora 
para o pasto”, mas eu sinto que com elas 
e com as aulas que tive no Reyel e com os 
pequenos projetos que às vezes idealizam 
e que fazem por gosto, eu acabo por sen-
tir que me fui formando. Eu hoje em dia 
consigo ter uma perceção de que quando 
vou a um espetáculo de Dança não tinha, 
mesmo tendo formação académica supe-
rior. Acho que esta questão da formação é 
pouco quantificável.

Qual é o futuro para o grupo?
WF: O futuro do grupo é continu-

ar a trabalhar em mais projetos: Teatro, 
Dança, Música… Enquanto pudermos 
e enquanto houver oportunidade, é isso 
que vamos fazer.

Colaborações com outros grupos?
WF: Claro, é sempre uma hipótese a 

colocar. Não somos um grupo estanque, 
fomos nós que o formámos mas toda a 
gente é bem-vinda.

Cláudio Pereira: Exato. E também 
existe essa questão, senti-me acolhido na 
altura porque foi-me proposto. Eu não 
fazia parte mas passei a fazer. Durante 
o período de gestação de um projeto, 
toda a gente está dentro do útero cria-
tivo. É engraçado que o nome do grupo 
acho que tem a ver com isso, existe este 
período de gestação em que toda a gen-
te está dentro do processo. Eu acho que 
o intuito da Whitney no início, quando 
falou comigo, é que isto era uma plata-
forma para quem tiver estas ideias e que 
às vezes também se sinta um bocado 
solitário ou que sinta um bocado de for-
ça, ou precise de um amparo de malta 
que às vezes diz “vamos então, vem lá 
fazer aquela tua ideia” e eu acho que isto 
é uma plataforma mais do que propria-
mente um grupo de pessoas que queiram 
vir propor projetos. 

Elas já fizeram outras coisas que não 
estão a referir, a Whitney fez o “Estilo 
2845” enquanto Grupo 9 Meses, organi-
zam-se formações também… Portanto, 
tendo-se criado aqui uma dinâmica tam-
bém que é de malta que vem e propõe.

João Domingues



"CriSe no Parque eduardo Vii" 
Chega a SeSimbra

O Cineteatro Municipal João 
Mota, em Sesimbra, recebe a 24 
de fevereiro, às 21:30 horas, a 
comédia "Crise no Parque Edu-
ardo VII". Produzida pela compa-
nhia Comuna Teatro de Pesquisa, 
a peça aborda a passagem do tem-
po, expondo a forma como cada 
personagem lida com a velhice.

Destinado a maiores de 12 anos, "Crise no Parque Eduardo VII" 
tem um custo de 10 euros. Jovens até aos 25 anos e seniores (com 
mais de 65 anos) usufruem de 30% de desconto e os menores de 12 
anos têm 50% de desconto. 

Os interessados e amantes de teatro podem adquirir os bilhetes 
no Cineteatro Municipal, no Spot Jovem da Quinta do Conde ou 
na Ticketline. É também possível efetuar reservas através do telefone  
21 223 40 34 ou do e-mail reservas.cineteatro@cm-sesimbra.pt.
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ConCerto da 
FilarmóniCa união 
arrentelenSe

“CaPitão miau-miau” 
no Cinema São ViCente

Com organização a cargo da Ani-
mateatro, a peça de teatro musical 
“Capitão Miau-Miau” poderá ser 
vista nos próximos dias 18 e 25 de 
fevereiro no Cinema São Vicente, 
em Paio Pires, às 16 horas.

Numa peça que explora a des-
coberta e realização de sonhos, o 
público mais pequeno será presen-
teado, ao longo de uma hora, com 
três heróis que representam o Cor-
po, a Alma e o Espírito: o Capitão 
Miau-Miau, o Gato Sapato e a Gata 
Felícia, respetivamente.

Produzida pelo Teatro Esfera, a peça com texto e música de Jorge Cou-
rela e encenação de Fernando Gomes conta com um elenco composto por 
Jorge Estreia, Ana Landum, David Granada, Isabel Ribas e Luís Pacheco. 

As reservas podem ser feitas através de:
e-mail: comunicacaoanimateatro@gmail.com
Telefone 212 254 184.

As comemorações do 146º 
Aniversário da Sociedade Filar-
mónica União Arrentelense 
vão começar dia 2 de março, 
no Fórum Cultural do Seixal, 
com um concerto musical com 
a presença do prestigiado tenor 
Carlos Guilherme e da jovem 
violinista Matilde Pinho.

Agendado para as 21:30 
horas, o concerto será acompa-
nhado pela Banda da Socieda-
de Filarmónica União Arrente-
lense, com direção do maestro 
Luís Moreira da Silva. Com um 
custo de sete euros, os ingressos 
podem ser adquiridos na bilhe-
teira do Fórum Cultural do 
Seixal e na Sociedade Filarmó-
nica União Arrentelense.

dR 

dR 

dR 

eSPetáCulo da eSCola de arteS do 
iFCt

Música e dança unem-se 
no próximo sábado, dia 10 
de fevereiro. Pelas 21 horas, 
no Auditório Municipal do 
Fórum Cultural do Seixal, os 
alunos da Escola de Artes do 
Independente Futebol Clube 
Torrense vão mostrar os fru-
tos do trabalho desenvolvido 
desde o início do ano letivo. Guiados pela Orquestra Juventude 
Independente Torrense, solistas, dançarinos e diversos coros vão 
apresentar um programa variado, viajando pela música clássica e 
pelas canções mais ligeiras e populares do nosso tempo.

As reservas para o espetáculo (com entrada livre) podem ser asse-
guradas através do mail escoladeartes@ifctorrense.pt, do número 
210 940 518 ou 915 506 526. 

dR 
CarroS CláSSiCoS exPoStoS 
em CorroioS

Os carros clássicos estão de volta a 
Corroios. No próximo domingo, dia 11 de 
fevereiro, os entusiastas destes veículos moto-
rizados reúnem-se no Parque Urbano da 
Quinta da Marialva. Esta iniciativa, recorde-
-se, ocorre desde 2012, no segundo domingo 
de cada mês.

Organizada pelo grupo Corroios Classic 
Cars, pela Junta de Freguesia de Corroios 
e com o apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, o evento terá em exposição carros 
clássicos, TT e motas tuning.

dR 
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A FormA dA ÁguA

Início da década de 1960. Elisa Esposito é uma 
rapariga muda que trabalha como empregada de 
limpeza num laboratório de segurança máxima em 
Baltimore, EUA. A sua vida altera-se quando ali 
chega um humanoide anfíbio capturado nos mares 
da América do Sul que é mantido em cativeiro e 
usado em vários testes laboratoriais. Com o passar 
do tempo, Eliza começa a afeiçoar-se a ele e entre os 
dois surge algo muito parecido com amor. Quando 
os cientistas decidem usá-lo como cobaia num pro-
grama espacial, ela resolve salvá-lo. Para isso, terá 
a ajuda de Zelda e Giles, os seus mais fiéis amigos.

Com realização do mexicano Guillermo del 
Toro, segundo um argumento seu e de Vanessa 
Taylor, conta com Sally Hawkins, Michael Shan-
non, Richard Jenkins e Octavia Spencer nos papéis 
principais.

Sudoku

música

LindA mArtini – LindA mArtini

Gravado na Catalunha entre Outubro e No-
vembro de 2017, com produção da própria ban-
da e Santi Garcia, o quinto e homónimo longa 
duração dos Linda Martini parece não querer 
perder tempo, a começar pela capa. À eterna 
questão “Quem é a Linda Martini?” a banda res-
ponde com um retrato a óleo da rapariga italiana 
a quem pediram emprestado o nome no início 
dos anos 2000. Depois de “Sirumba” (2016), 
álbum aclamado pelo público e crítica, o novo 
disco não se limita à revisão da matéria dada e 
oferece-nos uma banda com vontade de ir para 
fora de pé. “Linda Martini” é abrasivo, trazendo 
à memória “Casa Ocupada” pela sua urgência e 
descontrolo, mas revela um equilíbrio cada vez 
maior desses elementos com o ritmo, a melanco-
lia e o intimismo do seu antecessor. 

carneiro              21-03  a  20-04

caranguejo    21-06  a  23-07

touro                    21-04  a  21-05

Gémeos                    21-04  a  21-05

leão   24-07  a  23-08

Balança   24-09  a  23-10

virgem   24-08  a  23-09

escorpião 24-10 a  22-11

Sagitário 23-11 a  21-12

capricórnio 22-12 a  20-01

Aquário 21-01 a 19-02

Peixes 20-02 a 20-03

Amor: Não se intrometa em relações alheias pois pode-
rá ser mal interpretado. deite fora tudo o que o prejudica.
Saúde: atravessa uma fase equilibrada neste campo.
Dinheiro: as suas capacidades de concentração no 
trabalho poderão trazer-lhe alguns bons resultados.
Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Amor: deixe de lado as mágoas e perdoe. Só erra quem 
está a aprender a fazer as coisas da maneira certa!
Saúde: tendência para problemas de memória.
Dinheiro: continue a saber gerir bem o seu dinheiro 
para não deixar o barco afundar-se.
Números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em 
quem confie verá que se sentirá bem mais leve. 
Saúde: Seja paciente. Relaxe um pouco mais. 
Dinheiro: Período em que terá uma boa segurança 
financeira.
Números da Semana: 6, 3, 36, 39, 38, 7

Amor: faça um jantar especial e muito romântico para 
a sua cara-metade.
Saúde: Procure não andar muito tenso. aceite os erros.
Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura que 
não esperava.
Números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Amor: É provável que atravesse um período um pouco 
conturbado. viva de uma forma sábia.
Saúde: Não abuse da sua vitalidade e das suas energias.
Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho 
e poderão daí advir algumas oportunidades a aproveitar.
Números da Semana: 20, 47, 6, 23, 45, 9

Amor: dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar 
com as pequenas atribulações diárias. Que a clareza 
de espírito esteja sempre consigo!
Saúde: Pratique exercício físico suave para relaxar.
Dinheiro: deixe os seus investimentos darem frutos.
Números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Amor: clima de grande harmonia familiar e amorosa, 
mas seja mais compreensivo.
Saúde: Poderá sofrer de stress. mantenha a calma. 
Preocupe-se com aquilo que você pensa sobre si próprio.
Dinheiro: terá de controlar esse seu instinto materialista.
Números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Amor: aproveite bem todos os momentos a dois.
Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física.
Dinheiro: conserve todos os seus bens materiais com 
zelo e cuidado.
Números da Semana: 24, 17, 46, 31, 9, 11

Amor: Organize um jantar para juntar os seus amigos. 
Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas!
Saúde: momento calmo e sem preocupações.
Dinheiro: Não haverá nenhuma alteração significativa.
Números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Amor: deverá começar a pensar mais em si. viva o 
presente com confiança!
Saúde: O seu corpo precisa de descanso.
Dinheiro: evite ser precipitado no que toca à gestão 
dos seus rendimentos.
Números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

Amor: clima romântico e sentimental na relação afetiva.
Saúde: atravessa uma fase de nervosismo e stress. 
aprenda a perdoar-se a si próprio!
Dinheiro: Não arrisque em negócios que não lhe ofe-
reçam garantias. Seja prudente.
Números da Semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Amor: afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte 
por fazer aquela viagem há muito planeada. Que a le-
veza de espírito seja uma constante na sua vida!
Saúde: fase de fadiga excessiva. descanse mais.
Dinheiro: Não se esforce demasiado, pense mais em si.
Números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

9 a 15 de fevereiro

d
r
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r
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SoPa de letraS
marcas de automóveis

4 9 8 7

6 4 5

8 2 4

4 5 1

2 1 6 4

5 2 6

5 6 7

9 3 6

8 2 7 1

aUdi ferrari fiat
niSSan SUzUki CitrOen
hOnda Mini vOLvO
MerCedeS renaULt OpeL
fOrd Seat tOyOta
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dádivas de sanGue no 
ConCeLHo do seixaL
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Até ao próximo mês de março, a Asso-
ciação dos Dadores Benévolos de Sangue do 
Concelho do Seixal promove a realização de 
sessões de dádiva de sangue, em diversas cole-
tividades e instituições, que colaboram com a 
cedência dos seus espaços.

O Clube Recreativo da Cruz de Pau recebe 
a primeira sessão já este domingo, dia 11 de 
fevereiro (dia em que se celebra o 31.º aniver-
sário da Associação), entre as 9 e as 13 horas.

As dádivas são um exemplo de cidadania 
participativa, e além disso, são um processo 
simples e sem dor. Se é uma pessoa saudável 
e tem entre os 18 e os 65 anos, participe nas 
próximas dádivas. 

A iniciativa é ainda apoiada pela Câmara 
Municipal do Seixal e juntas de freguesia. 

Próximas sessões:
Dia 11 de fevereiro, domingo
Clube Recreativo da Cruz de Pau
Dia 18 de fevereiro, domingo
Igreja Paroquial de Corroios
Dia 11 de março, domingo
Sociedade Musical 5 de Outubro
Dia 18 de março, domingo
Auditório do Mercado Municipal de Fernão 
Ferro

seixaL CLube 1925 CoMeMora 
93.º aniversário

O Seixal Clube 1925 comemorou 
simbolicamente o seu 93.º aniversário 
no passado dia 5 de fevereiro, data da 
fundação do Seixal Futebol Clube, o seu 
clube “pai”.

Os parabéns foram cantados em pleno 
Estádio do Bravo, na presença da Presi-
denta do clube Maria Teresa Andrade e 
do Vice-Presidente, e responsável pelo 
Futebol, Hugo Rodrigues, de atletas da 
formação, membros das equipas técnicas 
de formação e ainda sócios e simpatizan-
tes do clube.

O momento contou também com 
a presença de atletas da equipa sénior 
(como Tiago Roque, João Marcelino, 
João Gémeo e Rodrigo Figueiredo), 
membros da equipa técnica do futebol 
sénior (como Tiago Correia, Fusco e 
Filipe Salgueiro), do Presidente da União 

das Juntas de 
Freguesia do 
Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio 
Pires António 
Santos; do Vere-
ador do Despor-
to, Empreitadas, 
Administ ração 
Geral e Moder-
nização Admi-
nistrativa José 
Carlos Gomes, e 
ainda dum gru-
po de adeptos do 
Seixal que acen-

deram alguma pirotecnia para festejar o 
aniversário. 

O “Comércio” 
não faltou à cele-
bração e falou com 
Hugo Rodrigues que 
não conseguiu escon-
der a emoção numas 
declarações ao jornal: 
"os 93 anos de his-
tória Seixal Futebol 
Clube estão repletos 
de vivências inesque-
cíveis. São 93 anos a 
representar a cidade, 
o concelho e o dis-
trito dentro de uma 
exemplar ética des-
portiva e social. São 
93 anos a carregar 

almas de paixão. Dirigentes, sócios e atle-
tas vivem o clube com uma feição ímpar, 
com sentimento efusivo, tenho por hábi-
to dizer que o Seixal não é melhor nem 
pior que os outros, é diferente".

O Vice-Presidente e responsável para 
o Futebol disse-nos ainda que “no pre-
sente e no futuro, com a ajuda de todos 
que querem o bem ao clube, seremos 
fortes o suficiente para honrar o passa-
do e fazer mais 93 anos com conquis-
tas, agora com o nome de Seixal Clube 
1925. 1925 será sempre o ano da nossa 
fundação e o 5 de Fevereiro o dia do 
nosso aniversário".

João Domingues

antónio cardoso

antónio cardoso
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