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SIL 2018
Concelho do Seixal foi convidado 
para apresentação do Salão Imobiliá-
rio de Lisboa 2018. O Presidente da 
Câmara apresentou vários projetos de 
requalificação para as frentes ribeirinhas 
da Baía do Seixal.
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AHBMA
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Mistos de Amora comemoraram 14.º 
aniversário. Corporação percorreu mais 
de 215 000 quilómetros durante o ano 
de 2017.
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GM PALAdInoS  
coM novA Sede
Grupo Motard Paladinos vão inaugurar 
nova sede no Mercado Municipal do 
Seixal no dia 25 de Abril. Desmistificar a 
imagem do Motard e ajuda à população 
carenciada são dois dos principais lemas 
do Grupo.
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FeIrA MedIevAL  
dA QuIntA do conde
Freguesia da Quinta do Conde animada 
com recreação de Feira Medieval. Mau 
tempo dificultou visita de mais gente 
mas balanço final é positivo.
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mundet
nova era
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Fizeram recentemente a apresenta-
ção do Pavilhão Desportivo da Mun-
det. Qual a importância de se criar um 
pavilhão de raiz virado para o hóquei em 
patins no concelho do Seixal?

Como se costuma dizer, por vezes trans-
formamos dificuldades em oportunidades 
e foi o que aconteceu com o pavilhão de 
hóquei em patins. Temos que nos recordar 
que o Pavilhão do Seixal FC que estava dire-
cionado para o hóquei foi vendido em venda 
judicial quando em nossa opinião, nunca o 
Estado devia permitir que um equipamento 
desportivo fosse vendido para especulação 
imobiliária. Foi isso que aconteceu, aliás, 
infelizmente o pavilhão continua fechado 
passados três anos desde que isso aconteceu.

Na altura, perante essa dificuldade, vimos 
uma oportunidade que era homenagear a 
modalidade e os hoquistas que estiveram 
na base do nascimento desta modalidade 
no concelho. Foi no Grupo Desportivo da 
Mundet, exatamente no sítio onde está a ser 
construído o pavilhão, que nasceu a moda-
lidade no concelho e foi também aí que se 
formaram os primeiros atletas. E até agora 
a grande referência nacional e internacional 
que temos, o melhor hoquista do Concelho, 
Leonel Fernandes, que foi campeão do Mun-
do e campeão da Europa e Campeão Nacio-
nal, foi aí que se formou e por isso, voltar às 
origens é bom, e daí que este pavilhão terá 
o nome de Leonel Fernandes como home-
nagem a este operário-atleta mas também a 
todos os operários-atletas da Mundet.

Homenagear o Leonel Fernandes dan-
do o seu nome ao pavilhão é manter a 

história da Mundet viva e prolongá-la 
através das novas gerações?

Sim. É esta a visão que temos para a Mun-
det, que fez recentemente vinte anos desde 
a sua data de aquisição. Na altura o Presi-
dente Eufrázio Filipe disse que “a recupera-
ção da Mundet é uma causa pública”. Pois 
bem, nós estamos a corporizar essa visão de 
Eufrázio Filipe, dos autarcas e também do 
anterior Presidente Alfredo Monteiro, ao 
executarmos um conjunto de intervenções 
de qualificação, que pretendem transfor-
mar a Mundet de outrora, que era uma das 
principais fontes de sustento da população 
do Seixal e também dava um contributo 
essencial para a produção nacional e riqueza 
do Concelho, estamos a transformá-la para 
novamente ser um ganha-pão de muitas 
famílias, não há luz de um fator produtivo 
mas sim à luz do desenvolvimento cultural 
e patrimonial.

Esse é o foco que temos para a Mundet. 
Por isso vamos inaugurar no próximo dia 
25 de Abril uma oficina coletiva de artes, 
um novo espaço para os artistas e artesão do 
Concelho. Temos também aí instalado um 
Pólo do Conservatório de Música e a nossa 
perspetiva é darmos melhores condições, 
estamos também a reabilitar um edifício 
que vai ser o edifício central da exposição 
permanente da Mundet. Será o terceiro 
edifício reabilitado com uma exposição 
da Mundet e vamos a seguir concretizar 
também, através da requalificação de dois 
pavilhões fabris, a materialização do acer-
vo material e patrimonial do Concelho que 
vai ser aqui na Mundet. Ou seja, todas as 
obras que a Câmara Municipal tem, sejam 

esculturas ou pinturas, ou do ponto de vis-
ta patrimonial, que estão hoje armazenadas 
em vários locais, serão todas centralizadas 
aqui no acervo central e onde qualquer cida-
dão pode vir visitá-las e conhecê-las.

Temos esta visão de regresso às origens e 
revitalização deste património e depois há 
um conjunto de intervenções que estamos 
a fazer e que vêm complementar esta visão 
que temos. Nomeadamente o novo Parque 
Urbano do Seixal, 5,3 hectares que vão ser 
recuperados e postos à disposição da popu-
lação. Ao lado teremos o segundo campo de 
apoio ao Estádio Municipal que hoje em dia 
já tem excelentes condições, e com a conclu-
são da obra, será um dos melhores estádios 
aqui da região de Setúbal.

Teremos também o Espaço-memória da 
CGTP. Teremos aqui no Concelho o prin-
cipal acervo do que é a história do patrimó-
nio do movimento sindical do nosso país. 
Qualquer historiador, investigador ou qual-
quer pessoa que se interesse pela história do 
movimento sindical, o sítio onde tem de se 
dirigir não será a Torre do Tombo, mas sim 
ao Seixal, ao Espaço-Memória que será aqui 
na Mundet. Temos também esta parceria 
com a Mundet Factory. Estamos a preparar 
a hasta pública que será lançada em Maio, 
para o Hotel Mundet e por fim, para fechar 
este ciclo, estamos a desenvolver plano de 
Espaços Públicos da Mundet, para a total 
recuperação e devolução da Mundet à 
população, permitindo a vivência integrada 
de todos os espaços e equipamentos.

Por isso, podem ver que à volta desta 
ideia da recuperação da Mundet ou da sua 
revitalização, temos esta visão de devolver a 

PAvILHão deSPortIvo dA Mundet “LeoneL FernAndeS” 
A Primeira pedra já foi lançada e o pavilhão terá o nome de “Leonel Fernandes”, mais conhecido como “Nhéu”, hoquista do Seixal. O novo Pavilhão será construído no mesmo espaço do antigo rinque de hóquei em patins da Mundet e terá ainda uma estátua  
de homenagem ao distinto seixalense. Para sabermos mais sobre esta obra, o “Comércio” esteve à conversa com o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, que nos revelou alguns pormenores sobre o projeto bem como sobre  outras 
requalificações que todo o espaço da Mundet vai receber.

Mundet à população, que a sua recuperação 
é uma causa pública e temos a certeza que vai 
ser mais uma âncora cultural, patrimonial, 
económica, social, desportiva e ambiental do 
Concelho. Os 15 hectares da Mundet vão ser 
novamente devolvidos à população.

O último passo será derrubarmos os 
muros e transformarmos todo esse espaço 
num espaço público, onde todos podemos 
entrar seja dia ou noite, como se estivésse-
mos num qualquer arruamento. Esse será o 
último passo. 

Já agora permita-me também dizer ain-
da, em relação aos operários-atletas, que há 
uma outra referência que tem que ser feita a 
Albano Narciso Pereira, este na área do fute-
bol, ao contrário do Leonel Fernandes que 
foi no hóquei. Foi um dos Cinco Violinos, 
foi um dos melhores jogadores portugueses, 
do Sporting CP e da Seleção Nacional. Esta-
mos a preparar com o Núcleo do Sporting do 
Seixal, a criação de uma Casa/Museu para 
servir não só como sede dos sportinguistas 
do Concelho mas também para homenage-
ar uma das maiores referências de sempre do 
desporto nacional como atleta do concelho. 
Já decidimos isso, estamos é com alguns 
aspetos burocráticos de aquisição que não 
foram ainda possíveis resolver, não da nossa 
parte mas sim dos proprietários, mas estamos 
a insistir para ver se conseguimos concretizar 
este objetivo.

E já agora, houve um popular que pro-
pôs que se criasse uma estátua ao Leonel 
Fernandes durante um dos nossos Fórum 
Seixal. E por isso também decidimos que 
vamos colocar essa estátua junto ao Pavi-
lhão e temos a certeza que vai ficar melhor 
que a do Cristiano Ronaldo na Madeira 
(risos).

Quais vão ser as valências do novo 
pavilhão?

Ele vai ser exclusivamente para o hóquei 
em patins. É claro que também dará para 
outras modalidades, não em termos federa-
dos mas dará para uma acrobática ou para 
uma ginástica. Depois dependerá daquilo 
que a coletividade que ficar com a gestão do 
pavilhão pretender fazer. Mas nós o compro-
misso que temos é com o hóquei. Porque é 
uma modalidade que tem tradição no Con-
celho e neste momento não tem nenhum 
espaço para ser praticada. Encontrámos 
uma solução improvisada com uma tenda 
aqui ao lado até construirmos o pavilhão. 
Por isso estamos a trabalhar para que dentro 
de um ano o pavilhão esteja construído e 
equipado e ao lado vai ser também recupe-
rado um edifício em parceria com a Criar-T/
Seixal Hóquei, que é quem vai ficar com a 
gestão do pavilhão. O pavilhão é munici-
pal, o outro edifício também é municipal 
mas estará cedido em comodato à Criar-
-T, que o vai recuperar. Vai transformá-lo 
com um espaço de cafetaria, balneários e 
em instalações sociais da própria Criar-T/
Seixal Hóquei. Portanto será um comple-
xo exclusivo para o hóquei e tenho a certe-
za que daqui a 10, 20 ou 30 anos teremos 
novamente grandes hoquistas na seleção e 
que vêm do Seixal.



3

CSS | 20 de abril de 2018

Publicidade

Têm existido algumas críticas relati-
vas à oferta de um espaço para a CGTP. 
Como é que se processou essa cedência de 
espaço à CGTP?

Eu diria o seguinte, as pessoas estão de 
acordo em que fizéssemos uma parceria para 
recuperarmos estes Refeitórios e transformá-
-los num restaurante. Estão de acordo, cer-
to? Então não estão de acordo em cedermos 
um espaço, que não vai ser recuperado pela 
Câmara mas sim pela própria CGTP para 
acomodar o principal arquivo histórico do 
movimento operário? Eu penso que sim.

Da parte do município, a nossa única 
responsabilidade é ceder o imóvel e partici-
par naquilo que será o projeto de dinamiza-
ção do próprio espaço, em termos de visitas 
das escolas. Eu acho que isso é uma dádiva 
que todos os concelhos gostariam de ter. 
Tem havido uma certa crítica, eu diria que é 
político-partidária, de Direita, contra tudo 
o que é sindicalismo, é uma certa visão da 
sociedade que na minha opinião está erra-
da. Se há Direitos em Portugal, e se há con-
quistas dos trabalhadores foi porque muitas 
pessoas se sacrificaram para isso ser feito, e 
a CGTP tem uma história que remonta há 
quase um século e por isso merece todo o 
nosso respeito, uma história que valoriza o 
trabalho e os trabalhadores, uma história 
que valoriza também a memória do traba-
lho e dos trabalhadores da Mundet.

Acima das críticas básicas está a Cultu-
ra, e felizmente há muitas pessoas cultas no 
nosso Concelho e no nosso País que certa-

mente reconhecem que este equipamento é 
uma grande mais-valia para o nosso Conce-
lho, Região e País. 

No local onde está atualmente a tenda 
do pavilhão de hóquei-patins da Criar-T/
Seixal Hóquei havia um rinque de fute-
bol. Esse rinque vai-se manter?

Essa é uma questão que estamos a dialo-
gar com o parceiro da Mundet Factory, que 
já mostrou interesse em criar um espaço exte-
rior da própria Mundet Factory face à procu-
ra imensa que tem. É um espaço que na nossa 
ótica pode ter essa utilização e temo-lo por 
bem, porque achamos que esta frente ribei-
rinha deve ter uma ocupação essencialmente 
de restauração, lazer ou turística, daí o Hotel 
Mundet ser nesta zona.

Cremos que sim, não temos ainda acerta-
dos os pormenores mas parece-nos uma boa 
opção avançarmos neste sentido.

Queria ainda acrescentar que este 
investimento que estamos a fazer é exclu-
sivamente municipal. Para o Pavilhão de 
hóquei serão 600 mil euros, IVA incluído, 
que vamos investir do orçamento munici-
pal, sem apoio de nenhuma Federação, sem 
apoio do Governo, sem apoio de mais nin-
guém. Se associarmos este investimento aos 
mais de 2,5 milhões de euros que estamos 
a investir nas coletividade e instituições, 
podemos dizer que o município está a dar 
o seu contributo para que também nestas 
comemorações do 25 de Abril possamos 
perceber que o Poder Local foi uma con-

quista de Abril e é muito importante para as 
populações. Imagine-se que não havia Poder 
Local democrático. Não teríamos o Pavilhão 
para o hóquei, não teríamos a revitalização 
da Mundet, não teríamos o Mundet Fac-
tory, não teríamos estas obras no Núcleo 
Urbano Antigo do Seixal. Não teríamos um 
conjunto de mais-valias que hoje são dados 
adquiridos, mas é preciso dizer às pessoas 
que se não houvesse Poder Local democrá-
tico, se calhar a nossa vida seria muitíssimo 

diferente do que é hoje, e tenho quase a cer-
teza que seria para pior.

Por isso também queria deixar esta nota 
de comemorar Abril, vamos ter comemo-
rações muito importantes no Concelho, e 
também comemorar o Poder Local demo-
crático com todos os partidos e todas as 
expressões, porque acima de tudo é uma 
mais-valia e foi uma importante conquista.

João Domingues

PAvILHão deSPortIvo dA Mundet “LeoneL FernAndeS” 
A Primeira pedra já foi lançada e o pavilhão terá o nome de “Leonel Fernandes”, mais conhecido como “Nhéu”, hoquista do Seixal. O novo Pavilhão será construído no mesmo espaço do antigo rinque de hóquei em patins da Mundet e terá ainda uma estátua  
de homenagem ao distinto seixalense. Para sabermos mais sobre esta obra, o “Comércio” esteve à conversa com o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, que nos revelou alguns pormenores sobre o projeto bem como sobre  outras 
requalificações que todo o espaço da Mundet vai receber.



roSto dA LIBerdAde
ANTÓNIO DOS SANTOS RAMALHO EANES (1935)

Macau (1962), Moçambique (1964 e 1966- 
-1968), Guiné (1969-1971) e Angola (1974), é 
já no posto de tenente-coronel que, em setem-
bro de 1974, é nomeado para a presidência do 
Conselho de Administração da RTP. No exer-
cício destas funções vê pairar sobre si acusações 
de envolvimento nos acontecimentos do 11 de 
março, o que conduz à sua demissão da RTP 
e ao pedido de inquérito oficial. Encontra aco-
lhimento político no grupo dos Nove, lidera-
do por Melo Antunes, onde se torna numa das 
figuras de proa no plano militar, tendo sido o 
responsável pela coordenação operacional do 
Grupo dos Nove no 25 de novembro de 1974. 
Na sequência do golpe de 25 de novembro é 
nomeado Chefe de Estado-Maior do Exérci-
to, obtendo a graduação a general de quatro 
estrelas. 

Natural de Alcaíns, Castelo Branco, foi o 
primeiro Presidente da República Portuguesa 
eleito por sufrágio universal e direto durante 
dois mandatos, 1976-1980 e 1981-1986.

Ingressou no Exército em 1952 e completou 
comissões de serviço na Índia (1958-1960), em 

A 27 de junho de 1976, numa candidatu-
ra apoiada pelo Conselho da Revolução e por 
um conjunto alargado de partidos, Ramalho 
Eanes é eleito Presidente da República, com 
61,59% dos votos, derrotando Otelo Saraiva 
de Carvalho, Pinheiro de Azevedo e Octávio 
Pato. Ramalho Eanes ocupou ainda, entre 
1976 e 1980, o cargo de Chefe de Estado-
-Maior das Forças Armadas e liderou o Con-
selho da Revolução. No término do segundo 
mandato assume a presidência do Partido 
Renovador Democrático, do qual se afasta no 
ano seguinte, em 1987. 

É, atualmente, assim como todos os ex-
-presidentes, conselheiro de Estado vitalício.

Mário Barradas
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Penhora de vencimento

P. – Penhoram-me parte do orde-
nado. Podem penhorar-me a totali-
dade ou existe limites? E se surgir 
nova penhora?

R. – Efectivamente existem limi-
tes. Mau seria se de um momento 
para o outro ficasse sem forma de 
sobreviver. 

Primeiro é necessário apurar o 
valor que o senhor recebe mensal-
mente, a partir do qual será calcula-
do o montante a penhorar. São con-
tabilizados todos os valores líquidos 
recebidos e relacionadas com o seu 
trabalho, e não apenas o venci-
mento-base. São incluídos valores 
das horas extraordinárias, das co-
missões, ajudas de custo, subsídio 
de refeição, prémios, subsídio de 
deslocação, subsídio de risco e sub-
sídios de férias e de Natal.

Depois de apurado o montante 
total, só um terço é penhorável, 
sendo que nunca poderá ficar com 
um valor para seu sustento inferior 
ao salário mínimo nacional (580 Eu-
ros), e sempre que os dois terços 
restantes superem três ordenados 
mínimos nacionais (1740 Euros), 
esse montante excedente também 
é penhorável.

Por outras palavras, a penhora do 
vencimento terá de lhe deixar dis-
ponível para seu sustento, entre um 
e três salários mínimos nacionais, 
todo o restante é penhorável.

Para calcular com quanto ficará 
disponível calcule 1/3 do vencimen-
to líquido, não esquecendo que se o 
valor exceder os 1740 Euros, esse 
excedente também será penhorá-
vel.

No caso de receber o ordenado 
mínimo nacional, não será possível 
penhorar  o seu vencimento. 

Da mesma forma, se se encon-
trar desempregado, também não há 
lugar à penhora de vencimento ou 
subsídio de desemprego.

Caso outras execuções estejam 
“na calha”, terão de aguardar que a 
penhora activa seja concluída para 
depois se iniciarem.

No caso de existirem pensões de 
alimentos, mesmo que surjam de-
pois, estas têm prioridade sobre 
qualquer penhora existente.

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

Membro de diversos agrupamentos musi-
cais constituídos dentro da colectividade 
como os “Teimosos”, “Águias D’Ouro”, “Os 
Leais” e a “Orquestra Popular”, José Carlos 
Cunha, recorda ainda que, pelo Carnaval, 
nenhum dos elementos dos referidos grupos 
dormia, porquanto, logo que terminava o baile 
na sociedade, se encaminhavam para o Seixal 
a fim de tomar o primeiro barco para Lisboa 
ali permanecendo todo o dia.

“Era tradição percorrermos as ruas de Lis-
boa. Fazíamo-lo de modo próprio, ganhando 
apenas a gratificação que cada qual entendesse 
dar-nos,” refere. “Outro modo de vida, outro 
modo de festejar o entrudo, mas que a erosão 
dos anos se tem encarregado de apagar do nos-
so quotidiano.” Relembra. 

“Contudo,” prossegue, “importa salientar 
que da existência das aludidas orquestras não 
resultavam nenhuns encargos para a colecti-
vidade, antes pelo contrário, pois, para além 
de fazermos os bailes gratuitamente, nós é que 
comprávamos ainda o reportório e os instru-
mentos. Todo o dinheiro que ganhávamos 
quando íamos tocar fora, destinava-se a essas 
despesas. ” Afiança.

Ir tocar a Santana por 300 Escudos
 
Fragmentos de uma época, cujo meio 

de transporte mais utilizado entre Amora e 
Sesimbra era a carroça. Um tempo que os pro-

gressos tecnológicos alcançados pelo homem, 
se encarregaram de dissipar por entre a bru-
ma dos anos, mas, que permanece, todavia no 
imaginário de quantos os viveram. 

“Sempre que éramos contratados para ir 
tocar a Santana ou Sesimbra, íamos e vínha-
mos de carroça. A distância era grande,” acen-
tua José Carlos Cunha, “não podíamos faze-la 
a pé, carregando com os instrumentos. Além 
disso, sendo o valor de 300 escudos, este era o 
único meio de locomoção que estava ao nos-
so alcance. Ainda que levássemos várias horas 
a efectuar o trajecto. Geralmente,” salienta, 
“regressávamos a casa apenas a horas de mudar 
de roupa e caminhar para o trabalho. Não 
havia vagar para mais nada.”

Proveniente de uma família de músicos 
- seu pai e dois tios foram, segundo afirma, 
bons executantes quer de instrumentos de 

HIStórIAS ASSocIAtIvAS (36)*

orQueStrAS JAz AnIMAvAM
cArnAvAL de LISBoA

sopro quer de cordas, - José Carlos Cunha 
realça ainda que a par da influência paterna, 
a sua vocação para a música, foi também des-
pertada pela forte ligação que os seus familia-
res maternos tinham à sociedade. 

“Apesar de no período subsequente à fun-
dação do Amora Futebol Clube ter havido 
alguma rivalidade entre a nova agremiação e a 
SFOA (motivadora, em certos casos, de infun-
dados desentendimentos em algumas famílias 
da terra) no que aos meus parentes concerne, 
o nosso relacionamento,” realça, “sempre se 
caracterizou por uma coexistência pacífica. 
Embora, como se compreende, uns pendessem 
mais para a sociedade e outros para o Amora.”

Galardoado pela Câmara Municipal do 
Seixal com a medalha de mérito cultural por 
via do contributo que ao longo dos últimos 
60 anos deu às colectividades da sua terra, 
José Carlos Cunha, considera que “esse reco-
nhecimento se, deve, sobretudo, ao mérito da 
própria sociedade e da cultura do espírito de 
partilha que nela se vive. Até porque, creio não 
ter, pessoalmente, feito fosse o que fosse que 
possa justificar tal distinção,” remata.

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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A Primavera

A primavera tem muitas cores,
Estão pintadas nas flores.
A que mais gosto é o cor de rosa,
É uma cor muito amorosa.

A primavera tem muitos cheiros,
Cheira a flores, a campo e a limoeiros,
Apesar de cheirar ser uma alegria,
Alguns dão-me alegria.

A primavera tem muitos sons
E os do começo de dia são muito bons.
Acordar e ouvir os pássaros a chilriar,
Humm… Eu adoro ouvi-los cantar.

carolina Sousa

PoeMA

O peixe espada-preto 
e o carapau de Sesimbra 
estiveram em destaque 
na 11.ª edição do Festi-
val Peixe em Lisboa.

O pescado sesim-
brense foi confecionado 
na Cozinha Docapesca 
pelo chef Vasco Alves, 
da Escola de Hotelaria e 
Turismo de Setúbal. O 
programa incluiu ainda 
uma aula de culinária 
dedicada ao peixe espa-

pequeno anfiteatro com palco para a rea-
lização de espetáculos, caminhos pedestres 
e cafetaria.

Desde a sua inauguração, em junho de 
2008, o Parque da Vila passou a receber 
iniciativas de natureza cultural, recreativa 
ou lúdica, promovidas principalmente, pela 
Câmara Municipal, Junta de Freguesia, 
movimento associativo e escolas, e tornou-
-se num local de eleição da população para a 
prática desportiva e de atividades em família.

A Câmara Municipal de Sesimbra está a 
colocar novos aparelhos de fitness no Par-
que da Vila, na Quinta do Conde. Estes 
equipamentos vão substituir os anteriores, 
com cerca de dez anos, que apresentavam 
sinais de desgaste e estavam danificados, 
devido à intensa utilização.

A zona de fitness é uma das mais con-
corridas deste espaço de lazer com cerca de 
dois hectares, que dispõe de equipamen-
tos destinados às várias faixas etárias, um 

SeSIMBrA eM deStAQue no 
FeStIvAL do PeIxe eM LISBoA

PArQue dA vILA teM novoS 
eQuIPAMentoS de FItneSS

da-preto e um showcooking de carapau.
A vila de Sesimbra esteve ainda repre-

sentada no certame pelo restaurante 
Ribamar, que participa desde a primeira 
edição.

As iniciativas são promovidas pela 
Docapesca e contam com o apoio da Arte-
sanalPesca – Cooperativa de Armadores 
de Pesca e da Associação de Armadores de 
Pesca Artesanal e Local do Centro e Sul.

O Festival Peixe em Lisboa é organi-
zado pela Associação Turismo de Lisboa, 
e decorreu de 5 a 15 de abril, no Pavilhão 
Carlos Lopes, em Lisboa.



De acordo com João Martins, pre-
sidente do Grupo Recreativo escola de 
Samba Corvo de Prata, agremiação local 
que detinha uma tasquinha em permu-
ta com duas actuações do seu grupo de 
danças medievais: “esta é a terceira vez 
que tomamos parte na feira, e embora o 
tempo inicialmente não tenha ajudado, o 
resultado final acaba por ser satisfatório, 
pois permitiu-nos angariar alguma receita 
para as nossas regulares actividades”.

Opinião semelhante manifesta Igor 
Monteiro, comerciante de carnes de 
fumeiro, proveniente de Castro Daire, que 
afirma ter regressado pela terceira vez à 
Quinta do Conde “em resultado das duas 
outras vezes terem sido muito positivas, 
quer pela adesão do público, quer pelo 
volume de mercadoria transaccionada.“ 

Para Vítor Martins, detentor de uma 
banca de bolos e doces regionais que assi-
nala ser a primeira vez para tomar parte 
neste certame “o mau tempo não se reve-
lou convidativo, mas, depois, com a alte-
ração das condições climatéricas, as coisas 
compuseram-se e acabou por se justificar 
esta deslocação de Sintra até à Quinta do 
Conde”.

Repetindo a sua participação na aludi-
da feira, Ramiro Magalhães, vendedor de 
artesanato, que pela terceira vez rumou 
de Santa Maria da Feira até ao concelho 
de Sesimbra: “esta edição ficou marcada 
pela adversidade das condições climaté-
ricas nos dois dias iniciais, mas devido à 
sua alteração, as coisas acabaram por se 
compor, valendo a pena mais esta parti-
cipação”.

Sentimento semelhante expressa Joa-

Damas, aias, cavaleiros, moços de 
estrebaria, malabaristas, contorcionistas 
e prestidigitadores vários, regressaram 
ao Parque da Vila conferindo a esta sala 
de visitas da freguesia o cenário de um 
tempo medievo, transportando quem ali 
acorreu, entre 29 Março e 1 de Abril, para 
uma época que fazera lembrar as remotas 
origens da localidade.

A iniciativa, realizada pelo terceiro ano 
consecutivo, decorrente de uma parceria 
entre a Junta de Freguesia e a empresa 
Trás Eventos, apoiada logisticamente pela 
Câmara Municipal de Sesimbra, visou a 
recriação do ambiente característico des-
te tipo de acontecimentos que marcavam 
a vida das populações em datas festivas, 
num período em que o território da fre-
guesia era propriedade do Mosteiro de 
S. Vicente, afecto à Ordem dos Cónegos 
Regulares de Santo Agostinho, uma das 
mais antigas em Portugal e, mais tarde, 
ao Mosteiro aos Condes de Atouguia, daí 
resultando a origem do seu actual topó-
nimo.

Apesar das condições climatéricas 
registadas nos dois primeiros dias ter afas-
tado muitos dos visitantes, a acentuada 
melhoria do estado do tempo nos restan-
tes dois foi suficiente para que ali acorres-
sem largos milhares de pessoas, fazendo 
com que o referido evento se constituísse, 
como nas anteriores edições, numa das 
realizações anuais com maior afluência 
de público. Para satisfação das entidades 
organizadoras, dos que participaram nos 
diversos espectáculos que integravam o 
programa ou comercializavam os seus 
produtos.

quim Almeida, detentor de uma banca 
de ginja de Óbidos e outros licores, o 
qual afirma tratar-se “da segunda vez que 
participa nesta feira medieval, em con-
sequência da anterior experiência se ter 
revelado muito positiva”.

teMPo dIFIcuLtou InícIo dA 
FeIrA MedIevAL MAS o reSuLtAdo 
FInAL do evento é PoSItIvo
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Tamborileiros, tocadores de gaita-de-foles, domadores de aves de rapina, exibições de faquires, 
tascas de domes e bebes, licores, artesanato, enchidos, queijos e doces voltaram a assentar arraiais 
durante quatro dias na Quinta do Conde recreando o ambiente de uma feira medieval.

deteSto
chamadaS GravadaS

Os Bancos e as Seguradoras, uns mais 
do que outros, é claro, já não sabem o 
que fazer para tirar o “escape” a um ho-
mem (ou a uma mulher), de tão agressi-
vos, inconvenientes e insensíveis que são 
na sofreguidão pelo vil metal.

Há dias recebi um telefonema, oriun-
do de um número privado, para o qual não 
se pode devolver a chamada, onde um 
jovem munido de uma retórica alicer-
çada entre a lengalenga e o cancionismo 
lisboeta pantomineiro, me começou por 
referir que o Banco a quem prestava os 
seus serviços, me havia sorteado e que 
eu havia recebido um prémio, na modali-
dade de um cartão de crédito. Disse-me 
que a chamada estava a ser gravada.

Pensei em lhe perguntar como havia 
conseguido o meu número de telefone, 
mas tive pena do jovem, que seguramen-
te, é tarefeiro, possui muito mitigada a 
culpa e não merecia as varadas de mar-
meleiro que era justo que eu reservasse 
apenas ao Banco.

Lembrei-me de um amigo meu que 
lhe ligam desses locais onde se vendem 
a alma e se penhoram os corações com  
ilusões criminógenas, começa a gritar pelo 
seu canito e pelas suas ovelhas, fazendo-
-se passar por pastor, até que a chamada 
é interrompida pelos tarefeiros, segura-
mente por ver que os seus esforços se-
rião vãos ante um homem sem dinheiro e 
com cabeças para sustentar, é demais.

Ao invés, deixei-o cansar-se e, quando 
a lengalenga terminou, referi-lhe que eu 
nunca fora sorteado por nada e em nada 
em toda a minha vida e que nunca havia 
recebido nada nem ser por via do meu 
trabalho, muito me surpreendendo que 
fosse o escolhido e , ainda por cima, por 
parte de um Banco.

Referi-lhe que se todos os portugue-
ses tivessem apenas um cartão de crédi-
to dos mais básicos, não havia tanta gen-
te desamparada e pobre, arrastada em 
tribunais e planos de dívidas, em proces-
sos que os próprios Bancos lhes instau-
ram, quando viram que a fonte esgotara 
e que do homem, as ilusões se perderam 
e com elas, apenas soçobrara o seu ma-
gro esqueleto.

Referi-lhe que a política bancária por-
tuguesa é violenta, agressiva, desconside-
rada e amoral, mal compreendendo como 
é que as entidades da tutela e da super-
visão permitem que um Banco venda o seu 
ardiloso produto a gente tão pobre, tão 
inculta, tão inocente e tão desprotegida, 
sem a menor consideração pelos coitados 
dos portugueses e das suas famílias.

Obviamente que lhe disse que o Banco 
em apreço deveria andar já de “calças na 
mão”, depois de ter andado algum tempo 
de “mão estendida” e que, por via dessa 
sua agonia, não esperava que os clientes 
o procurassem no seu reduto, optando 
por invadir a casa e a privacidade dos ci-
dadãos, sem ter sido convidado.

Disse-lhe que os Bancos são os gran-
des culpados, a par com o Estado, do re-
gresso à cultura do colchão e que, quiçá 
por isso, é que em Portugal abundam tan-
tos vendedores de colchões…

José Mantas

oPINIão
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Na edição deste ano, que decorre de 3 a 
7 de outubro, o SIL espera contar com mais 
de 350 expositores e receber mais de 65 mil 
visitantes, sendo assim o espaço ideal para 
apresentar os vários projetos da autarquia no 
âmbito da estratégia de requalificação das 
frentes ribeirinhas do Seixal, mas também 
no âmbito do projeto Lisbon South Bay e na 
captação de investimento e de novas ativida-
des económicas.

A este respeito, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim Santos, referiu 
que “o Seixal é uma terra com um mar de 
oportunidades, e temos trabalhado para dar 
a conhecer as nossas potencialidades dentro 
e fora de portas. É por isso que temos parti-
cipado em vários salões imobiliários, como 
o de Paris, o de Lisboa ou o de Cannes, de 
forma a dar a conhecer os nossos projetos e 
captar investimentos que trarão benefícios 
para o concelho e para a nossa população.” 

O autarca lembrou também 
que foi devido à participação 
nestes grandes eventos, onde 
a autarquia esteve também no 
âmbito do projeto Lisbon South 
Bay, que “em breve teremos ins-
talada no concelho uma grande 
empresa da área das ciências da 
saúde”.

No âmbito da estratégia de 
requalificação das frentes ribei-
rinhas, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal apresentou 
também hoje cinco projetos 
que permitirão reabilitar toda a 

zona em torno da Baía do Seixal: O Hotel 
Mundet, o Hotel da Quinta da Trindade, 
o Porto de Recreio do Seixal – Hotel Largo 
dos Restauradores, o Eco Resort da Ponta 
dos Corvos e o Hotel e Porto de Recreio de 
Amora.

Hotel Mundet
Situada na frente ribeirinha, em pleno 

núcleo urbano antigo do Seixal, e com uma 
vista privilegiada para a Baía do Seixal e Lis-
boa, possui elevado potencial para instala-
ção de uma unidade hoteleira de 4 estrelas 
ou superior, com implantação num terreno 
de 3680 m2, com possibilidade de edificar 
3 pisos mais 1 recuado e cave para estacio-
namento, com capacidade para mais de 150 
quartos. Tratando-se da antiga fábrica cor-
ticeira Mundet, este hotel terá como parti-
cularidade a utilização deste material, sendo 
portanto o seu conceito associado à indústria 

corticeira. Prevê-se que a hasta pública para 
o concurso esteja disponível no mês de maio.

Hotel Quinta da Trindade
A Quinta da Trindade é propriedade do 

Município do Seixal, tem uma área de 15 
556 m2 e os indícios das primeiras edificações 
remontam ao século XV. Oferece uma locali-
zação privilegiada junto à Baía do Seixal e ao 
rio Tejo, ao terminal fluvial e ao Centro de 
Estágios do Sport Lisboa e Benfica. Tem uma 
excelente vista sobre a cidade de Lisboa. Cons-
titui um polo do projeto Seixal Vila-Hotel, 
pela intenção de instalar uma unidade hote-
leira de conceito nos edifícios que a compõem.

 
Porto de Recreio do Seixal 
– Hotel Largo dos Restauradores
O Largo dos Restauradores, localizado no 

núcleo urbano antigo do Seixal e junto à Baía 
do Seixal, com uma excelente vista sobre Lis-
boa, é um dos locais com maior potencia-
lidade para acolher alojamento turístico, no 
âmbito do projeto Seixal Vila-Hotel, contri-
buindo para a reabilitação urbana e dinami-
zação socioeconómica do centro histórico. 
Localizado junto à Estação Náutica Baía do 
Seixal e ao futuro Porto de Recreio, que terá 
capacidade para 188 embarcações, o Largo 
dos Restauradores possui uma localização 
privilegiada para a construção de uma uni-
dade hoteleira diferenciadora.

Este projeto constituirá um destino 
turístico de qualidade e diferenciador nos 
municípios da margem esquerda do Tejo, 
beneficiando de uma profunda ligação à 

Baía do Seixal, ao seu património histórico 
e cultural, às embarcações tradicionais e às 
atividades náuticas em geral. 

Eco Resort da Ponta dos Corvos
A Câmara Municipal do Seixal está a 

desenvolver um plano de pormenor com os 
proprietários da Ponta dos Corvos com o 
objetivo de se concretizar no local um pro-
jeto turístico diferenciador, numa zona de 
grande riqueza natural, inserida na Área de 
Reserva Ecológica Nacional, entre a Baía 
do Seixal e o Tejo. Trata-se de uma restinga 
com 2,5 quilómetros de extensão, com uma 
praia, que possibilitará um turismo ligado à 
natureza e à preservação do ambiente, com 
construção sustentável.

De uma riqueza natural invulgar e uma 
forte proximidade a ecossistemas ainda bas-
tante íntegros, exerce uma enorme atrativi-
dade sobre os habitantes das zonas urbanas 
circundantes. Obteve, em 2013, a classifica-
ção de águas balneares, a primeira atribuição 
no estuário do Tejo. Tal levou a um forte 
aumento da procura deste local como zona 
de lazer, em especial na época estival. 

Hotel e Porto de Recreio de Amora
Trata-se de um projeto inovador, junto 

ao Estádio da Medideira, que vai ser requa-
lificado através de uma intervenção que 
o transformará no Estádio Municipal da 
Medideira. Como produto complementar, 
surgirá uma unidade hoteleira e um porto de 
recreio que permitirá a chegada dos nautas 
por via marítima.

conceLHo do SeIxAL PreSente no SIL 2018 
O município do Seixal foi convidado para estar na apresentação do Salão Imobiliário de Portugal 2018. O concelho é assim o primeiro 
município a nível nacional a integrar o SIL Cidades, um espaço onde vai ser possível promover os municípios do país. A autarquia marca 
habitualmente presença neste certame, onde divulga os seus projetos e as oportunidades de investimento no concelho.

EXTRACTO

____ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura pública lavrada no dia quatro de Abril de dois mil e 
dezoito, no Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra 
com Cartório sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, exarada 
a folhas cento e quarenta e uma e seguintes, do respectivo livro de notas para escrituras diversas número cento e sessenta 
e três, foi efectuada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO, pela qual, ______________________________________
____ FÁTIMA CRISTINA TEIXEIRA CORREIA, divorciada, natural da freguesia de Damaia, concelho de 
Amadora, residente na Rua Cidade de Ceuta, lote 1773, Quinta do Conde, Sesimbra, NIF 215 502 230, ____________
____ DISSE: ___________________________________________________________________________
____ Que é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, do PREDIO URBANO composto por terreno para 
construção urbana, com a área de duzentos e noventa e cinco metros quadrados, que confronta do norte com Lote mil 
seiscentos e quarenta e dois, do sul e do nascente com Via Pública, e do poente com os lotes mil seiscentos e vinte e oito 
e mil seiscentos e vinte e nove, sito na RUA DE GOA, LOTE 1643, PINHAL DO GENERAL, freguesia da Quinta do 
Conde, concelho de Sesimbra, inscrito na respectiva matriz predial urbana, em nome da justificante,  sob o artigo 19208, 
com o valor patrimonial e atribuído de 67 430,00€, _______________________________________________
____ e não descrito autonomamente na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra, a cuja área pertence. ________
____ Que o identificado prédio faz parte, logo é a desanexar, da parte rustica do PRÉDIO MISTO descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Sesimbra sob o número OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM da freguesia da Quinta do 
Conde (anteriormente descrito na mesma Conservatória sob o numero três mil e quarenta e oito do livro numero B-nove), 
onde se mostra registada a aquisição, como bem próprio, a favor de ANTÓNIO XAVIER DE LIMA, casado com Maria de 
Fátima Pires Ferreira de Lima sob o regime da comunhão de adquiridos, actualmente falecido, pela Apresentação vinte e 
nove, de vinte e nove de Janeiro de mil novecentos e setenta e um e inscrito quanto à parte rustica sob parte dos artigos 1 e 3, 
ambos da secção C da freguesia do Castelo, e quanto à parte urbana sob o artigo 1272 da freguesia da Quinta do Conde,___
____ prédio esse que é abrangido pelo Plano de Urbanização da Quinta do Conde, publicado no Diário da Republica 
de 22/11/1986, 2ª Série, o qual não contraria, no caso concreto as disposições do P.D.M., não lhe sendo aplicável, por 
isso, o disposto no Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção.  _______________________
____ Que, identificado o prédio urbano, veio à posse da justificante, em virtude a mesma o ter comprado, no seu 
anterior estado de solteira, posteriormente casada sob o regime da comunhão de adquiridos com Jacinto Correia  
Gaspar, actualmente dele divorciada, a DORILA DA ENCARNAÇÃO DANIEL, solteira, maior, natural da freguesia 
de S. Marcos da Serra, concelho de Silves, residente que foi na Rua das Violetas, nº 31, Mem Martins, Sintra, actualmente 
falecida, em data que não sabe precisar mas que certamente foi no ano de mil novecentos e noventa e oito. _________
____ Mais declarou que presume que a referida DORILA DA ENCARNAÇÃO DANIEL, por seu turno, adquiriu o 
mesmo prédio urbano, em data que não sabe precisar, mas que certamente é anterior ao ano de mil novecentos e noventa 
e oito, ao titular inscrito António Xavier de Lima, __________________________________________________
____sem que tais transmissões alguma vez tenham sido reduzidas a escritura pública, ________________________
____inexistindo, portanto, título formal que as comprovem, mostrando-se impossível reconstituir o trato sucessivo entre 
o titular inscrito e a justificante, porquanto o titular inscrito já se encontra falecido. _________________________
____ Que, assim, possui o sobredito prédio urbano há mais quinze anos, sendo esta desde sempre exercida em nome 
próprio, com a consciência de nunca, nem mesmo no acto de aquisição estar a prejudicar direitos alheios, com o 
conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição ou interrupção de quem quer que fosse._____________________
____ Que durante aquele período de tempo, a justificante agiu como proprietária, sem nunca ocultar esta sua 
posição fosse importunada por quem quer que fosse, desde o seu inicio, usufruindo directamente o referido prédio, 
considerando-o como coisa sua, desta forma o conservando e beneficiando, pagando os encargos legais e dele retirando 
todos os benefícios próprios de verdadeira dona, ___________________________________________________
____ sendo por isso caracterizada pela boa fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que invocou a 
aquisição do referido prédio por usucapião._____________________________________________________
____Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontra impossibilitada de comprovar o seu direito de propriedade 
pelos meios extrajudiciais normais. ____________________________________________________________
____ ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.________________________________________________________ 
____ Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com 
Cartório sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, aos quatro de 
Abril de dois mil e dezoito. __________________________________________________________________
_____ A Notária, ________________________________________________________________________

Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros
Conta registada sob o nº 60
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AHBMA coMeMorou 14.º AnIverSárIo

Lúcia Soares começou por congratular-
-se pelo 14.º aniversário: “significam 14 
anos ao serviço da população, defenden-
do sempre o lema «Vida por Vida»”, e que 
apesar de serem o corpo de bombeiros 
“mais jovem do Distrito de Setúbal”, têm 
“crescido a todos os níveis, graças à deter-
minação e empenho dos seus homens e 
mulheres, que sem saber se voltam vão 
sempre onde e quando são chamados, 
dentro e fora da freguesia de Amora, 
do Concelho do Seixal e do Distrito de 
Setúbal, palmilhando o país de lés a lés, 
como acontece durante o DECIF”.

A Presidente disse-nos ainda que “estes 
14 anos de existência são a prova evidente 
de que os Bombeiros de Amora são uma 
mais-valia na segurança e proteção dos 
cidadãos, os mais de 215 000 km palmi-
lhados no ano 2017, mais de 6 500 doentes 
transportados em situação de emergência 
e não emergência e mais de 3 000 outros 
serviços prestados, são motivo de orgulho 
e um bom incentivo para continuarmos 
a nossa atividade, apesar de tantos cons-
trangimentos e obstáculos com que no 
dia-a-dia nos deparamos. Mas os bom-
beiros de Amora, desde o Comando ao 
corpo ativo, passando pelos seus Órgãos 
Sociais são determinados, teimosos, luta-
dores, altruístas e não desistem perante 
as vicissitudes encontradas. Por isso aqui 
estão prontos para dar continuidade aos 
nossos objetivos”.

Estes 14 anos não foram passados 

sem dificuldades, tal como Lúcia Soares 
relembrou: ”a nossa maior dificuldade 
foi sempre a falta de instalações condig-
nas. Um quartel alugado por 2 850 euros 
mensais, onde todas as obras de adaptação 
de espaços, conservação e manutenção 
foram feitas pelos bombeiros e a custas da 
associação; um quartel onde chovia como 
na rua, (o que obviamente desmotiva 
qualquer um por maior que seja o espírito 

de voluntário), a falta de apoios financei-
ros por parte do poder central, para aqui-
sição de fardamento, equipamentos de 
proteção individual, viaturas, material de 
socorro e de combate a incêndios, entre 
outras”.

No entanto, a Presidente não deixou 
de agradecer o apoio e esforço do Poder 
Local: “as dificuldades foram sempre ate-
nuadas graças ao apoio da nossa Câma-
ra Municipal e da Junta de Freguesia de 
Amora, duas portas sempre abertas para 
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Durante a gravidez, a mulher tem 
várias alterações fisiológicas. Du-
rante 9 meses, o corpo tem de se 
adaptar para criar uma nova vida. A 
coordenação, o equilíbrio e o con-
trolo de movimentos comprometem 
toda a atividade diária da vida de 
uma grávida. Os sintomas gravíticos 
podem ser prevenidos ou melhora-
dos com exercícios físicos, promo-
vendo benefícios não só para a mãe 
como para o bebé.

Claro está que a sua intensidade 
varia de grávida para grávida e está 
diretamente relacionada com a ati-
vidade física regular.

Aqui no Winjoy, já foram dema-
siados os casos em que trabalhámos 
com grávidas, e o mais importante é 
que a grávida se sinta confortável 
em fazê-lo.

Quanto aos exercícios a realizar 
durante os três semestres, aconse-
lha-se:

1º Trimestre – caminhadas, pila-
tes e exercícios de resistência são 
os mais indicados nesta fase. Uma 
boa fase para iniciar os exercícios 
para fortalecimento pélvico, úteis 
para diminuir o risco de incontinên-
cia urinária.

2 º Trimestre – as atividades ae-
róbias podem continuar, mas devem 
ser evitados exercícios instáveis 
e com impacto. Deve-se reforçar 
membros inferiores e superiores.

3 º Trimestre – o aumento do 
feto e da barriga pode tornar o 
exercício mais difícil mas deve ser 
mantido. Os exercícios de reforço 
pélvico estão sempre presentes, im-
portantes para que durante o parto 
consigamos ter consciência de onde 
temos de fazer força.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora comemorou no passado dia 1 de Abril 
o seu 14.º aniversário. O Comércio não pôde estar presente, mas não quis deixar passar em 
claro a data e falou com a presidente da AHBMA, Lúcia Soares, que teve a amabilidade de nos 
fazer umas declarações sobre a efeméride.

nós e disponíveis para nos acudir nos 
momentos mais difíceis. A Junta de Fre-
guesia de Corroios e a União de Fregue-
sias de Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires também não nos fecharam a porta e 
foram dando algum apoio em termos de 
equipamentos de socorro”.

O apoio chegou também através de 
empresas do Concelho do Seixal e não 
só têm ajudado a corporação: “feliz-
mente temos tido empresas sediadas no 
Concelho e não só, que também nos têm 
apoiado com donativos em géneros e/ou 
dinheiro, nomeadamente com a doação 
de três viaturas, uma Gilera e uma mota 
de água, ao abrigo da Lei do Mecenato”.

Lúcia Soares não escondeu também 
um desejo para o futuro que passava por 
finalmente terem um quartel próprio: 
“uma batalha que tem sido difícil de 
vencer, pois só à terceira tentativa conse-
guimos ver aprovada a nossa candidatu-
ra à construção do quartel e desde então 
temos prosseguido com os procedimentos 
necessários para a concretização deste 
«projeto». O primeiro concurso público 
ficou deserto, o ajuste direto também e só 
agora um segundo concurso público teve 
empresas concorrentes. Neste momento 
estamos na fase final do concurso públi-
co, analisando as propostas de modo a 
decidir qual a empresa que irá construir 
o quartel”.

A burocracia tem sido inimiga deste 
desejo: “é mais que muita e o cumprimen-
to de todos os procedimentos legais, os 
requisitos técnicos e os aspetos jurídicos 
a seguir, são morosos e não nos permitem 
avançar com a rapidez que pretendíamos. 
Contudo, até ao último trimestre de 2019 
contamos ter o nosso tão ambicionado 
quartel e garantir aos nossos bombeiros 
melhores condições de trabalho, mais 
operacionalidade e prontidão nas respos-
tas aos serviços que nos são solicitados”.

Lúcia Soares mantém-se positiva em 
relação ao quartel e ao destino da corpo-
ração: “o futuro será certamente risonho 
e de certa forma a compensação de todo 
o nosso esforço. Os Bombeiros Mistos 
de Amora merecem ver concretizado este 
sonho e é para isso que Comando, Bom-
beiros e Órgãos Sociais têm trabalhado”.

João Domingues

MêS Do TeATro 
ASSINAlADo NA 
FregueSIA De AMorA
O teatro é parte integrante da cultura 
de uma sociedade, eleva a imaginação, 
trabalha conceitos e valores de forma 
lúdica e educativa. Neste sentido a Jun-
ta de Freguesia de Amora tem vindo a 
comemorar o mês do teatro, oferecen-
do aos alunos das escolas do ensino 
básico da freguesia esta experiência.
Desde março de 2017 que se realiza 
este projeto que, em parceria com a 
Animateatro, tem levado a uma escola 
por agrupamento duas sessões de tea-
tro abrangendo a totalidade dos alunos 
dessa escola.
No ano passado a peça “João e o pé 
de feijão” visitou as escolas EB1/JI Qta 
da Medideira, EB1 Paivas e EB1 Qta 
Stº António, este ano foram abrangi-
das as escolas EB1/JI do Fogueteiro, 
EB1/JI Foros de Amora e EB1/ JI Inf. D. 
Augusto com a peça “Os Super Heróis”.

Bre
veS
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saúde

Foram principalmente os Portugue-
ses que, no século XVI, iniciaram uma 
verdadeira globalização da botânica, 
mormente das espécies de valor alimen-
tar e terapêutico, ao transferirem plan-
tas e sementes de Oriente para Ocidente 
e vice-versa, espalhando-as pelos cinco 
continentes. Lembrou-me um amigo goês 
que os nossos compatriotas levaram da 
Índia o café para o Brasil, onde era des-
conhecido. Hoje, o Brasil é o maior pro-
dutor mundial de café. Em contrapartida, 
trouxeram o caju, do Brasil para o sub-
continente indiano e eis que atualmente 
a Índia é o maior produtor de caju. As 
navegações marítimas, “dando novos 
mundos ao mundo”, incrementaram e 
expandiram o intercâmbio das espécies. 
É exercício quase surrealista imaginar que 
na Idade Média os europeus sobreviviam 
sem batatas, tomates, feijões, abóboras, 
açúcar, café, chocolates … Seguidamente, 
as alterações climáticas, o comércio livre 
e os fenómenos da hibridação alargaram 
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Fitoterapia

cHucHu
Miguel Boieiro

a proliferação das espécies pelas diversas 
regiões do planeta. Ainda me lembro dos 
tempos em que as bananas eram caríssi-
mas e não chegavam à província. Foi há 
três dezenas de anos, se tanto, que pro-
vei, pela primeira vez um kiwi, fruta rara, 
diziam-me, que tinha trinta vezes mais 
vitamina C do que a laranja (!).

Desta feita, vamos abordar o chuchu, 
fruto-hortaliça, hoje vulgaríssimo, mas 
cujo cultivo era raro em Portugal até à 
primeira metade do século XX.

O chuchu, cuja nomenclatura cientí-
fica é Sechium edule pertence à família 
botânica das Cucurbitaceae, como a abó-
bora, o pepino, a melancia ou o melão. 
É nativo do sul do México e dos países 
caribenhos onde se designa popularmen-
te por chayote que, em língua indígena, 
significa “cabaça espinhosa”. Trata-se de 
uma herbácea trepadeira perene e monoi-
ca, que gosta de solos húmidos e azotados 
e medra favoravelmente entre os 13 e os 
28 graus centígrados. Não resiste a geadas 
nem a grandes ventanias.

Possui caules híspidos que podem atin-
gir mais de 10 metros de comprimento, 
dotados de gavinhas fendidas que surgem 
nos respetivos nós e se agarram a qual-
quer suporte. As folhas são inteiras, cor-
diformes, alternas, ásperas e pecioladas 
com nervações de três a cinco lóbulos. 
As flores, de amarelo suave ou esverde-
ado, são pequenas e aparecem nas axilas 
das folhas. Como a espécie é monoica, a 
mesma planta reúne flores masculinas aos 
cachos e flores femininas isoladas.

 Os frutos são indeiscentes. Consoan-
te as variedades, ficam redondos ou piri-
formes, verdes escuros, verdes-suaves ou 
amarelos. Pesam em média 500 g, mas 
alguns chegam a atingir 2 Kg. A casca 
pode ser lisa ou rugosa com frágeis espi-
nhos. Cada planta produz, em média, 
cerca de 80 frutos.

 Só existe uma semente por fruto, ao 
contrário das outras cucurbitáceas. A 
semente é achatada, oblonga, lisa e envol-
vida em polpa sucosa, germinando atra-
vés de dois grandes cotilédones. É muito 
difícil extirpá-la. 

As raízes são fibrosas. Nos climas quen-
tes geram tubérculos ricos em amido.

É na gastronomia que o chuchu tem 
a sua maior utilidade e não só os frutos. 
Também as folhas tenras, os rebentos 
jovens e os tubérculos podem ser consu-
midos. Os frutos têm sabor suave e carac-
terístico, substituindo, quando cozidos, a 
batata, a curgete e o nabo. Há também 
quem, com eles, confecione deliciosas 
compotas.

Os chuchus são ricos em fibras, ami-
noácidos, vitamina C, provitamina A, 
cálcio, magnésio, fósforo e sobretudo 
potássio. Desprovidos de gordura, inte-
gram plenamente as dietas de emagreci-
mento.

Possuem propriedades diuréticas, anti-
-inflamatórias, cardiovasculares e estimu-
lantes do apetite. Dizem que favorecem a 
lactação e ajudam a debelar as constipa-
ções. Em cataplasmas, limpam e ama-
ciam a cútis e o couro cabeludo.

Com as folhas pode-se fazer uma tisana 
que é boa para a arteriosclerose, a hiper-
tensão e a dissolução dos cálculos renais.

Para terminar, acrescente-se mais uma 
curiosa utilidade conferida a esta planta: 
os habitantes dos países tropicais esfia-
pam os caules secos para, artesanalmente, 
fabricarem apreciados chapéus de palha.

Saúde Para todoS
aceSSo aoS ServiçoS

de Saúde

De acordo com o Euro Health 
Consumer Index 2017 (classificação 
anual dos sistemas de saúde nacio-
nais da Europa), Portugal possui um 
bom nível de Acesso aos Cuidados 
de Saúde, ocupando a 14.ª posição 
no ranking e ficando à frente de pa-
íses como o Reino Unido e Espanha. 

No entanto, com base no Perfil 
de Saúde português publicado pela 
OCDE em novembro de 2017 exis-
tem ainda algumas desigualdades 
nesta área, nomeadamente no que 
diz respeito às diferenças geográ-
ficas no acesso a determinadas es-
pecialidades médicas, maioritaria-
mente localizadas nos hospitais das 
regiões metropolitanas; à falta de 
cobertura dos cuidados dentários 
no setor público (Serviço Nacio-
nal de Saúde - SNS) para além de 
iniciativas como o cheque-dentista 
para crianças em idade escolar, 
grávidas, idosos beneficiários de 
prestações sociais e portadores 
VIH/SIDA, assim como o projeto 
de integração de médicos dentistas 
nos Centros de Saúde desde 2016; 
a alta percentagem de pagamentos 
diretos na Saúde pela população 
portuguesa (28%), superior à mé-
dia da UE (15%), existindo contudo 
isenções de pagamento de taxas 
moderadoras e de medicação para 
certos grupos da população, de for-
ma a assegurar uma maior equidade.

Positivamente destaca-se o aces-
so aos Cuidados de Saúde Primários 
sendo que, no final de 2016, 92,1% 
da população inscrita no SNS tinha 
médico de família atribuído.

Relativamente ao ACES Almada-
-Seixal, 76% dos utentes inscritos 
no final de 2017 tinham médico de 
família atribuído.

Mariana Faria

Médica Interna de Saúde Pública
USP Higeia | ACES Almada-Seixal

dR 
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PREPARAção:
Abra a massa e corte ao meio. Enquanto prepara a primeira flor, reserve a outra 
metade no frigorífico. Pincele com molho de tomate uma metade da massa e 
disponha as beringelas, lado a lado, com um pouco da parte superior de fora 
da massa. Intercale a seguir, as courgettes, os pimentos, e tempere com sal, 
pimenta e azeite. Repita o processo com a massa que ficou no frigorífico.
Dobre a metade da massa que não foi pincelada e enrole a receite. Disponha 
num ramequins e cubra com papel alumínio. Leve por 1 hora ao forno, a 180 
graus. Retire o papel alumínio e deixe mais 30 minutos. Sirva como entrada.

receItA: 
RAtAtoUIllE EM FloR dE 
MASSA FolHAdA lIgHt

dR 

INGREDIENTES:
PARA 2 UNIDADES

1 lâmina de massa folhada light retangular
4 colheres de molho de tomate
10 rodelas finas de beringela
8 rodelas finas de courgette
8 fatias finas de pimento verde
8 fatias finas de pimento vermelho
pimenta e sal q.b.
azeite q.b.

gastRonomia

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

Publicidade
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GruPo MotArd PALAdInoS PrePArA-Se PArA 
InAuGurAr Sede

fício por alguns membros do grupo que 
têm sido incansáveis para concluirmos 
este projeto, que é muito trabalhoso. Ago-
ra está na altura de mostrarmos a nossa 
casa ao resto da família e às entidades ofi-
cias da Câmara Municipal, Junta de Fre-
guesia, à comunidade motard e também a 
todos os sócios que nos queiram visitar”.

José Luís Martins, Presidente da 
Assembleia Geral e coordenador do Gru-
po, disse-nos também que o novo espa-
ço será “dedicado às nossas reuniões e a 
quem necessita de ajuda. Às pessoas que 
precisam de ajuda basta virem cá e é aqui 

que as vamos ajudar. Ajuda essa 
que vai desde alimentos a rou-
pa”. José Luís Martins acres-
centou: “este espaço é o nosso 
orgulho, principalmente para 
quem esteve aqui a trabalhar de 
forma incansável”.

Arnaldo Martins fez ques-
tão ainda de ressalvar que a 
sede “não vai ser um espaço de 
exploração tipo bar ou café que 
esteja aberto todos os dias. Mas 
é um local de convívio nosso 
que estará aberto essencialmen-
te às sextas-feiras e sábados”.

Também António Miguel, 
Presidente da Direção e da 
Associação, disse-nos que “este 
espaço servirá também para 
desmistificar um pouco a ima-
gem do motard do «feios, por-
cos e maus»: nós podemos ser 
feios, não somos porcos nem tão 
mauzinhos como isso”.

Declarações a que Arnaldo 
Martins acrescentou: “esse é dos 
tabus que temos vindo a quebrar 
ao longo dos anos. Queremos 
quebrar esse tabu que infe-
lizmente ainda existe. Temos 
conseguido que a população se 
aproxime, seja através de eventos ou ações 
solidárias, não só no Concelho do Seixal 
mas também em outros. Mas ultimamente 
temos estado focados no nosso concelho 
porque infelizmente tem muitas pessoas a 
passar por dificuldades. E se sendo da casa 
e sabendo que os nossos têm dificuldades, 
não ia parecer muito justo ir para outros 
concelhos”.

José Luís Martins fez questão ainda de 

relembrar que existe uma banca de apoio 
solidário que partilha o horário de fun-
cionamento com o do Mercado: “temos 
uma banca solidária no hall de entrada 
do Mercado onde qualquer pessoa pode 
cá vir recolher ou deixar roupa. Não está 
cá ninguém nosso, portanto as pessoas 
estão à vontade e não precisam de sentir 
vergonha”.

João Domingues

A inauguração será dividida por dois 
dias: primeiro no dia 25 de Abril com a 
presença das entidades oficiais do con-
celho do Seixal como a Câmara Munici-
pal e a União das Juntas de Freguesia de 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires; e 
a inauguração oficial que será feita no dia 
27 de Abril.

Em declarações ao “Comércio”, Arnal-
do Martins, Relações Públicas e Presi-
dente do Conselho Fiscal, não escondeu a 
satisfação pela inauguração da sede estar 
marcada: “posso dizer que foi com muito 
esforço, sangue, suor, lágrimas, e sacri-

O Grupo Motard Paladinos prepara-se para inaugurar a sua sede, na Loja 8 do Mercado Municipal do Seixal.

eSTAcIoNAMeNTo DISPoNível eM corroIoS
Já se encontra em funcionamento o parque de estacionamento junto à Estação de Com-
boios de Corroios, em frente à Esquadra da PSP. Este equipamento, não resolvendo o 
problema dos utentes na sua totalidade, ajuda a minimizar a situação de parca oferta.
A Junta de Freguesia de Corroios diz que “a solução do estacionamento para os utentes 
dos comboios passaria por o estacionamento da concessionária Fertagus ser gratuito para 
utentes ou com um custo simbólico de 5 euros para os detentores do passe”.
Brevemente a Câmara Municipal irá avançar com mais um espaço provisório para estacio-
namento, frente à nova Escola Básica de Santa Marta do Pinhal, no espaço onde um dia 
será construída a EB 2/3 de Santa Marta do Pinhal.

XXIII FeSTIvAl De MúSIcA De corroIoS 2018
Já estão escolhidas as bandas concorrentes à 23.ª edição do Festival de Música de 
Corroios 2018.
Foram selecionados dez projetos musicais, mais três suplentes, “com as dificuldades ine-
rentes a este tipo de processos, que envolvem uma escolha difícil e sempre subjetiva”.
A Junta de Freguesia de Corroios que em conjunto com a Câmara Municipal do Seixal 
organiza o festival, agradeceram “a todos os que nos enviaram os seus trabalhos, oriundos 
de todas as zonas do país, uns mais experientes, outros a iniciar um percurso, mas todos 
com muita e evidente vontade de apresentar o seu trabalho e ter a sua oportunidade”.
Os projetos selecionados para XXIII Festival de Música Moderna de Corroios 2018 fo-
ram Adilan Ferreira (Amadora), A Puppet Show named Julio (Coimbra), Clarabóia (Setúbal), 
Crimmson Bridge (Almada/Seixal), D-Phragma (Almada), Embaixador (Cascais), Naked 
Monks (Seixal), Phalik Johnson & The P Magnets (Lisboa), Punkarma (Lisboa) e Três Vintes 
(Porto). Os projetos suplentes são ContraSenso (Amadora), Formatomic (Coimbra) e ArDE 
(Queluz).
O Festival de Música de Corroios surgiu em 1996 e começou por se designar “Novos Ca-
minhos”, sendo também conhecido como Festival de Música Moderna de Corroios. Entre 
anteriores vencedores do Festival temos bandas como Yellow W Van, The Poppers, Fato/
Feto ou ainda Sirius. Passaram ainda pelo festival bandas como os Skalibans, Easyway, 
Triplet, You Should Go Ahead, Dapunksportif ou ainda Daza Cominatcha.

Bre
veS
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veS



ComemoraçõeS do 25 de abril 
em SeSimbra 

Camané e Samuel Úria 
serão os animadores da noi-
te de 24 para 25 de Abril em 
Sesimbra por ocasião do 44.º 
aniversário da conquista da 
liberdade. O fadista lisboe-
ta, que aos 13 anos venceu a 
Grande Noite do Fado, fará 

o seu concerto na Fortaleza de Santiago a partir das 22 horas e 
com fogo-de-artificio à meia-noite. Já o irreverente Samuel Úria, 
considerado por muitos como um dos melhores compositores de 
canções da atualidade, subirá ao palco do Parque da Vila às 22 
horas havendo também fogo-de-artifício à meia-noite.

No dia 25 de Abril haverá animação espalhada pela vila de 
Sesimbra a partir das 10 horas, mais concretamente no Parque da 
Vila, no Parque Augusto Pólvora e também nas ruas de Sesimbra 
com uma arruada da banda da Sociedade Musical Sesimbrense.
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25 de abril 
Comemorado 
no Seixal 

aSSoCiação náutiCa do Seixal 
Promove FeStival SabereS & oFíCioS 

A Associação Náutica do 
Seixal está a promover nos 
dias 21 e 22 de Abril o Festi-
val Saberes & Ofícios.

O Festival vai contar com 
várias atividades como a 
presença de carpinteiros de 
machado e calafates, haverá 
um estaleiro naval ao vivo, pinturas tradicionais, aulas de mari-
nharia, pintura comunitária de catraio, passeios em embarcações 
tradicionais e a Xaranga do Rosário. Vai ser possível também a 
visita ao ecomuseu da ANS com modelismo de embarcações e para 
os mais pequenos haverá ainda o Espaço Criança.

A entrada é livre.

O Largo 1.º de Maio recebe 
a partir de hoje e até dia 25 de 
Abril as comemorações do 44.º 
aniversário da Revolução dos 
Cravos. 

Hoje sobem ao palco Char-
lie Plays The Blues às 21h30 e 
o rapper Chullage a partir das 
22h45. Amanhã, às 22 horas, 
será a vez da Orquestra Amiza-
de Seixal-Loures, composta por 
músicos da Orquestra Juventu-
de Independente Futebol Clube 
Torrense e da banda da Socieda-
de Recreativa e Cultural de Pin-
téus. No domingo o dia é dedi-
cado aos mais pequenos com a 
presença do Palhaço Companhia 
às 15 horas seguido d’As Canções 
da Maria às 16h.

O ponto alto das festas será 
dia 24 de Abril com o concerto 
dos Anjos e Irmãos Feist às 22 
horas, seguido do tradicional 
fogo-de-artifício à meia-noite e 
concerto da Áurea a partir das 
00h30.

dR 

dR 
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teatro em SeSimbra: bota velha

O Teatro Municipal João 
da Mota recebe amanhã a 
partir das 21h30 a peça de 
teatro Bota Velha, levada a 
cena pela Animateatro.

A Bota Velha tem como 
ponto de partida o jogo 
infantil “Quantos Queres”.

Em palco, os atores con-
vidam o público a refletir sobre as escolhas que fazemos e para as 
possibilidades que nos são apresentadas sob a forma de “Quantos 
Queres”, o jogo onde podemos escolher as pequenas pintas com 
diferentes cores.

Com texto de Rodolfo Bispo e interpretação de Cláudio Perei-
ra e Lina Ramos, a peça da Animateatro é dirigida a maiores de  
6 anos e a entrada tem o valor de cinco euros.

dR 

SoC. Filar. dem. timbre SeixalenSe 
Comemora 170.º aniverSário 

A Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalen-
se comemorou o seu 170.º ani-
versário no dia 18 de Abril mas 
as comemorações arrancaram 
na passada sexta-feira, dia 13 de 
Abril, com concerto por parte 
da Banda Sinfónica da PSP, e 
prosseguem até 4 de Maio.

Amanhã, dia 21 de Abril, será a vez da Banda Sinfónica da 
GNR atuar às 21h30. Mas o ponto alto das comemorações será o 
dia 29 de Abril com a romagem ao cemitério para homenagear os 
sócios falecidos, arruada pelas ruas do Seixal a partir das 10h30 e  
Sessão Solene e concerto por parte da banda da Sociedade Velha às 
16 horas.

As comemorações encerram no dia 4 de Maio com concerto da 
Orquestra Ligeira do Exército às 21h30. Todos os concertos têm 
entrada gratuita.
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EXTRACTO

____ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia de hoje neste Cartório Notarial, titulado pela 
Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito na Praceta Abel Salazar, 
Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, iniciada a folhas cento e oito, do respectivo livro de notas 
para escrituras diversas número cento e sessenta e três, foi efectuada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO, pela qual, _____
____ JOSÉ PAULO DA CRUZ, natural da freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa, e mulher VÉRONIQUE SYLVIE 
NATHALIE BIALOUX DA CRUZ, natural de França, ambos de nacionalidade francesa, casados sob o regime da 
comunhão de adquiridos, residentes em 8 Rue de Meiriel, 95840, Villiers Adam, França, NIFs 259 137 537 e 259 764 205,__
____ DISSERAM: _______________________________________________________________________
____ Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte direito predial : __________________
____ SETECENTOS E TRINTA E SETE BARRA CINCO MIL E OITENTA E DOIS VIRGULA CINQUENTA 
AVOS INDIVISOS, do PREDIO RUSTICO sito em CASAL DO SAPO, freguesia da Quinta do Conde, concelho de 
Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o número QUATRO MIL SETECENTOS E 
SESSENTA E DOIS, da referida freguesia, onde se mostra registada a aquisição a favor de António Xavier de Lima, ao 
tempo solteiro, maior, posteriormente casado com Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima sob o regime da comunhão de 
adquiridos, actualmente falecido, pela Apresentação dois, de quinze de Fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito, inscrito 
na respectiva matriz predial rustica sob o artigo 96 da secção AB, com o valor patrimonial de 23,00€ e o correspondente à 
referida quota-parte de € 3,33, constando como titulares inscritos em sede matricial os herdeiros de António Xavier de Lima, 
a que atribuíram o valor de dois mil quinhentos e quarenta e três euros oitenta e seis cêntimos. __________________
____ 1. Que do referido direito, o direito a QUATROCENTOS E VINTE E DOIS / CINCO MIL E OITENTA E DOIS 
VIRGULA CINQUENTA AVOS INDIVISOS, veio à posse dos justificantes em vinte de Agosto de mil novecentos e noventa 
e cinco, por os mesmos o terem adquirido a JOSÉ GUERREIRO DA LUZ, solteiro, maior, residente em Baixas, Penalva, 
Palhais, Barreiro, o qual, por seu turno, o havia adquirido, em um de Junho de mil novecentos e setenta e três, a ANTÓNIO 
XAVIER DE LIMA, sem que nenhuma de tais transmissões tivesse sido reduzida a escritura publica.   _______________
Que o referido direito corresponderá à parcela número dois mil quinhentos e sessenta e oito da AUGI 43 DO CASAL DO 
SAPO, em curso. __________________________________________________________________________
____ 2. Que do referido direito, o direito a TREZENTOS E QUINZE / CINCO MIL E OITENTA E DOIS VIRGULA 
CINQUENTA AVOS INDIVISOS veio à posse dos justificantes em vinte de Agosto de mil novecentos e noventa e cinco, por 
os mesmos o terem adquirido ao mesmo JOSÉ GUERREIRO DA LUZ, o qual, por seu turno, o havia adquirido, em nove de 
Junho de mil novecentos e oitenta e oito, a JOSÉ AUGUSTO RAMIRÃO, residente na Rua da Graça, nº 75, Lisboa, o qual, 
por seu turno, ainda, o havia em dez de Junho de mil novecentos e setenta e três a ANTÓNIO XAVIER DE LIMA. ________ 
____ Que o referido direito corresponderá à parcela número dois mil quinhentos e sessenta e sete da AUGI 43 DO 
CASAL DO SAPO, em curso. ________________________________________________________________
____ 3. As transmissões operadas por via contratual nunca foi levadas a registo, sendo hoje impossível obter parte 
da documentação necessária para o reatamento do trato sucessivo, porquanto o titular inscrito em sede registal, já se 
encontra falecido. ________________________________________________________________________
____ 4. Que em consequência de tais transmissões operadas por via contratual, eles justificantes se encontram na posse e 
fruição do dito direito, na sua totalidade, em nome próprio há mais de vinte anos, fazendo a sua manutenção e tratamentos 
necessários, tendo usufruído deles, suportando todos os encargos respeitantes à sua quota-parte na compropriedade, 
nomeadamente, impostos e quotas pagas à Comissão de Administração da AUGI 43 do CASAL DO SAPO, gozando assim 
todas as utilidades por eles proporcionadas, em regime de compropriedade, com ânimo de quem exerce direito próprio, 
sendo reconhecidos como donos por toda a gente, fazendo-o de boa-fé, por ignorar lesar o direito alheio, de uma forma 
pacífica, ininterrupta e sem violência, à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém, _______
____ sendo por isso caracterizada pela boa fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que invocaram 
a aquisição do referido direito por usucapião. ___________________________________________________
____ Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontram impossibilitados de comprovar o seu direito de 
propriedade pelos meios extrajudiciais normais. ___________________________________________________
____ ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. _______________________________________________________ 
____ Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com 
Cartório sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, aos vinte e 
nove de Março de dois mil e dezoito. ___________________________________________________________
_____ A Notária, ________________________________________________________________________

Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros
Conta registada sob o nº 449
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Soldado MilhõeS

Sudoku

 Sopa de letraS

música

“o SeMeador de eMoçõeS”

"O Semeador de Emoções" é um livro re-
pleto de emoções, de palavras e momentos 
emocionais relacionados com as emoções e sen-
timentos que o autor semeia, ao longo destes 
anos, através de todas as palavras que partilha 
e relacionadas com Amor, Esperança, Resili-
ência, Dedicação, Coragem, Superação, Acei-
tação, Força, Fé, Amizade, Família, Cuidar, 
Metamorfose, Perdão, Dor, Mudança, entre 
outras tantas emoções.

É um livro onde estão os diversos textos, 
crónicas, reflexões do autor, onde o leitor é con-
vidado a viajar, na sua companhia, no seu e no 
nosso mundo, reconhecendo, compreendendo, 
aceitando, integrando as suas emoções.

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: a sua cara-metade não merece ser tratada 
com indiferença. não seja egoísta nem prepotente.
Saúde: as tensões acumuladas podem fazer com que 
se sinta cansado e desmotivado.
Dinheiro: Atenção, o seu desempenho profissional pode-
rá estar a ser avaliado. não procure ser bom, seja ótimo!

Amor: Aja mais com o coração, evitará conflitos des-
necessários com a pessoa que ama.
Saúde: seja moderado e dê primazia ao seu bem-
-estar.
Dinheiro: esteja atento ao que se passa ao seu redor, 
um colega pode não ser tão sincero quanto aparenta.

Amor: uma velha lembrança poderá pairar na sua 
mente, causando algumas dúvidas no seu coração.
Saúde: Não terá razões para ficar preocupado, o que 
não significa que possa ser desleixado com a sua linha!
Dinheiro: aproveite a sua capacidade de organização 
para sugerir algumas mudanças no seu departamento.

Amor: Ponha o seu orgulho de lado e lute pela sua 
felicidade.
Saúde: lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; 
prejudica também os que lhe são próximos.
Dinheiro: aposte nos seus projetos pessoais. seja 
inovador e arrojado. Poderá ter ótimas surpresas.

Amor: evite esconder a verdade. seja o mais honesto 
possível com a sua cara-metade.
Saúde: Aja em consciência e não cometa excessos 
que o seu organismo não suporta.
Dinheiro: ouça os conselhos dos seus colegas mais 
experientes, aprenda a ser humilde.

Amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao máximo 
este momento de comunhão.
Saúde: o trabalho não é tudo! descanse mais e pense 
na sua saúde. 
Dinheiro: não coloque em risco a sua estabilidade 
financeira. Pense bem antes de gastar indevidamente. 

Amor: tome consciência dos seus atos, a posses sivi dade 
e o ciúme contribuem negativamente para a sua relação.
Saúde: evite situações que possam provocar-lhe uma 
alteração nervosa.
Dinheiro: modere as palavras e pense antes de falar. uma 
atitude irrefletida pode aborrecer um superior hierárquico.

Amor: aposte nos seus sentimentos e poderá, com a sua 
cara-metade, tomar uma decisão importante para ambos.
Saúde: a sua capacidade de recuperação de ener-
gias será notória.
Dinheiro: esforce-se por conseguir atingir os seus ob-
jetivos profissionais. Seja audaz e perseverante.

Amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, 
dê mais atenção à pessoa que ama.
Saúde: liberte o stress que tem acumulado dentro de 
si.
Dinheiro: A sua vida financeira está protegida. Conti-
nue a adotar uma postura de contenção. 

Amor: Poderá receber a visita inesperada de um grande 
e velho amigo.
Saúde: esteja mais atento às necessidades do seu 
organismo.
Dinheiro: terá possibilidade de aumentar os seus lu-
cros.

Amor: desenvolva as atitudes de compreensão para 
com os seus filhos.
Saúde: Poderá sentir-se sem energia. melhore a sua 
alimentação.
Dinheiro: aposte na sua competência, pois poderá 
ser recompensado da forma como merece.

Amor: a sua relação afetiva poderá não ser como planeou. 
Procure não perder a calma e invista na sua felicidade.
Saúde: não abuse nos alimentos que prejudicam o 
seu estômago.
Dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente positi-
va em termos profissionais.

20 a 26 de abril
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ESPÉCIES DE ÁRVORES

1 7 5 3

3 5 8

5 8 7

6 2 9

3 1 7

4 6 8 1

8 6 1

7 3 5

6 3 4 8

MACIEIRA ZAMBUJEIRO SOBREIRO
ALFARROBEIRA SALGUEIRO CASTANHEIRO
FREIXO ULMEIRO ZIMBRO
CARVALHO CEREJEIRA AMENDOEIRA
MURTA PINHEIRO LOUREIRO

No centenário do fim da I Guerra Mundial, es-
treia o filme “Soldado Milhões”, história do solda-
do Milhais e dos mais de 75 mil portugueses que 
combateram na Flandres, durante a Primeira Guerra 
Mundial, e dos quais pouco se sabe.

Aníbal Augusto Milhais, soldado do Corpo Ex-
pedicionário Português em França, durante a Pri-
meira Guerra Mundial que foi um entre muitos sol-
dados enviados para a Flandres durante a Primeira 
Guerra Mundial. Na Batalha de La Lys, contrarian-
do ordens superiores, enfrenta sozinho sucessivos 
ataques alemães  de maneira a garantir a retirada dos 
companheiros. Milhais demora vários dias até reen-
contrar o seu pelotão em Saint-Venant, protegido 
apenas pela sua metralhadora Lewis, apelidada de 
"Luisinha", um amuleto oferecido pela namorada.
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ccd BreJoS de AzeItão 
Perde, Ad QuIntA do 
conde vence

O CCD Brejos de Azeitão perdeu por 
5-0 na deslocação ao Alentejo, mais con-
cretamente ao terreno do AC Alcaceren-
se, em jogo a contar para a 5.ª jornada da 
Fase Final da 2.ª Divisão Distrital.

A equipa brejense até vinha moraliza-
da pelo facto de ainda não ter perdido e 
depois de uma vitória folgada em casa por 
6-0 frente ao GD Pescadores 
da Costa da Caparica, mas os 
alcacerenses não deram hipó-
tese à equipa do concelho de 
Sesimbra.

Apesar da derrota, o CCD 
Brejos de Azeitão mantém-
-se no 2.º lugar e em zona de 
subida com 10 pontos.

Já a AD Quinta do Con-
de venceu primeira vez nesta 
Fase Final e logo em casa de 
um dos favoritos. A equipa 
quintacondense deslocou-se 
ao Campo da Bela Vista em 
Setúbal, para defrontar o UF 
Comércio e Indústria, onde 
venceu por 0-2.

Com esta vitória a AD 
Quinta do Conde conquis-
tou os primeiros três pontos 
e subiu assim ao 7.º lugar da 
classificação.

Na próxima jornada o 
CCD Brejos de Azeitão des-

loca-se ao terreno do Monte da Caparica 
AC, enquanto a AD Quinta do Conde 
recebe o Oriental Dragon, partidas estas 
que serão disputadas dia 22 de Abril às 
16 horas.

João Domingues

SeIxAL cLuBe 1925 e 
PAIo PIreS Fc venceM

O Seixal Clube 1925 venceu no terreno do 
ACRUT Zambujalense por 0-4 e mantém-se 
na liderança do Torneio Complementar de 
Seniores.

A equipa seixalense alinhou de início com 
Fábio Martins, Eduardo Costa, João Gémio, 
Tiago Roque (capitão), Ruben Lopes, Pedro 
Costa, João Lopes, Diogo Cunha, Nivaldo 
Vaz, Rui Barros e Luís Ricardo. Jogaram 
ainda Filipe Sousa, Lucas Mosca e Abraham 
Diallo.

A vitória do Seixal Clube 1925 não sofre 
contestação, dominou a partida desde o pon-
tapé de saída. O primeiro golo foi marcado 
pelo capitão Tiago Roque aos 27 minutos, na 
sequência de um canto marcado por Eduardo 
Costa. O segundo golo foi marcado por Rui 
Barros aos 37 minutos fazendo o 0-2 regista-
do ao intervalo.

A segunda parte iniciou com mais um 
golo logo a abrir, mais concretamente aos 48 
minutos, golo esse que foi marcado por Luís 
Ricardo. Aos 60 minutos surge o caso do jogo, 
numa disputa de bola no ataque seixalense, 
Luís Ricardo acaba por ver o vermelho direto 

por suposta agressão ao jogador 
do ACRUT Zambujalense. O 
Seixal Clube 1925 passa então 
a jogar com 10 jogadores quan-
do ainda faltavam 30 minutos 
para acabar a partida. Podia 
pensar-se que a toada do jogo 
ia mudar mas não se verificou. 
Já com Filipe Sousa e Lucas 
Mosca em campo, por troca 
por João Lopes e Rui Barros, 

os seixalenses fazem o 0-4 final por intermé-
dio de Lucas Mosca, que aproveitou uma má 
saída do guarda-redes zambujalense. Com esta 
vitória o Seixal Clube 1925 mantém a lideran-
ça agora com oito pontos, mas agora isolada, 
aproveitando o facto do GC Corroios ter folga-
do nesta jornada. Já o ACRUT Zambujalense 
está no 7.º e último lugar com um ponto.

Destaque ainda para vitória caseira do Paio 
Pires FC frente ao GDR “Portugal”. Os paio-
pirenses venceram por 4-2 a equipa da Baixa 
da Banheira e mataram assim o borrego: esta 
foi mesmo a primeira vitória da equipa da 
Aldeia em 2018 (não vencia um jogo desde 
29 de Outubro de 2017 quando receberam e 
venceram o CF Trafaria).

O Paio Pires FC subiu agora à 3.ª posição 
com cinco pontos.

A próxima jornada joga-se a 22 de Abril 
às 16 horas, com um dérbi concelhio: o 
Seixal Clube 1925 a receber no Bravo o GC 
Corroios. O ACRUT Zambujalense desloca-
-se ao terreno do GD Lagameças enquanto o 
Paio Pires FC folga.

João Domingues
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