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Festibandas  
2018
Cidade de Amora recebeu mais uma edi-
ção do Festival de Bandas Filarmónicas. 
A banda da Academia Almadense foi a 
convidada deste ano. Contou natural-
mente com a presença da banda da casa, 
a da SFOA.
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25.º aniversário  
de Fernão Ferro
A Freguesia de Fernão Ferro celebra o 
25.º aniversário da sua criação. Carlos 
Reis, presidente da Junta de Freguesia, 
falou ao "Comércio" sobre a efeméride.
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CM seixal e FPF 
assinaM ProtoColo
Associação de Futebol de Setúbal e As-
sociação das Coletividades do Concelho 
do Seixal também assinaram o mesmo 
protocolo. Organização de provas des-
portivas no Concelho já contam com 
homologação da FPF.
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Protocolo junta
Paio Pires F.c. e sPorting c.P.
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Paio Pires Futebol Clube e sPorting Clube 
de Portugal juntos no vale da abelha
O Paio Pires Futebol Clube e o Sporting Clube de Portugal firmaram uma parceria lançada na época 2016/2017 com a criação de 
uma Academia de Futebol. O “Comércio” foi ao Vale da Abelha, casa do Paio Pires FC, falar com presidente José Umbelino e com 
os treinadores Rafael Ribeiro e Diogo Bernardo para saber mais sobre a parceria.

Fale-nos desta parceria que existe entre 
o Paio Pires FC e o Sporting Clube de Por-
tugal.

 José Umbelino: Fizemos uma parceria e 
acordo com eles durante quatro anos e é para 
continuar. Esta época que está a terminar foi 
fraca para todos, derivado ao facto de vários 
miúdos terem saído para o Seixal Clube 1925, 
ficámos com poucos atletas, e não foi nada 
fácil gerir a situação com 30 e tal miúdos, que 
foram os que ficaram, avançar e evoluir. Nós 
esperamos que na próxima época as coisas se 
componham, é esse o nosso objetivo.

O acordo entrou em vigor esta época?
José Umbelino: Não, este acordo já foi fir-

mado ao ano passado, na época de 2016/2017 
e agora é para continuar. O Sporting CP quer 
continuar e nós, Paio Pires FC, também que-
remos. Já tivemos várias reuniões. Foi apre-
sentada a situação deles e nós apresentámos a 
nossa, e temos que levar isto até ao fim.

Que vantagens traz esta parceria, não só 
para o Paio Pires Futebol Clube, mas tam-
bém para toda a Aldeia de Paio Pires?

José Umbelino: As vantagens que trazem é 
aquilo que vemos: são os miúdos podem jogar 
à bola e parecendo que não, é um clube grande 
que está aqui a ser representado. E da mesma 
forma que foi o Sporting CP, também podia 
ser um Sport Lisboa e Benfica ou um Futebol 
Clube do Porto, são clubes de grande enver-
gadura.

Na nossa ideia pensamos que é bom. Reco-
nhecemos que é um pouco de exagero na 
questão de valores, mas parece que está pre-
visto que os valores possam baixar na próxima 
época. Já estivemos reunidos há alguns dias, e 
as coisas parecem que se estão a compor para 
chegarmos a uns valores de mensalidade infe-
riores. Vamos ver.

Como surgiu a parceria, o Paio Pires FC 
procurou o Sporting CP ou foi o contrário?

José Umbelino: Foi o Sporting CP que 
nos procurou. Nós também tivemos o Benfica 
previsto, mas não avançou. O Benfica entrou 
em contacto connosco dizendo que gostariam 
de reunir connosco para virem para cá, mas 
nunca mais falaram, entretanto apareceu o 
Sporting CP, e nós de momento não tínhamos 
outra maneira de continuar com miúdos, por-
que fomos apanhados de surpresa com a saída 

vo da minha equipa era serem apenas meninos 
nascidos em 2005, mas tivemos que ter um 
conjunto de atletas de 2007, 2006 e 2005. Ou 
seja, estamos a competir contra meninos de 
2005 e 80% dos nossos são mais novos.

O que esperam para a próxima época?
Rafael Ribeiro: Penso que na próxima 

época vai ter um crescimento maior do que 
aconteceu este ano, porque foi o ano zero, 
muita gente ainda tinha dúvidas quanto à fia-
bilidade do projeto. Também vamos ter algu-
mas inovações que não podemos divulgar para 
já, a seu tempo serão divulgadas, haverá tam-
bém um ajuste nos preços, e isto vai crescer 
naturalmente.

No último mês já têm aparecido mais miú-
dos, o que quer dizer que as pessoas já estão 
a acreditar neste projeto e já o olham com 
outros olhos.

Outra das grandes dificuldades desta época 
foi o facto do preço das mensalidades terem 
aumentado. E como os treinadores que esta-
vam cá o ano passado saíram e convidaram 
os miúdos para irem com eles, acabámos por 
perder maioria deles.

Como tem sido a cooperação do Paio 
Pires FC com a Academia do Sporting?

Diogo Bernardo: Tem sido uma boa coo-
peração. Foi um projeto que demorou e que 
custou a arrancar face à necessidade que tive-
mos em arranjar novos meninos, visto que o 
clube sofreu uma mudança radical nesse aspe-
to e ficou bastante desfalcado em termos de 
atletas.

Mas aos poucos, e graças a este projeto 
que foi apoiado pelo Sporting CP, em que o 
Ricardo Silva tem feito um excelente trabalho 
na parte da formação, conseguimos reerguer 
um pouco o clube. Ainda não implementá-
mos a dinâmica que desejamos mas quando 
se constrói uma casa, tem de ser sempre pela 
base, e não pelo telhado.

Vejo que está aqui um projeto bastan-
te interessante, de onde vão surgir frutos no 
futuro de certeza absoluta.

É isso que esperam já para a próxima 
época?

Diogo Bernardo: Sim, estamos a traba-
lhar nessa vertente, onde já adotámos algumas 
medidas para a próxima época. Agora é espe-
rar que apareçam as crianças e o talento e no 
fim o projeto vai ser bom de certeza.

Há quanto tempo está no Paio Pires FC?
Diogo Bernardo: Eu também sou jogador 

do Paio Pires FC, faz dois anos que jogo cá. 
Anteriormente também já estava na Acade-
mia como estagiário, e este ano comecei como 
treinador principal destes atletas de Petizes e 
Traquinas. Este é o primeiro ano como princi-
pal e o ano passado estivemos como adjunto. 
Já agora, o meu adjunto deste ano é o Nuno 
Soares.

E como tem sido a experiência como trei-
nador principal?

Diogo Bernardo:Tem sido muito boa, 
sem qualquer dúvida. É uma alegria ver estes 
meninos evoluírem, e acima de tudo diverti-
rem-se. Sem dúvida alguma que é o maior pra-
zer que se pode ter no futebol é ver a diversão 
das crianças.

João Domingues

dos miúdos. Chegámos então a acordo com a 
Academia do Sporting para pudermos conti-
nuar aqui com atividades.

Não tem sido nada fácil, tem sido muito 
difícil para nós aguentarmos o barco, como 
se costuma dizer. Mas estou convencido que 
de futuro isto vai melhorar e que na próxima 
época isso vai acontecer, com mais miúdos e 
atividades.

O que esperam mais para a próxima épo-
ca?

José Umbelino: Esperamos trazer ain-
da mais miúdos para ajudarmos o Paio Pires 
Futebol Clube a crescer.

De que forma o Paio Pires FC e o Spor-
ting CP estão a trabalhar para trazerem 
mais atletas?

José Umbelino: Creio que a questão das 
mensalidades vai ser fundamental aqui. Está 
previsto baixarem, não sei ainda quanto, mas 
creio que com isso vamos trazer mais atletas 
para o clube e Academia.

Há quanto tempo está a treinar os Infan-
tis?

Rafael Ribeiro: Faço parte do clube como 
treinador há cinco anos, mas só este ano é que 
iniciámos este projeto novo com a participa-
ção do Sporting CP, e começámos o projeto do 
zero. Este ano tenho como treinador-adjunto 
o Miguel Félix.

Como tem sido a cooperação com o 
Sporting CP?

Rafael Ribeiro: Tem sido bastante inte-
ressante. Estamos a utilizar as metodologias 
do Sporting CP e isso é bastante benéfico. Os 
miúdos têm um desenvolvimento diferente, 
partimos dos princípios de jogo para conse-
guirmos planear os treinos e o desenvolvimen-
to de cada atleta a nível individual, e está a 
correr bem. Não está a correr como queríamos 
mas está a ser positivo.

Tivemos muitas dificuldades no início 
devido ao número reduzido de miúdos, tínha-
mos poucos jogadores. Perdemos mais de 100 
atletas e tivemos de começar do zero. O objeti-

SL
 B

en
fic

a

Rafael Ribeiro, Treinador dos Infantis do PPFC – Escola Academia Sporting

José Umbelino
Presidente Paio Pires Futebol Clube

Diogo Bernardo, Treinador de Petizes e Traquinas do PPFC – Escola Academia Sporting 
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CâMara MuniCiPal do seixal e Federação 
Portuguesa de Futebol FirMaM ProtoColo

um conjunto de requisitos. Entre outras 
condições, o protocolo prevê a obrigatorie-
dade de seguro desportivo e exame médico 
para todos os participantes das provas que 
queiram obter homologação.

Paralelamente, a FPF e a AFS compro-
metem-se a colaborar com a autarquia e as 
coletividades com ações de formação para 
agentes desportivos dos clubes que partici-
pem nas provas a realizar.

Fernando Gomes, presidente da FPF, reco-
nhece o importante papel da Câmara Muni-
cipal do Seixal na promoção do desporto, 
quer através da organização de eventos quer 

A Câmara Municipal do Seixal, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Associação de Futebol de Setúbal (AFS) e a 
Associação de Coletividades do Concelho do Seixal assinaram esta terça-feira um protocolo que vem enquadrar a organização 
das provas desportivas no concelho, que passam a contar com a homologação da FPF.

A assinatura do documento decorreu no 
auditório dos Serviços Centrais do municí-
pio, na manhã de 22 de maio, perante uma 
plateia preenchida por autarcas, dirigentes 
e atletas de clubes do concelho.

O protocolo responde ao decreto-lei 
45/2015 e representa uma mais-valia para 
todos os intervenientes na atividade despor-
tiva, ao nível da saúde, segurança e forma-
ção.

A partir de agora, as entidades organi-
zadoras de provas de futebol e futsal no 
concelho podem requerer homologação das 
provas à FPF mediante o cumprimento de 

através dos apoios que presta às coletividades. 
O líder federativo entende a assinatura des-
te protocolo como uma forma de reconhecer 
esse esforço e de qualificar e alargar aquilo 
que diz ser a família do futebol.

Por seu lado, Joaquim Santos, presidente 
da autarquia, mostra-se satisfeito por este 
reconhecimento e reforça a importância 
dos dirigentes, atletas e coletividades do 
Seixal na dinamização de um movimento 
associativo desportivo concelhio que, só 
no futebol e futsal, envolve mais de 3 mil 
atletas e 40 clubes. O autarca acredita que 

a partir de hoje estão asseguradas as condi-
ções para que ainda mais clubes e atletas se 
juntem à prática desportiva.

Joaquim Santos aproveitou também o 
momento para lembrar a atenção e o apoio 
que o município sempre dedicou ao despor-
to, destacando algumas das suas iniciativas 
mais emblemáticas, como as Seixalíadas, 
o Agita Seixal ou o campeonato de futsal, 
e assegurou que a Câmara Municipal do 
Seixal vai continuar a apoiar com investi-
mento a requalificação dos equipamentos 
das coletividades.

SOciEDADE



rosto do seixal
AMIlCAR GAMEIRO (1964)

Natural do Seixal, corre-lhe nas veias a 
aptidão pela música, tendo iniciado os seus 
estudos musicais aos dez anos de idade na 
Sociedade Filarmónica União Seixalense, 
"Os Prussianos". Estudou posteriormen-
te na Escola de Música do Conservatório 
Nacional de Lisboa na classe de trombo-
ne do professor Emídio Coutinho, sendo 
também aluno de tuba de Gene Pokorny, 
Phillip Legris, Walter Hilgers e Mike Ross, 
participando nos cursos de aperfeiçoamento 
de Joseph Alessi, Phillip Meyers, ou Allen 
Vizzuti, entre outros. Foi um dos vence-
dores do Prémio Jovens Músicos, na clas-
se de Música de Câmara – Nível Superior. 
Licenciou-se em Tuba pelo Instituto Piaget 
de Almada e foi professor de tuba na Escola 
Profissional de Artes da Covilhã. Fez par-

te da Banda Sinfónica da Guarda Nacio-
nal Republicana e é membro fundador do 
Grupo de Metais do Seixal, grupo com o 
qual gravou a suite teatral O Render dos 
heróis, de António Vitorino de Almeida. 
Colaborou ainda com várias orquestras 
portuguesas, incluindo a Orquestra do Tea-
tro Nacional de São Carlos, a Orquestra 
Sinfónica da Radiodifusão Portuguesa, a 
Orquestra Nacional do Porto, a Orquestra 
Nova Filarmonia Portuguesa e a Orquestra 
Sinfonieta de Lisboa. É membro efetivo da 
Orquestra Gulbenkian, onde desempenha 
as funções de tuba solista, sendo um músico 
exímio, com uma humildade caracteristica 
de quem não esquece o seu início na filar-
mónica.

Mário barradas
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AINDA O NOVO 
REGULAMENTO GERAL DE 
PROTECÇÃO DE DADOS 
E O ENCARREGADO DE 

PROTECÇÃO DE DADOS (DPO)

O Regulamento (UE) 2016/679 do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
abril de 2016, defende os direitos e as 
liberdades fundamentais dos cidadãos, 
através de uma verdadeira harmonização 
legislativa comunitária ao nível da prote-
ção das pessoas singulares relativamente 
ao tratamento dos seus dados pessoais. O 
novo quadro legal traz algumas mudanças 
que terão diferente impacto na vida das 
organizações, consoante a sua natureza, 
área de atividade, dimensão e tipo de tra-
tamentos de dados pessoais que realizem. 
Assim, empresas e entidades públicas têm 
uma responsabilidade acrescida na aplica-
ção do novo regulamento. É essencial co-
nhecer as novas regras, analisar as novas 
obrigações, verificar o nível atual de cum-
primento e adotar as medidas necessárias.

Pretendemos assim alertar e conscienti-
zar para um dos intervenientes mais impor-
tantes neste novo panorama apresentado 
pelo RGPD: o encarregado de proteção de 
dados (EPD). A designação do encarregado 
de proteção de dados, garante que a orga-
nização cumpre todas as obrigações legais 
desde o início da aplicação do regulamento.

Nesse contexto, especial atenção deve 
ser concedida à posição do encarregado de 
proteção de dados dentro da organização 
e ao reporte direto ao mais alto nível, bem 
como às funções que lhe são atribuídas 
pelo RGPD, cujo pleno desempenho requer 
a satisfação de determinadas condições.

Além das situações previstas no regu-
lamento em que a organização está obri-
gada a designar um encarregado de prote-
ção de dados, como é o caso das entidades 
públicas, o responsável pelo tratamento e 
o subcontratante podem sempre, mesmo 
não se encontrando no momento em ne-
nhuma das circunstâncias exigíveis, de-
cidir ter um encarregado de proteção de 
dados na sua organização, pelas evidentes 
vantagens que tal pode significar para o 
nível de cumprimento das obrigações.

A nomeação de um EPD é um primeiro 
passo, mas os EPD devem igualmente dis-
por de autonomia e de recursos suficien-
tes para desempenharem eficazmente as 
suas funções.

Os Solicitadores e Advogados, sempre 
que possuam formação para tal, têm com-
petência para exercer o cargo EPD.

O RGPD reconhece o papel essencial do 
EPD enquanto participante no novo sistema 
de governação de dados e estabelece as 
condições aplicáveis à sua nomeação, po-
sição e atribuições, sendo importante que 
as entidades sujeitas ao Regulamento colo-
quem em prática as exigências que o mesmo 
trará para o nosso ordenamento jurídico.

Escolha os serviços de um profissional, 
contacte o Solicitador. Envie a sua ques-
tão 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

“No entanto, e antes de tudo isso,” acres-
centa Joaquim Jota, “importa sublinhar o 
relevante papel desempenhado pelo Gru-
po de Fadista de Amora, designadamente, 
em matéria de solidariedade, por via da sua 
permanente disponibilidade para participar 
em todas as iniciativas tendentes a minorar 
o sofrimento daqueles que se encontravam 
enfermos. Em meu entender, este grupo 
constituiu-se na verdadeira Caixa de Pre-
vidência dos habitantes da terra, até 1940.”

Sendo certo, que a receita resultante des-
ses espectáculos, rondavam, geralmente, os 
500 600 escudos, (uma avultada soma para 
a época, sobretudo, se tivermos em conta 
que o ordenado semanal de um homem 
rondava, nessa altura, os 34$00, encaixe 
que equivaleria hoje a cerca de 40, 50 con-
tos), certo é, igualmente, que permitia ao 
beneficiado submeter-se às consultas e tra-
tamentos de que carecia.

“Uma das mais imponentes festas reali-
zadas com tal objectivo,” conta este entu-
siasta da SFOA, “teve lugar na Quinta da 
Infanta, no dia 1 de Maio de 1938, que deu 
uma receita de 1.200$00, importância que 
excedeu todas as expectativas, nomeada-
mente, se atendermos que um ‘pirolito’ cus-
tava cinco tostões e um copo de vinho, um 
cruzado. E assim sucessivamente...”

Mas nem só de estórias alegres de fez o 
passado desta popular colectividade. Alguns 
episódios ocorreram que deixaram um laivo 

de tristeza em todos quantos deles tiveram 
conhecimento. De entre eles, Joaquim Jota, 
destaca o de alguém ter tido a ousadia de 
lançar à praia o primeiro estandarte da 
colectividade.

Para este fervoroso associado da SFOA, 
“ao ouvir a Srª. D. Ideal Wiez, relatar-nos 
magoada a desfeita que sentira quando, 
uma ocasião, observou de sua casa o estan-
darte da sociedade – que ela e seu pai haviam 
bordado a ouro –, à mercê dos repelões da 
maré, mais do que uma afronta ao patri-
mónio da instituição,  senti como que  um 
murro no estômago, por me saber impo-
tente, ante a circunstância de desconhecer 
quem fora o autor dessa ‘ façanha’,  para o 
denunciar publicamente.”

Pequena localidade ribeirinha, cuja 
população, em especial, a juventude, consti-
tuía no dizer Joaquim Jota, “uma verdadeira 
comunidade que, confrontada com a falta 
de motivos de diversão, procurava encontrar 
fórmulas de superar essa ausência, entregan-
do-se à busca de alternativas que lhe permi-
tisse ocupar os breves momentos de ócio de 
que dispunha.”

A organização da marcha popular e, mais 
tarde, o aparecimento do grupo dramático, 
foram, pois, dois excelentes pretextos para 
ultrapassar a inactividade que caracteriza-
va o modus vivendi dos jovens dessa época. 
Quer se tratasse de rapazes, quer de rapa-
rigas.  

histórias assoCiativas (39)*

“o gruPo de Fadista de aMora
era a Caixa de PrevidênCia da terra”

Depois do sol-posto
raparigas não saiam à rua

“Aliás,” salienta este entusiasta 
amorense,“a criação tanto de uma, como do 
outro, acabou, no fundo, por se traduzir, em 
termos locais, num pequeno grande passo 
no que respeita à emancipação da mulher, 
uma vez que, até essa altura, rapariga algu-
ma tinha autorização da mãe para sair de 
casa depois do sol-posto.

Ora, se no nosso caso,” prossegue Joa-
quim Jota, “a adesão se fundava em aspectos 
que se prendiam com razões que tinham 
a ver com o mero entretenimento, no das 
raparigas, o entusiasmo radicava, objecti-
vamente, em sentimentos de âmbito social, 
porque vislumbraram uma oportunidade de 
escaparem à clausura a que estavam obriga-
das, mal anoitecia.”

Pessoa muito respeitada entre os seus 
pares, devido à irrepreensível conduta moral 
que ao longo da vida o tem caracterizado, 
imediatamente sublinha: “ Isso não signi-
ficou que o respeito que até aí marcou as 
relações entre uns e outros, fosse lançado à 
valeta. Antes pelo contrário.

Aliás, para evitar qualquer assomo de 
especulação que, eventualmente, pudesse 
ferir a honorabilidade das moças, nós pró-
prios nos dávamos ao trabalho de irmos 
com o ensaiador buscá-las e levá-las a casa, 
nos dias de ensaio. Até porque,” acentua, “as 
mães não se deitavam sem que elas chegas-
sem. Qual era, nesse tempo a mãe que se ia 
deitar, sem ter a filha em casa?” Enfatiza. 
“Está bem, está...!”

Esse cortejo, que na sua óptica, servia 
para desvanecer a tensão emergente em todo 
e qualquer acto de criação artística, serviu 
também para reforçar os laços de amizade e 
de camaradagem entre todos quantos inte-
gravam o grupo. 

“Em muitos casos,” refere,” tais senti-
mentos de estima adquiriram uma pereni-
dade que se projectou até aos nossos dias. 
Especialmente no caso dos que continuam a 
viver em Amora. Porque alguns houve que, 
depois de casarem, foram para outras terras 
e perdemos-lhe o rasto. E outros já morre-
ram.”

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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Jogos tradicionais, como as corridas de 
sacas, andas e o arco, ou o jogo do pião, ou 
do burro, a que se associaram ao longo de 
toda a manhã de 19 de Maio, demonstra-
ções de várias modalidades desportivas, 
Yoga, pinturas para criança e exibições 

de hip-hop, Break 
Dance, capoeira e 
zumba, marcaram 
mais esta edição 
da referida inicia-
tiva, a qual incluiu 
ainda a actuação 
do Grupo Musical 
Ecos e do Grupo 
Folclórico Huma-
nitário do Conce-
lho de Sesimbra. 
Organizado pela 
Junta de Freguesia 
e o Centro Comu-
nitário local, em 
colaboração com 

outras agremiações que exercem a sua 
actividade na área da freguesia, o referi-
do evento visa promover um conjunto de 
iniciativas lúdicas tendentes a fomentar o 
convívio e a transmissão de valores, refe-
rências e actividades que caracterizaram a 

infância de parte da população da locali-
dade, mobilizando centenas de cidadãos 
de todos os escalões etários.

Além disso, a aludida festa de cariz 
popular que há vários anos adquiriu foro 
de realização no decurso do mês de Maio, 
contou ainda desta feita com a parti-
cipação dos Bombeiros Voluntários de 
Sesimbra, corporação que a par de exem-
plificar algumas manobras de socorrismo, 
efectuou graciosamente a medição dos 
níveis de glicemia no sangue ou da tensão 
arterial a quem o desejou.

Saliente-se igualmente a participação 
de voluntárias estudantes estrangeiros 
que no quadro dos programas de coo-
peração internacional que a associação 
Anime desenvolve no domínio da preser-
vação do ambiente, trouxeram algumas 
manifestações lúdicas ou jogos populares 
para crianças, característicos, designada-
mente, da Polónio e Itália.

Festa da FaMília e das tradições
reavivou valores e tradições
O Parque da Vila voltou, mais uma vez, a acolher a Festa da Família e das Tradições, acontecimento 
anual que marca o calendário de meados de Maio na Quinta do Conde, reavivando memórias e 
formas de entretenimento que calam fundo no imaginário de muitos dos seus habitantes.

SE VAI VIAjAR NA EUROPA 
SAIbA qUE:

Os cidadãos europeus não necessi-
tam de apresentar um documento de 
identificação nacional ou o passaporte 
para atravessar a fronteira entre dois 
países do espaço Schengen.

No entanto, mesmo no espaço Schen-
gen, os cidadãos são aconselhados a tra-
zer sempre consigo o passaporte ou outro 
documento que comprove a sua identida-
de para o caso de serem interpelados pela 
polícia, viajarem de avião, etc.

A carta de condução e os cartões 
bancários ou de identificação fiscal não 
são considerados documentos de identi-
ficação ou de viagem válidos.

SE PRETENDE TRAbALhAR
NA EUROPA SAIbA qUE:

Os cidadãos europeus não necessitam 
de uma autorização de trabalho para tra-
balhar na União Europeia. No caso dos 
trabalhadores independentes, a autori-
zação de trabalho nunca é necessária.

Contudo, os nacionais de certos países 
da União Europeia continuam a precisar 
de uma autorização para trabalhar como 
assalariados em determinados países, 
designadamente, os cidadãos croatas em 
determinados países da União Europeia e 
alguns cidadãos europeus na Croácia.

O Liechtenstein impõe quotas ao nú-
mero de pessoas que podem trabalhar 
e residir no seu território. Esse regime 
de quotas é aplicável aos nacionais de 
todos os países da União Europeia, da 
Islândia e da Noruega.

SE PRETENDE COMPRAR UM 
AUTOMóVEL NOUTRO PAíS 

EUROPEU SAIbA qUE:
Ao comparar o preço de um deter-

minado modelo em vários países, certi-
fique-se de que está a comparar auto-
móveis com o mesmo equipamento e os 
mesmos acabamentos. As característi-
cas técnicas (ar condicionado, aqueci-
mento e outras) podem variar depen-
dendo do local onde o veículo é vendido.

As regras do IVA para os automóveis 
comprados noutro país da União Euro-
peia são diferentes das aplicadas a ou-
tros bens. Além disso, variam se o auto-
móvel é usado ou novo e se o vendedor é 
um particular ou um profissional.

SE PRETENDE ESTUDAR NOU-
TRO PAíS EUROPEU SAIbA qUE:

Enquanto cidadão europeu, tem o 
direito de frequentar uma universida-
de em qualquer país da UE nas mesmas 
condições que os nacionais desse país. 
Contudo, as condições de admissão va-
riam consideravelmente consoantes os 
países e as universidades.

Independentemente das restantes 
condições de admissão, nenhum país da 
UE pode recusar-lhe o acesso ao ensino 
ou à educação em razão da sua nacio-
nalidade.

As propinas e as bolsas de estudo 
estão sujeitas a regras específicas e 
alguns países da UE poderão exigir que 
faça um teste para verificar os seus co-
nhecimentos da língua do país.

A euroPA eM DIreto

Para mais informa-
ções sobre a União 
Europeia, contacte 
o Centro de In-
formação Europe 
Direct da Área 
M e t r o p o l i t a n a 

de Lisboa, através do telefone 212 337 933, do 
email: europedirect.psetubal@adrepes.pt ou visi-
te o nosso site em www.europedirect.adrepes.pt 

reCorda Portugal no Mundial 
no seixal dia 2 de junho

representaram as cores nacionais nestas 
provas, através de três painéis de debate 
que irão refletir a presença de Portugal nos 
campeonatos do mundo, com as histórias e 
os momentos inesquecíveis vividos, numa 
conversa animada estendida à plateia, onde 
todos poderão participar e conversar com 
algumas das referências do futebol nacional.

Nesta fase que antecede a entrada em 
campo de Portugal no Campeonato do 
Mundo da Rússia 2018, este encontro, 
além de homenagear e lembrar o passado, 

O Seixal acolhe no próximo dia 2 de junho, sábado, o encontro Recorda Portugal no Mundial 
no Seixal, que terá lugar no Auditório Municipal do Fórum Cultural, entre as 9h30 e as 17h30, 
e que irá recordar as seleções que estiveram nos anteriores mundiais de futebol, com alguns 
dos jogadores que neles estiveram presentes.

Já estão confirmadas as presenças de 
António Simões, José Augusto, Hilário da 
Conceição, Vicente Lucas e José Carlos, que 
participaram no Mundial de 1966, Toni, 
Eurico Gomes, António Veloso, Carlos 
Manuel, Inácio, Paulo Futre, Diamantino, 
Jaime Pacheco, presentes no Mundial de 
1986 e no Europeu de 1984, e Jorge Andra-
de e Ricardo Pereira, em representação dos 
Mundiais do Século XXI.

Esta é uma oportunidade única para 
ouvir na primeira pessoa os jogadores que 

foi ainda a forma que a autarquia encontrou 
para olhar o futuro e desejar uma boa cam-
panha à seleção nacional.

Durante o Campeonato do Mundo da 
Rússia 2018 será criada no Jardim da Praça 
dos Mártires da Liberdade, no Seixal, uma 
Fanzone, com um ecrã gigante, para que 
todos possam acompanhar os jogos rea-
lizados pela seleção nacional, entre outras 
propostas de animação como os live sets 
com DJ, insufláveis, canoagem e os famo-
sos jogos de penaltis com balizas pequenas.

O encontro Recorda Portugal no Mun-
dial no Seixal é realizado em parceria com 
a produtora Sometimes Happens e conta 
com o apoio da MediaCup e da Federação 
Portuguesa de Futebol.

Programa
09:30 horas – Receção aos participantes
10:15 horas – Abertura e boas-vindas
10:35  horas – Painel I: Portugal no 

Mundial de 1966 (Inglaterra)
12:00  horas – Painel II: Portugal no 

Mundial de 1986 (México) e 
Europeu de 1984 (França)

13:00 horas – Pausa para almoço
15:00  horas – Painel III: Portugal nos 

Mundiais do Século XXI
17:30 horas – Encerramento
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Cardoso, e “Amar Pelos Dois”, de Luísa 
Sobral com arranjo de Francisco Pinto.

A SFOA, regida pelo maestro Jacinto 
Monteza, interpretou as obras “Movie 
Adventures”, de John Williams, “A Bela 
e o Monstro (seleção)”, de A. Menken e 
H. Ashman, “Charles Chaplin”, de Cha-
plin, Delange, Wilson, Phillips e Parsons, 
e “Tribute to Abba”, dos Abba.

Bruna Carvalho, diretora de banda da 
Sociedade Filarmónica Operária Amo-
rense contou ao “Comércio” que o Fes-
tival foi positivo apesar da participação 
de apenas duas bandas: “o Festibandas 
decorreu dentro dos mesmos termos que 
nas edições anteriores, embora este ano 
tenhamos tido mais dificuldades na con-
firmação das bandas que iriam participar. 

Destaco o facto deste ano o Festibandas 
apenas ter contado com a participação de 
duas bandas: a da nossa sociedade e a aca-
demia Almadense. No entanto, e apesar 
de apenas terem participado duas bandas, 
não considero que o Festibandas 2018 
tenha sido mais pobre relativamente às 
edições anteriores, uma vez que os obje-
tivos foram cumpridos”.

A diretora de banda da Sociedade Filar-
mónica Operária Amorense, e também 
música da mesma, revelou que um dos 
objetivos destes encontros “são a partilha 
de experiências musicais, não só com a 
população da freguesia mas também entre 
os diversos músicos das bandas participan-
tes, assim como o convívio entre as bandas. 
Apesar deste ano o concerto não ter sido 

realizado no dia do aniversário da eleva-
ção de Amora a cidade, que é no dia 20 de 
maio, ao contrário da edição anterior, este 
aniversário foi comemorado com a atuação 
da nossa Escola de Música, sendo que as 
Escolas de Música ao longo de todo o nos-
so país têm um papel fundamental na for-
mação de jovens músicos e na fomentação 
da cultura musical nos mais jovens”.

Bruna Carvalho realçou ainda a 
importância destes encontros musicais e 
entre bandas filarmónicas: “considero que 
eventos como o Festibandas ou similares 
são fundamentais para mostrar à popula-
ção um pouco do que se faz ao nível da 
cultura musical no nosso país e cativar a 
população para esta prática”.

João Domingues

Festibandas 2018
A cidade de Amora recebeu no sábado dia 19 de maio mais uma edição do Festibandas – Festival de Bandas Filarmónicas de Amora, 
organizado pela Sociedade Filarmónica Operária Amorense e com o apoio da Junta de Freguesia de Amora e da Câmara Municipal do Seixal.

A banda convidada deste ano foi a 
Banda da Academia Almadense, regida 
pelo maestro Francisco Pinto. O certa-
me começou às 15 horas com um desfile 
pelas ruas da cidade de Amora e ponto 
de encontro no coreto de Amora, onde 
foram realizadas as cerimónias protoco-
lares.

Os concertos realizaram-se na sala 
de espetáculos da SFOA, às 17 horas, e 
duraram cerca de 60 minutos divididos 
pelas duas bandas. A honra de abertura 
do festival filarmónico coube à Banda da 
Academia Almadense, que interpretou 
as obras “Impact”, de Sean O’Loughlin, 
“Symphonic Suite from Pirates of the 
Caribean «At World’s End»”, de Hans 
Zimmer, “Volta a Portugal”, de Luís 

EXTRACTO
____ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia 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 trinta e nove, do respectivo livro de 
notas para escrituras diversas número cento sessenta e sete, foi efectuada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO, pela qual, __
____ a) MARIA DE LURDES GOMES NEVES, viúva, natural da freguesia de Queluz, concelho de Sintra, residente 
na Avenida Aquilino Ribeiro, nº 14, 3º Direito, Massamá, Sintra, NIF 108 027 732, e, _________________________
____ b) CARLOS MANUEL DAS NEVES GOMES, divorciado, natural da freguesia de Queluz, concelho de Sintra, 
residente na Rua Luis de Camões, Lote 2587, Casal do Sapo, Quinta do Conde, Sesimbra, NIF 110 361 431, __________
____ como UNICOS HERDEIROS de seu marido e pai, respectivamente, FRANCISCO GOMES DA SILVA, natural 
que foi da freguesia do Socorro, concelho de Lisboa, falecido em dez de Abril de dois mil e oito, na freguesia de São 
Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, no estado de casado sob o regime da comunhão geral de bens com Maria de 
Lurdes Gomes Neves, com a sua ultima residência habitual na Avenida Aquilino Ribeiro, nº 14, 3º Direito, Massamá, 
Sintra, herança com o NIF 706 189 187,_________________________________________________________
____ DISSERAM: _______________________________________________________________________
____ Que, a herança que representam é dona  e legítima possuidora, com exclusão de outrem, do ________________
____ direito a  TREZENTOS E QUATRO / CINCO MIL E CINQUENTA AVOS INDIVISOS, correspondentes à 
parcela numero dois mil quinhentos e oitenta e cinco, do PRÉDIO RÚSTICO, composto de pinhal, com a área de cinco mil 
e cinquenta metros quadrados,  sito em CASAL  DO SAPO, freguesia da Quinta do Conde, concelho do Sesimbra, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o número QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO 
da referida freguesia, onde se mostra registada a aquisição a favor de António Xavier de Lima, ao tempo solteiro, maior,  
pela Apresentação dois, de quinze de Fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito e  inscrito na respectiva matriz predial 
rústica sob o artigo 93 da secção AB, com o valor patrimonial de € 22,88, sendo o correspondente à  fracção indivisa de  
€ 1,37, constando como titular do referido artigo matricial rústico os herdeiros de António Xavier de Lima, entre outros. ___
____ 1. Que o referido direito, veio à posse de Francisco Gomes da Silva e mulher Maria de Lurdes Gomes Neves, casados 
que foram sob o regime da comunhão geral de bens, por os mesmos o terem adquirido em dez de Novembro de mil novecentos 
e oitenta e dois, pelo preço de duzentos e cinquenta mil escudos, hoje mil duzentos e quarenta e seis euros e noventa e nove 
cêntimos, a Fernando Luís Simões, residente na Rua Manuel Santos Mónica, nº 11, R/C Esq., Carnaxide. ____________
____ 2. Que, o identificado Fernando Luís Simões, por seu turno adquiriu o mesmo direito, em sete de Junho de mil 
novecentos e setenta e três, e pelo preço de quarenta e oito mil seiscentos e quarenta escudos (hoje duzentos e quarenta 
e dois euros e sessenta e dois cêntimos), a António Xavier de Lima, ao tempo solteiro, maior, posteriormente casado 
sob o regime da comunhão de adquiridos com Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima, actualmente falecido, tudo por 
contratos promessa de compra e venda, com tradição da posse._________________________________________
____ 3. Que em consequência de tais transmissões operadas por via contratual, primeiro os pais do justificante varão, e 
depois da morte do pai deste, pelos justificantes, em nome da referida herança, 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 dele, 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, 
para a referida herança, a aquisição do referido  direito por usucapião.________________________________
____ 4. As transmissões operadas por via contratual nunca foram levadas a registo, sendo hoje impossível obter parte da 
documentação necessária para o reatamento do trato sucessivo, porquanto o titular inscrito em sede fiscal e registal, já se 
encontra falecido._________________________________________________________________________
____ 5. Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontram impossibilitados  de comprovar o seu direito de 
propriedade pelos meios extrajudiciais normais.____________________________________________________
____ 6. Que, pela mesma escritura, ainda, doaram, por conta da quota disponível de seus bens, a Iris Carvalho Gomes, 
solteira, maior, natural da freguesia de Belas, Concelho de Sintra, residente na Rua Luis de Camões, Lote 2857, Casal 
do Sapo, Quinta do Conde, Sesimbra, NIF 263 647 340, sua neta e filha, respectivamente, o identificado direito, a que 
atribuíram o valor de mil duzentos e quarenta e seis euros e noventa e nove cêntimos. _______________________
____ 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 
três de Maio de dois mil e dezoito. _____________________________________________________________
_____ A Notária, ________________________________________________________________________

Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros
Conta registada sob o nº 388
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“Celebrar o aniversário da Freguesia é uM ato 
de resPeito Por todos aqueles que lutaraM 
e que ContribuíraM Para a sua Constituição” 

uma atenção especial, tendo em conta que a 
água é um bem essencial à vida.

Depois temos ainda uma situação que diz 
respeito com às habitações que foram cons-
truídas em zona de segurança da NATO. Ou 
seja, os terrenos não são do Estado sendo a sua 
propriedade que quem construiu ali a sua casa, 
contudo, a NATO definiu um perímetro de 
segurança que abrange a zona onde foram a 
posteriori construídas habitações ilegais. 

Todo este processo (de construção) não 
aconteceu de um dia para outro, sem que 
as entidades competentes – fiscalização da 
NATO, tivessem exercido as necessárias ações 
de controlo, “permitindo” a famílias com bai-
xos recursos, que encontrassem ali uma solução 
relativamente barata para, comprarem os ter-
renos (agricultura) e construírem as suas casas 
para ali viverem com as suas famílias. 

Atualmente incide sob este território um 
processo de reconversão urbanístico, onde a 
Associação de Moradores assume a transfe-
rência da propriedade para uma zona fora do 
perímetro de segurança mas, termina aqui a 
sua responsabilidade…e aqui é que reside o 
problema maior, ou seja, a associação encontra 
uma solução fora deste perímetro em terreno 
de área igual, contudo a construção/casa fica 
obviamente onde está… 

É claro que há uma responsabilidade de 
quem construiu, sabendo à partida que não o 
podia fazer ali naquela zona…mas outras, de 
facto eram desconhecedoras…e a necessidade 
fez o resto.

Esta é de facto uma grande preocupação 
que tenho, sabendo que há famílias em ris-
co de ficarem sem as suas casas… para além 
das situações que referi há pouco que não têm 
água da rede pública.

Para muitos, talvez seja inconveniente eu 
estar a falar destes assuntos num momento em 
que devia ser de festa…mas eu acho que tudo 
faz parte da vida. As coisas boas e as menos 
boas existem e eu sinto-me no dever de falar 
sobre elas, até porque quem sabe, se por via 
desta notícia, expondo assuntos que afetam 
moradores, alguém encontre solução para uma 
parte das preocupações que aqui exponho?

Depois temos a outra parte… a do “para-
íso”, ou seja: como sabemos, Fernão Ferro é 
umas das poucas Freguesias (nas zonas já 
reconvertidas ou por via de loteamentos) que 
tem a capacidade para proporcionar a constru-
ção de moradias, muitas delas, geminadas ou 
isoladas, onde, se consegue na realidade che-
gar a uma qualidade de vida.

Nos últimos anos, Fernão Ferro tem recebi-
do muitas famílias numa faixa etária até aos 40 

anos, muitas delas com dois filhos. A Junta de 
Freguesia desde 2013 a esta parte, percebendo 
que essa vinda nos trazia novas responsabilida-
des, no âmbito da competência para realizar 
obras de proximidade, reorganizou a sua gestão 
em função da necessidade de construir novos 
equipamentos em espaço público de lazer. 

No meu primeiro mandato (2013/2017) 
construímos o Parque das Lagoas, o Par-
que Infantil da Igreja, o Parque Infantil dos 
Redondos, o Parque Infantil das Laranjeiras, 
os Parques Infantis – EB Qt.ª Morgados e EB 
Fernão Ferro, o que veio alterar as rotinas de 
pais, filhos e vizinhos. Até então, a sua vida 
acontecia dentro de casa, onde a interação 
entre moradores recém-chegados era inexis-
tente. Hoje em dia, tudo acontece nestes par-
ques, destacando-se pelas suas características 
o Parque das lagoas, onde há um Skate Par-
que, onde há um Parque de Canídeos, onde há 
um Circuito de manutenção Infantil, Juvenil 
e Sénior e, onde há um Parque de Merendas. 

Penso que a Junta de Freguesia através des-
tas opções, está a contribuir para uma popula-
ção mais saudável e a combater o sedentarismo 
e o isolamento.

Que benefícios trouxe à população, a 
criação da Freguesia de Fernão Ferro?

Penso que de certa forma a resposta a esta 
pergunta já foi dada mas, posso resumir aqui 
de uma outra perspetiva: 

As Freguesias são órgãos públicos de proxi-
midade e fazem parte da organização do Esta-
do onde as competências são muito limitadas 
bem como os seus orçamentos. No artigo7º 2) 
da Lei 75 de 12 de Setembro de 2013 “PRO-
TEÇÃO DA COMUNIDADE” é talvez a 
que melhor representa a “camisola” (função) 
que todos os Autarcas de Freguesia vestem no 
seu dia-a-dia. Portanto, ter alguém que está 
disponível e assume esse papel, é sem dúvi-
da no meu entender, o maior benefício que a 
população pode ter tendo em conta as parcas 
competências das Freguesias.   

Estou confiante que, a nova Lei sobre maté-
rias de competências para as Freguesias, desig-
nem efetivamente de forma clara e objetiva, 
acompanhadas da necessária verba, responsa-
bilidades operacionais em áreas que as Juntas 
de Freguesias, já deram varias provas que são 
capazes de fazer mais rápido e melhor por 
menos dinheiro, o que as Câmaras Municipais 
levam a fazer durante meses ou nunca fazem. 

É o espírito de Proteção e de Proximidade, 
que nos faz estar muito mais atentos e desper-
tos para as reais necessidades bem como a sua 
resolução de forma mais célere e eficaz.

A Freguesia de Fernão Ferro comemora 
o seu 25.º aniversário. Qual o balanço que 
pode fazer destes 25 anos?

Na verdade, e desde que Fernão Ferro pas-
sou a Freguesia em 27 de maio 1993, com a 
inerente instalação da sede da Junta – Órgão 
Público da Administração Local, a até então 
“Localidade”, mudou muito (para melhor) ao 
longo destes 25 anos…

O facto de existir um representante eleito 
(Presidente de Junta), respetivo Executivo e 
eleitos na Assembleia de Freguesia, fez com 
que a defesa dos interesses de Fernão Ferro 
tivesse uma voz politicamente ativa, sendo esta 
usada, como forma de pressão, alerta, e de fio 
condutor para as restantes entidades públicas 
com responsabilidades neste território.

A implementação da Unidade de Saúde 
Familiar, a implementação da Estação dos 
Correios, a implementação de um Mercado 
Municipal, a implementação de Farmácia, a 
implementação de Clínicas de Saúde, a imple-
mentação de Infantários, a implementação 
Ginásios,  implementação do Posto da GNR, o 
desenvolvimento do comércio (supermercados, 
restaurantes, cafés, lojas de roupa) só aconteceu 
após a passagem de Fernão Ferro a Freguesia.

É certo que todo este desenvolvimento 
aconteceu assente em parcerias com o Movi-
mento Associativo, com muito trabalho e 
dedicação dos moradores, sempre com um 
apoio fundamental das Autarquias (Câmara 
e Junta).

Fernão Ferro ficará sem margem para dúvi-
das, com um registo histórico, relativamente à 
sua génese. Os processos das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal marcaram e continuam a mar-
car o passado, o presente e o futuro, uma vez 
que, ainda existem muitos processos em 131 
AUGI para concluir, naquilo a que correspon-
de cerca de 70% do território por resolver do 
ponto de vista urbanístico

Apesar de todo este trabalho de parceria, 
onde a Câmara teve e tem aqui a responsabili-
dade legal de acompanhar, fiscalizar e licenciar 
os processos de reconversão urbanística (de 
iniciativa privada) ainda verifico para minha 
grande preocupação, zonas onde não existem 
ou não estão concluídas as obras de infraestru-
turas, não existe saneamento básico e pior do 
que tudo, em pleno Séc. XIX, em Fernão Fer-
ro há famílias que aqui vivem prementemente 
há 40 anos sem água da rede pública, fazendo 
o seu abastecimento para consumo doméstico 
nos dois chafarizes públicos existentes, sendo 
muitas das vezes o seu transporte feito com 
recurso a carrinhos de mão, “conduzidos” por 
pessoas idosas – situação que tenho reportado 
e solicitado à Camara Municipal do Seixal, 

A Freguesia de Fernão Ferro celebrou no passado dia 27 de maio o 25.º aniversário da sua fundação. O “Comércio” falou com 
Carlos Reis, Presidente da autarquia de Fernão Ferro, que nos fez um balanço destes 25 anos e ainda do futuro para a freguesia.

Que atividades estão preparadas para 
celebrar a efeméride?

Todos os anos, é organizado o Torneio de 
Futsal no âmbito do aniversário da Freguesia, 
sendo que, a juntar a esta iniciativa, foi criada 
a marca “I Love Fernão Ferro” para comemo-
rar os 25 anos e que serviu de inspiração para 
se criar as Marchas para os Santos Populares. 
Pela primeira vez, vamos ter as marchas da 
Freguesia de Fernão Ferro e que, vai servir 
para dar cor e alegria nas Festas Populares de 
Julho – este ano nove dias.

Por outro lado, e porque as comemorações 
do aniversário são para serem vividas e parti-
lhadas com a população que faz, que transfor-
ma e que constrói todos os dias aquilo que a 
Freguesia de Fernão Ferro representa no con-
celho do Seixal, de há dois anos a esta parte 
que, celebramos o aniversário num ambiente 
informal, de convívio, de amizade num espaço 
ao ar livre, durante o dia, com muitas cativi-
dades desportivas, culturais e de lazer, onde 
os pais, os filhos, os amigos podem disfrutar 
das infraestruturas que existem no Parque das 
lagoas. Este ano, associamos a celebração do 
Dia Mundial da Criança ao 25º Aniversário 
da Freguesia de Fernão Ferro, fazendo aqui 
uma projeção para o Futuro numa comemo-
ração com aqueles que, quem sabe, poderão 
muito bem, serem os próximos Presidentes da 
Junta… e ou os Presidentes da Câmara.

Para a celebração do Dia Mundial da 
Criança, tivemos o precioso apoio e envolvi-
mento das Escolas Básicas, Centro Paroquial e 
dos Infantários da Freguesia de Fernão Ferro.

Por fim na qualidade de Presidente da 
Junta de Freguesia, não queria terminar sem 
antes, por uma questão de justiça, agradecer a 
dedicação dos meus colegas eleitos do Executi-
vo da Junta de Freguesia, agradecimentos que 
são extensíveis à Sr.ª Presidente da Assembleia, 
respetivos Secretários, e a todos os eleitos da 
Assembleia, sendo que, cada um à sua manei-
ra, mas também eles fazem parte da história 
de Fernão Ferro. 

I Love Fernão Ferro!

Qual a importância, de passados 25 
anos, continuarmos a comemorar o ani-
versário da criação da Freguesia de Fernão 
Ferro?

Celebrar o aniversário da Freguesia é um 
ato de respeito por todos aqueles que lutaram 
e que contribuíram para a sua constituição, 
mostrando as suas razões, onde foi necessário 
lutar muito para justificar as razões que jus-
tificavam criar a Freguesia de Fernão Ferro. 
Contra a vontade de alguns, a População foi 
à luta e, ganhou.

João Domingues
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SAúDE

Quando excursionamos por terras dis-
tantes, novas sensações sucedem-se em 
catadupa. Se não tirarmos fotografias ou 
redigirmos diários, as imagens que sucessi-
vamente nos chegam à retina acabam por 
se sobrepor umas às outras e mais tarde já 
não nos lembramos de todos os detalhes 
que presenciámos. Contrariamente ao que 
se diz, o saber ocupa lugar. A quantidade, 
ou melhor a variedade das sensações que 
nos surgem por via visual ou auditiva ten-
de a esgotar a nossa capacidade de reten-
ção. Naturalmente que, do todo que nos é 
dado presenciar, fica na memória só o que 
mais nos surpreendeu, quer pela sua origi-
nalidade, quer pelo seu ineditismo. 
Esta conversa vem a propósito de 
uma viagem que fizemos à Ucrânia 
há 40 anos, país que, nessa altura 
integrava a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Ao chegar-
mos a Kiev, vimos monumentos, 
igrejas, empresas agroalimentares, 
pessoas simpáticas e belas paisa-
gens, mas se hoje nos perguntarem 
qual a imagem mais nítida que guardamos 
no baú da memória, nessa primavera já dis-
tante, perfila-se na nossa mente a encanta-
dora avenida Kreshatik, bordejada de altas 
árvores pejadas de cachos com flores bran-
cas, rosas e vermelhas. 

Tais árvores, especialmente fascinantes 
na primavera, eram e são os castanheiros-
-da-índia, cientificamente denominados 
Aesculus hippocastanum L, que ornamen-
tam muitos parques e jardins citadinos, 
inclusive na nossa Lisboa. 

São árvores muito robustas que inte-
gram a família das Hipocastanaceae e 
logram atingir 40 metros de altura, for-
mando belas copas abobadadas. Contra-
riamente ao que o seu nome indica, elas 
parecem ser originárias da região europeia 
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Fitoterapia

Castanheiro-da-índia
Miguel boieiro

compreendida entre o Cáucaso e os Bal-
cãs. A designação científica é composta 
por “aesculus” que significa azinheira ou 
fagácea, “hippos” que evoca os cavalos, na 
suposição de que os frutos poderiam ali-
mentar os equídeos e ”castanum”, devido 
à semelhança com os frutos comestíveis 
da Castanea sativa. Todavia, não devemos 
confundir as respetivas castanhas por-
que as do castanheiro-da-índia são muito 
amargas e algo tóxicas. Quando as trou-
xemos pela primeira vez, seguimos uma 
recomendação, que ainda não achámos 
nos livros: a de as depositar dentro dos 
armários para afugentar as traças.

O castanheiro-da-índia possui tronco 
ereto e desenvolve ramagens que formam 
uma estrutura piramidal. As folhas são 
caducas, grandes (de 30 a 50 cm), opos-
tas, pecioladas, palmadas e divididas de 5 
a 7 folíolos, simulando os dedos da mão. 
Das flores, já mencionámos que formam 
atraentes cachos. Os frutos são cápsulas 
espinhosas que, ao amadurecerem, dei-
xam cair, uma só semente.

Estão registadas muitas proprieda-
des medicinais atribuídas a esta árvore 
ornamental, por via dos seus numerosos 
constituintes ativos: taninos, amidos, 
saponósidos, pectina, potássio, cálcio, 
fósforo e óleo. O que parece ser mais 
determinante é uma saponina triterpéni-
ca, denominada escina.

A farmacopeia extrai laboratorialmen-
te vários elementos para a preparação 
de diversos remédios aplicados para as 
insuficiências venosas: varizes, flebites, 
equimoses, hemorroidas e para facilitar 
a circulação sanguínea. Alguns extratos 
denotam atividade anti-hemorrágica e 
hipoglicémica que poderão contribuir 
para o tratamento da diabetes.

Certos autores referem a confeção de 
uma pomada para utilizar externamente 
a fim de aliviar os transtornos provocados 
pelas varizes. Outros enumeram vários 
usos homeopáticos para os problemas 
circulatórios. Na Turquia reduzem estas 

castanhas a pó para tratar as doen-
ças pulmonares e as fragilidades 
capilares. O óleo extraído das cas-
tanhas-da-índia entra no fabrico de 
muitos cosméticos para proteção 
da pele e do couro cabeludo.

Para terminar, não poderei dei-
xar de recomendar a todos os inte-
ressados, a leitura do “best-seller” 
do americano James A. Duke, 

denominado “A Farmácia Verde – Her-
bário Prático” que, para além dos usos 
terapêuticos, menciona as opções de dosa-
gem e as precauções (níveis de segurança) 
a seguir com as drogas provenientes do 
castanheiro-da índia.

FORTALECE PARA CORRER
O fortalecimento do core cada 

vez é mais importante no nosso dia-
-a-dia, sabe porquê? Venha desco-
brir!

Primeiro que tudo, referir que a 
parede abdominal é composta por 
três músculos: o reto abdominal, o 
transverso e o oblíquo. O mais im-
portante deles todos é o reto abdo-
minal, que participa essencialmente 
nos movimentos respiratórios e dos 
esforços expulsivos, como tossir, 
espirrar ou defecar. Todos eles 
mantêm as vísceras na sua posição 
correta e são responsáveis pelos 
vários movimentos do tronco.

Depois de correr algum tempo a 
sua postura começa a piorar e o ní-
vel da anca/corpo fica descompen-
sado. Está diretamente relacionado 
com o abdominal, uma boa parede 
abdominal não provoca esta instabi-
lidade. Os músculos da coluna e do 
abdómen são os principais respon-
sáveis por manter a coluna direita 
durante a corrida.

No entanto, quando não se tra-
balha estes músculos, os resulta-
dos negativos aparecem. A postura 
cifótica é um exemplo disso, como 
a musculatura não está preparada 
para todo o desgaste da corrida, os 
músculos cansam-se e para compen-
sar a fadiga muscular, temos ten-
dência a curvar a coluna. 

Atividades como o pilates, treino 
funcional e musculação são indica-
dos para um resultado mais rápido e 
mais eficiente a nível de reforço da 
parede abdominal.

Cátia Martins
Personal Trainer WinJoy Fitness Health

DR DR 

oPINIão

7.ª eDIção DA 
MArchA DoS 3 
cASteloS ArrANcA 
eM SeSIMbrA
A 7.ª edição da Marcha dos 3 Castelos 
realiza-se no dia 2 de junho, sábado. A 
prova, que consiste numa caminhada 
com aproximadamente, 46 quilóme-
tros, arranca às 7 horas, no Castelo 
de Sesimbra, e passa pelo Castelo 
de Palmela e Forte de São Filipe, em 
Setúbal, terminando ao final da tarde, 
no Parque Urbano de Albarquel, na ci-
dade sadina.
A Marcha dos 3 Castelos está inse-
rida no programa Jogos do Sado, e é 
organizada pela Associação Lebres 
do Sado e pela Câmara Municipal de 
Setúbal, com o apoio das Câmaras Mu-
nicipais de Sesimbra e Palmela.

bre
veS

Os pés das crianças podem ser facilmente 
afetados devido à utilização de calçado mal ajus-
tado, ao mau apoio dos pés, ou devido às altera-
ções dermatológicas, entre as quais as verrugas. 
Perante este cenário, é muito importante ter nos 
primeiros três anos de vida de uma criança uma 
preocupação especial no que respeita aos seus 
pés, visto que é neste período de tempo que são 
estabelecidas as suas formas básicas.

Até aos oito meses, os pequenos pés têm 
características muito sensíveis: são muito 
macios, flexíveis e constituídos por uma car-
tilagem muito maleável, o que faz com que 
tenham uma grande mobilidade e flexibili-
dade, porém qualquer pressão anormal pode 
causar deformidades. 

De facto, as alterações nos pés podem ser 
herdadas, mas também é possível assistirmos 
a casos em que estas surgem devido à posição 

em que a criança dorme. Por outro lado, estas 
alterações podem surgir no início da gestação 
como resultado da posição fetal em que se 
encontram as suas pernas.

Já na idade pré-escolar e escolar é essencial 
realizar-se um diagnóstico e um tratamento 
adequado ao crescimento e maturação física 
da criança, prevenindo desta forma a evolu-
ção de problemas estruturais e biomecânicos, 
assim como possíveis sequelas na idade adulta.

Para além dos fatores já mencionados, a uti-
lização de calçado inadequado é inquestiona-
velmente um problema que tende a dar origem 
a consequências significativas para a saúde da 
criança, que vão desde as reações cutâneas até 
as alterações estruturais, comprometendo a 
forma e a funcionalidade do pé. 

A examinação precoce efetuada por um 
Podologista é uma medida preventiva que não 

deve ser ignorada. A juntar a esta, existem 
algumas medidas que podem ser tomadas para 
evitar ou minimizar os problemas com os pés 
dos bebés, em particular, tais como:
•  Ter as mãos limpas quando for cortar as 

unhas dos pés;
•  Utilizar um corta-unhas reto, de maneira a 

não cortar as extremidades dos cantos das 
unhas;

•  Segurar o pé com firmeza e manter a calma;
•  Não obrigar a criança a andar se ela não esti-

ver realmente preparada;
•  Se no terceiro ano a criança ainda reclamar 

de dores e mal-estar, deverá procurar um 
Podologista;

•  Não tirar as peles das extremidades dos 
dedos, pois pode trazer complicações e dores.

Francisco Oliveira Freitas
Podologista

dia Mundial da Criança assinala-se no dia 1 de junho
Cuidar dos Pés das Crianças é o Mais iMPortante



1111

css | 30 de maio de 2018

PREPARAçãO:
–  Envolva cada banana em duas fatias de 

queijo cheedar, uma ao lado da outra. 
–  Em seguida, envolva as fatias de peito. 
–  Corte em quatro partes e espete dois 

palitinhos em cada uma. 
–  Leve para gratinar ao forno, a 190 graus, 

por 10 minutos.

reCeita: 
Rolinhos de Banana com cheedaR e Peito PeRu/FRango

DR 

IngREDIEnTES:
REnDImEnTO: 8 unidades

– 2 bananas
–  80 gr de fatias de Peito de Peru ou 

Frango (a gosto)
– 4 fatias de queijo cheedar

gASTRONOmiA

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

Publicidade
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ASSOCIATIVISMO NO 
MUNICíPIO DO SEIxAL

Centro Cultural e Desportivo
das Paivas (CCDP)

Remonta a meados de 1966, quando 
um grupo de crianças se reunia para a 
prática de futebol e pela iniciativa de 
alguns moradores foi baptizado de Clu-
be Infantil das Paivas, que desfrutava 
clandestinamente de uma propriedade 
camarária na Quinta do Conde. Esti-
veram na sua origem os seus primeiros 
associados, António Pires de Matos, 
Virgílio Antunes Flambó, Mário Neves e 
Fernando Gomes dos Santos. A popula-
ção residente uniu-se, e em 9 de Dezem-
bro de 1974 iniciou uma obra ambiciosa 
que tinha como objectivo a construção 
de um equipamento que permitisse a 
prática de recreio, cultura e desporto. 
Na determinação de legalizar o clube, 
em 21 de Setembro de 1975 é lavrada 
a escritura, uma associação denominada 
por “Clube Vitória de Paivas”. Em 1978 
surge em Assembleia Geral uma propos-
ta do sócio número 1 António Pires de 
Matos, sendo aprovada por unanimidade 
a alteração de designação para Centro 
Cultural e Desportivo das Paivas.

Ao longo de três décadas o CCDP di-
namizou junto dos seus associados diver-
sas modalidades desportivas, mantendo-
-se ainda hoje em plena actividade. Esta 
associação encontra-se inscrita na Asso-
ciação Distrital de Futebol de Setúbal, 
nas Federações Nacionais de Judo, Ka-
raté, Aikido e Ginástica, no INATEL e 
na Confederação Portuguesa das Colec-
tividades de Cultura Recreio e Desporto. 
No domínio cultural desde a sua funda-
ção actividades como o Coro Alentejano 
e o Ballet (primeira sala do concelho), 
estendendo-se às Danças de Salão e à 
Escola de Música. Em finais dos anos 70 
e princípios dos anos 80 a colectividade 
chegou a ter um Grupo de Intervenção 
de Teatro Amador (GITA), assim como 
um grupo instrumental de música popular 
portuguesa, designado por Fuso e Roca. 
Sendo uma das colectividades do conce-
lho do Seixal, que disponibiliza o maior 
número de modalidades foi reconhecido 
e distinguido em 1991 com o estatuto 
de “Utilidade Pública”, e em 2002 com a 
“Medalha de Mérito Desportivo do Muni-
cípio do Seixal”. 

Após actualização e renumeração o 
clube contava com cerca de 289 sócios, 
todos com as quotas regularizadas. A re-
numeração de sócios é realizada de 5 em 
5 anos. As modalidades que arrecadaram 
maior número de inscritos, o Karaté Sho-
tokan, Futsal, Danças de Salão e o Ballet. 
Em 2014 o clube registou 204 inscrições, 
não sendo necessário ao atleta associar-
-se para praticar qualquer tipo de mo-
dalidade. O sucesso do CCDP deve-se à 
capacidade de adaptação às novidades 
que vão surgindo, o clube vem atingindo 
os seus objectivos, pela diversidade de 
modalidades que vem oferecendo à po-
pulação do concelho do Seixal. A ofer-
ta desportiva que proporciona faz com 
que se alie aos eventos de maior relevo 
promovidos pelo Município do Seixal, os 
“Jogos do Seixal” e as “Férias Desporti-
vas”. Para além da componente cultural e 
desportiva, o clube apresenta uma gran-
de dinâmica a nível social, o projecto foi 
baptizado de “Semana Solidária”.

Continua…

tânia sousa

oPINIão inaugurado o novo ediFíCio do 
reCheio Cash & Carry

26.ª Milha urbana do seixal 
juntou dezenas de Corredores

tornar o edifício o mais auto sustentável possí-
vel, e amigo do ambiente. Podemos considerar 
que esta loja é uma loja verde, na continuidade 
das diretrizes ambientais da Companhia pos-
tas em prática na loja de Sines.

O sistema de Frio Industrial é a CO2, com 
a inovação de injetor, pelo que não necessita 
de água para arrefecimento, e reduz consumos 
energéticos nesse mesmo período. O calor pro-
duzido pelo frio industrial é aproveitado para 
o aquecimento das águas sanitárias, e para a 
climatização da loja nas áreas de venda. A ilu-
minação é full LED, e nesta loja introduzimos 
uma nova tecnologia de projetores de ilumina-

Ricardo Alves, um 
dos responsáveis da sec-
ção de atletismo da Casa 
do Benfica do Seixal, 
fez-nos um balanço da 
prova: “a organização da 
prova esteve ao encargo 
da Casa do Benfica no 
Seixal com a ajuda da 
Câmara Municipal do 
Seixal. Tudo correu da 
melhor forma, exis-
tindo bastante apoio 
por parte da CMS. No 
balanço final da prova, 
verificamos que os obje-
tivos foram alcançados, 

não existiram problemas durante o decorrer 
da prova e existiu bastante dinâmica entre 
os membros da direção 
da Casa do Benfica no 
Seixal. De salientar que 
alguns atletas colabora-
ram ao longo da prova, 
mostrando o espírito 
de camaradagem entre 
direção e atletas”.

O responsável e tam-
bém atleta da coletivi-
dade falou-nos ainda 
da participação da Casa 
do Benfica do Seixal 
na prova, com relevo 
para o segundo lugar 
conquistado na classifi-

As novas instalações do Recheio Cash & Carry foram inauguradas na semana passada, mais 
concretamente na 2.ª Feira, dia 22 de maio. O “Comércio” esteve presente no local e lançou 
algumas perguntas a lúcia Ferreira, Gestora Operacional de Marketing.

A 26.ª edição da Milha Urbana do Seixal aconteceu no último domingo, dia 27 de maio. 
O circuito com uma milha de distância, cerca de 1,6 quilómetros, contou com a participação 
de dezenas de corredores em representação ode várias equipas de atletismo e também de 
alguns populares que participaram apenas pelo prazer desportivo.

Como correu a inauguração?
A inauguração correu muito bem, tivemos 

bastantes visitas dos nossos clientes

Qual o feedback dos clientes em relação 
às novas instalações?

Os clientes gostam das novas instalações, 
tem muita luz natural e a imagem da loja está 
muito bem conseguida.

Quais as valências deste novo edifício do 
Recheio?

A nível técnico, este edifício possui inúme-
ras valências técnicas inovadoras, de forma a 

O atleta vencedor no escalão de seniores mas-
culinos foi Filipe Rebelo, do Clube Pedro Pessoa, 
com 4:41 minutos, seguido de Vasco Marta, do 
Vitória Futebol Clube, e Gonçalo Figueiredo, do 
CDR Ribeirinho, nos 2.º e 3.º lugares com 4:45 
e 4:46 minutos; nos seniores femininos, a vitó-
ria coube a Inês Almeida, da Casa do Povo de 
Corroios, com 5:53 minutos, seguida de Beatriz 
Ferreira, da Academia de Atletismo do Seixal, e 
Carla Almeida, d’Os Paulenses, com 6:07 e 6:17 
minutos respetivamente.

Destaque ainda para os vencedores para da 
prova mais rápida. No setor masculino, o ven-
cedor foi Pedro Saldanha, do Sporting Clube 
de Portugal, que completou a Milha Urbana 
em 4:34 minutos; no setor feminino a vitória 
coube a Nicole Lima, do GD Cavadas, com 
5:44 minutos.

ção para as áreas exteriores, 100% autónomos 
através da energia solar e eólica, e alimentam 
também o sistema de videovigilância através 
dessa mesma energia. A loja possui claraboias 
de iluminação natural e através de sondas de 
regulação de fluxo, permite regular a ilumina-
ção led aplicada.

Todo o edifício é controlado per um siste-
ma de Gestão Técnica Centralizada, que per-
mite controlar e monitorizar os equipamentos 
instalados individualmente e à distância, oti-
mizando os consumos energéticos e os  recur-
sos ao nível da exploração do edifício. 

Quanto tempo de obras até a passagem 
para as novas instalações? E porquê essa 
mudança para Corroios?

O tempo necessário neste tipo obra. Muda-
mos pela localização de forma a oferecermos 
uma melhor acessibilidade aos nossos clientes.

O que esperam que este novo edifício 
ofereça aos clientes que o anterior não ofe-
recia?

Áreas renovadas, melhores áreas de frescos, 
mais amplas e que nos garantem o cumpri-
mento de todas as normas de Segurança Ali-
mentar.

João Domingues

cação coletiva: “ao longo dos anos a partici-
pação da CBS no Troféu do Seixal, tem tido 
uma maior visibilidade, através do crescente 
número de atletas a participarem nas provas 
e consequentes pódios. Esta visibilidade surge 
do trabalho da secção de atletismo da Casa do 
Benfica no Seixal, que tem contactado novos 
atletas, realizado parcerias com outros clubes 
e marcado a sua posição aquando da organiza-
ção das provas”.

Ricardo Alves garantiu que, como organi-
zadores, ”cumprimos o dever em garantir uma 
prova com qualidade, em incentivar os nossos 
atletas e famílias na participação do evento. 
Acreditamos que iremos ter mais atletas a par-
ticipar nas futuras provas do Troféu do Seixal, 
de modo a garantir uma boa posição para a 
Casa do Benfica no Seixal no final do troféu”.

João Domingues



Dia Do PescaDor comemoraDo 
em sesimbra 

A Vila de Sesimbra celebra 
dia 31 de maio, o Dia do Pes-
cador.

A entrega das distinções às 
embarcações que se destacaram 
em 2017 pelas maiores ven-
das de pescado e ao pescador 
há mais anos em atividade, na 

Sociedade Musical Sesimbrense, quinta-feira é o momento alto das come-
morações do Dia do Pescador, que começam pelas 10 horas.

O evento pretende honrar a coragem de todos os que fazem do mar a 
sua forma de vida, e o seu contributo para a história e identidade local.

O dia é ainda assinalado pela missa em homenagem aos pescadores e 
colocação da coroa de flores no Monumento ao Pescador.
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Publicidade

arraial PoPular 
Do Fanqueiro 

músicas e Danças Da argentina 
e ÍnDia no seixal WorlD music 

O festival Seixal World 
Music volta ao Auditório Muni-
cipal do Fórum Cultural do 
Seixal e ao Cinema S. Vicente 
nos dias 15 e 16 de junho.

A 2.ª edição do festival rece-
be as músicas e danças tradicio-
nais da Argentina e da Índia e 
tem o objetivo de dar a conhecer música de outras geografias e promover a 
tolerância e o conhecimento entre os povos através da música, uma expres-
são cultural imemorial e comum a toda a humanidade.

No dia 15 de junho, sexta-feira, às 21.30 horas, o Cinema S. Vicente 
recebe Dhamar, que apresentam o folclore e tradição da música, voz e dan-
ça hindus; La Porteña Tango & Eugenia Giordano é o nome do espetáculo 
que acontece no dia 16 de junho, no Auditório Municipal, às 21.30 horas. 
Uma atuação que homenageia um género de música e dança universal, 
nascido na Argentina e ouvido, tocado, cantado, sentido e dançado por 
todo o mundo. A Quinta da Fidalga recebe ainda no sábado, dia 17 de 
junho, às 18 horas, os Recanto, os Alma Menor e os Xarnege.

O Clube Desportivo e Recre-
ativo Águias Unidas e a Junta 
de Freguesia de Amora orga-
nizam a partir de 1 e até dia 3 
de Junho, o Arraial Popular do 
Fanqueiro.

A iniciativa decorre no Parque 
Urbano do Fanqueiro e vai con-
tar com várias atividades, des-
de demonstrações desportivas, 
quer por parte do CDR Águias 
Unidas quer também por parte 
da APEFA (Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da 
Escola Básica Nº1/JI de Foros 
da Amora), e também atuações 
musicais, a encargo dos artistas 
David Rosa, Hélder Cardoso e 
João Pires.

O Arraial Popular é aberto 
a toda a população que queira 
participar.

DR 

DR 

DR 

Visitas ao Farol Do cabo esPichel 

Já é possível visitar o Farol 
do Cabo Espichel. As iniciati-
vas acontecem às quartas-feiras, 
das 14 às 17 horas, são gratuitas 
e não necessitam de marcação.

Construído em 1790, o 
Farol do Cabo Espichel é um 
dos mais antigos do país. A sua 
edificação está ligada à primei-
ra intenção de iluminar as costas portuguesas, conhecidas até à segunda 
metade do século XVIII como “costas negras” pelos navegadores.

O sistema de iluminação só foi alterado em 1883. A partir daí ocorre-
ram várias modificações para melhorar a sinalização visual e sonora. Hoje 
em dia, tem um alcance luminoso de 26 milhas e encontra-se totalmente 
automatizado.

Desde 2011, que, a par de edifícios propriedade da Marinha, o Farol 
do Cabo Espichel está aberto ao público, uma vez por semana, para visitas 
guiadas, que dão a conhecer a missão dos faróis e as funções dos faroleiros, 
divulgando um espólio com grande valor cultural e histórico.

DR 

concelho Do seixal comemora 
Dia munDial Da criança 

De 24 de maio a 17 de 
junho, o município do Seixal 
e as suas freguesias dedicam 
um programa de atividades 
aos mais novos e às famílias, 
no âmbito das comemorações 
do Dia Mundial da Criança.

Teatro, ateliês, contos, 
mostras, atividades desportivas, encontros e feiras fazem parte de 
um programa alargado onde não faltam momentos de animação e 
convívio.

O Dia Mundial da Criança celebra-se a 1 de junho, data que 
comemora a aprovação da Declaração dos Direitos da Criança pela 
Assembleia Geral da ONU, a 20 de novembro de 1959.

DR 
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cinema

Han Solo: Uma HiStória de Star WarS

Sudoku

 Sopa de letraS

música

david FonSeca – radio Gemini

“Radio Gemini” é sétimo registo da sua carreira a 
solo de David Fonseca e será, muito provavelmente, 
o trabalho mais vibrante que produziu até à data. 
Dezanove temas constituem este “Radio Gemini” 
(isto se excluirmos a entrada e saída do álbum) de 
puro impulso criativo iniciado no final do ano pas-
sado quando da publicação de “Get Up” e que, sem 
grande planeamento, se tornou no primeiro single 
deste novo álbum.

O artista e compositor celebra 20 anos de carrei-
ra, inicialmente com os Silence 4, passando poste-
riormente para uma carreira em nome próprio.

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: Se existir desconfianças entre o casal, será di-
fícil a harmonia.
Saúde: Na saúde em geral não se sentirá muito bem.
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do 
que habitualmente.
Números da Semana: 7, 22, 36, 45, 48, 49

Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que 
tem a seu lado.
Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como 
a sua circulação sanguínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia.
Números da Semana: 4, 18, 19, 26, 37, 42

Amor: A harmonia reina na sua família.
Saúde: Previna-se contra otites.
Dinheiro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra 
acentuada.
Números da Semana: 1, 12, 26, 36, 44, 46

Amor: Festeje as datas importantes da sua relação.
Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina.
Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer tipo de 
decisão nesta área.
Números da Semana: 2, 14, 21, 24, 28, 33

Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder a 
pessoa que tem ao seu lado.
Saúde: Não se desleixe e cuide de si.
Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha 
algum cuidado.
Números da Semana: 11, 32, 38, 39, 44, 47

Amor: Sentir-se-á irresistível e sentimental.
Saúde: Poderão surgir bloqueios de ordem psicoló-
gica.
Dinheiro: Oportunidade para executar aquele projeto 
com êxito.
Números da Semana: 2, 14, 22, 29, 37, 47

Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense 
bem naquilo que diz.
Saúde: Procure o oftalmologista, pois essas dores de 
cabeça podem estar relacionadas com os seus olhos. 
Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Números da Semana: 9, 12, 22, 34, 45, 48

Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ganhar.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar, está com 
tendência para se constipar.
Dinheiro: Se pretende investir, esta é uma boa altura 
para o fazer.
Números da Semana: 7, 15, 19, 23, 32, 41

Amor: Se não disser aquilo que sente verdadeiramen-
te, ninguém o poderá adivinhar.
Saúde: cuidado com o excesso de açúcar.
Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma 
pequena extravagância, mas não se exceda.
Números da Semana: 2, 13, 37, 45, 47, 49

Amor: Não seja mal-humorado, cultive o otimismo.
Saúde: Faça alguns exercícios físicos, mesmo em sua 
casa.
Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode 
fazer hoje.
Números da Semana: 1, 3, 18, 19, 22, 29

Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de ser 
ridículo.
Saúde: cuidado com o frio. 
Dinheiro: Momento favorável.
Números da Semana: 8, 11, 36, 45, 47, 49

Amor: Deixe o orgulho de lado e peça desculpa quan-
do errar.
Saúde: Agasalhe-se mais, pois as constipações an-
dam por aí.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Números da Semana: 5, 15, 29, 33, 34, 40

30 de maio a 7 de junho
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vOLeibOL bOxe fUtSaL
nataCaO remO eqUitaCaO
CiCLiSmO hOqUei bOSSia
teniS andebOL biLhar
veLa fUtebOL rUgby

Este é o décimo filme "Star Wars" de ação real e o 
seu primeiro filme independente centrado numa só 
personagem: o jovem Han Solo, com Alden Ehren-
reich a dar corpo ao herói contrariado que se con-
funde desde 1977 com o rosto de Harrison Ford. 
Num regresso ao passado da saga, o filme começa 
na terra natal de Han Solo, Corellia, e percorre toda 
uma galeria de personagens – novas, como a amiga 
de infância de Solo Qi'ra (Emilia Clarke), o gangs-
ter Dryden Vos (Paul Bettany) ou o dróide L3-37 
(Phoebe Waller-Bridge), mas também os já conhe-
cidos mas rejuvenescidos Lando Calrissian (Donald 
Glover) ou Chewbacca (Joonas Suotamo). É uma 
prequela que carrega partes dos seus realizadores 
originais, Phil Lord e Christopher Miller, e que foi 
terminado pelo veterano Ron Howard. Há uma his-
tória de contrabando e os primeiros encontros não 
só com Lando, mas também com o que serão os 
grandes símbolos deste universo do bem e do mal: a 
rebeldia e a ditadura.
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seixal Clube 1925 venCe aCrut zaMbujalense

O Seixal Clube 1925 recebeu e venceu o 
ACRUT Zambujalense no Estádio do Bravo 
por 3-2, em jogo a contar para a 11.ª Jorna-
da do Torneio Complementar de Seniores.

O Seixal Clube 1925 alinhou de início 
com Fábio Martins, Pedro Aquino, Tiago 
Roque, João Gémio, João Marcelino (capi-
tão), Eduardo Castro, João Lopes, Pedro 
Costa, Abraham Diallo, Nivaldo Vaz e Luís 

golo do ACRUT Zambujalense, na marca-
ção de uma grande penalidade cometida por 
Fábio Martins. O Seixal Clube 1925 con-
tinuava a mandar no jogo e a desperdiçar 
várias oportunidades de golo. Mas ao minu-
to 65 chega o momento da tarde, um golaço 
de Diogo Cunha, que dispara de pé esquer-
do para a baliza zambujalense. Um golo de 
levantar o estádio do jogador seixalense que 
havia entrado três minutos antes. Pensava-
-se que o Seixal Clube 1925 ia arrancar para 
uma goleada mas assim não aconteceu. As 
oportunidades continuaram a surgir mas 
o desperdício também continuou. Aos 78 
minutos chega o segundo golo dos zambu-
jalenses que assim reduziram o marcador e 
ainda com vários minutos para jogar. Além 
do golo sofrido, os Bravos viram-se priva-
dos de Fábio Martins, que saiu lesionado 
do lance, dando lugar a Rodrigo Figueire-
do, que se estreou oficialmente como sénior 

Ricardo. Jogaram ainda 
Elvis Silva, Rui Barros, 
Diogo Cunha, Miguel 
Machado e Rodrigo 
Figueiredo.

Os seixalenses entra-
ram forte e apesar de 
jogarem toda a 1.ª Parte 
contra o vento, estive-
ram sempre por cima, 
não espantando a van-
tagem de 2-0 verificada 

ao intervalo. O primeiro golo foi marcado 
por Luís Ricardo à passagem do minuto 15; 
o segundo foi apontado por Tiago Roque, 
quando o relógio marcava 25 minutos de 
jogo.

Ao intervalo, Tiago Correia, técnico sei-
xalense, fez entrar Rui Barros e Elvis Silva 
para os lugares de Abraham Diallo e Tiago 
Roque. Aos 51 minutos chega o primeiro 

do Seixal Clube 1925. Até final destacam-
-se mais duas oportunidades perdidas pelos 
seixalenses.

Com esta vitória o Seixal Clube 1925 
mantém-se em 1.º lugar do Torneio Com-
plementar de Seniores com 24 pontos.

O Paio Pires FC também venceu nesta 
jornada. A equipa paiopirense deslocou-se 
ao Vale da Amoreira para defrontar o GDR 
“Portugal” e venceu por 0-1. Com esta vitó-
ria a equipa subiu ao 3.º lugar com os mes-
mos 12 pontos do CDR Águas de Moura e 
do GC Corroios.

A próxima jornada joga-se hoje, 5.ª Feira, 
dia 31 de maio, e com um dérbi do Con-
celho do Seixal: O GC Corroios recebe o 
Seixal Clube 1925 no Campo António Mar-
ques Pequeno, e o ACRUT Zambujalense 
recebe no seu campo o GD Lagameças. O 
Paio Pires FC folga nesta jornada.

João Domingues

Publicidade

gd sesiMbra venCe grF MurChes
O GD Sesimbra recebeu e venceu 

hoje o GRF Murches por 6-2, em jogo 
a contar para a 21.ª e penúltima jornada 
do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão 
– Zona D.

Em Sesimbra encontravam-se as duas 
equipas com a maior série de jogos sem 
perder da Zona D: GD Sesimbra sem 
perder há 11 jogos (9 vitórias e 2 empa-
tes) e GRF Murches, já campeão da fase 
zonal e com subida garantida, sem perder 
há 12 jogos (10 vitórias e 2 empates); e 
também com um GD Sesimbra a neces-

sitar de vencer para continuar a sonhar 
com a subida de divisão. Os sesimbrenses 
não deixaram o crédito por mãos alheias 
e bateram o líder e campeão zonal com 
uma exibição de encher o olho. Entra-
ram forte e aos 20 segundos marcavam 
o primeiro golo, estava lançado o mote. 
Ao intervalo o marcador já registava 4-0 
para a equipa da casa. A 2.ª Parte come-
çou com dois golos do GRF Murches nos 
primeiros três minutos de jogo, a equipa 
sesimbrense tremeu mas não caiu. A van-
tagem foi aumentada aos 11 e 17 minutos 

da segunda parte, perfazendo o 6-2 final.
Marcaram para os pexitos Bernardo 

Pinhal, Bruno Fuzeta, Jorge Coelho (2), 
Marco Correia e Carlos Fonseca.

Com esta vitória, o GD Sesimbra man-
tém a 3.ª posição com 47 pontos, a apenas 
três do HC Vasco da Gama, com quem 
tem vantagem no confronto direto em 
caso de igualdade pontual.

Já a Juventude Azeitonense voltou a 
perder nesta jornada por 3-5 frente ao 
Parede FC “B”. Marcaram para a equipa 
da casa Carlos Paiva (2) e António Silva. 

A equipa azeitonense já vai em nove jogos 
sem vencer e está neste momento no 10.º 
lugar da classificação com 13 pontos.

A próxima jornada joga-se dia 3 de 
Junho às 18 horas: o GD Sesimbra des-
loca-se ao rinque do Parede FC “B”, onde 
pretende vencer para alimentar a esperan-
ça da subida, e espera um deslize do HC 
Vasco da Gama que vai à Madeira defron-
tar o CS Marítimo, que está em 4.º lugar; 
já a Juventude Azeitonense fecha o cam-
peonato frente ao AJ Salesiana “B”.

João Domingues

EXTRACTO
____ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura hoje, 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 cinquenta e uma e seguintes, do respectivo livro de 
notas para escrituras diversas número cento e sessenta e sete, foi efectuada uma escritura de Justificação, pela qual, ____
____ JULIETA DA CONCEIÇÃO AFONSO COSTA, que já usou e foi conhecida por Julieta da Conceição Afonso 
Raimundo, e marido FRANCISCO CARLOS COSTA, ambos naturais da freguesia e concelho de Alfândega da Fé, 
reformados, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua Professor Vilares, nº 156, Alfândega 
da Fé, NIFs 148 236 537 e 177 539 666, __________________________________________________________
____ DISSERAM: _____________________________________________________________
____ Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem:__________________
____FRACÇÃO AUTÓNOMA designada pela letra “E”, correspondente ao SEGUNDO ANDAR ESQUERDO, 
para habitação, integrada no prédio urbano constituído em regime de propriedade horizontal sito na RUA ALMEIDA 
GARRETT, Nº 11, PAIVAS, freguesia de Amora, concelho do Seixal, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Amora sob o número DOIS MIL  E CENTO E VINTE da referida freguesia, onde se mostra registada a aquisição, por 
partilha subsequente a divorcio, a favor de José dos Santos Raimundo, no seu estado de divorciado, casado que foi com 
a justificante mulher sob o regime da comunhão de adquiridos, posteriormente divorciados, sendo a justificante mulher 
actualmente casada sob o regime da comunhão de adquiridos com Francisco Carlos Costa, conforme declaram, sob a 
Apresentação mil novecentos e seis, de vinte e quatro de Abril de dois mil e dezoito, submetido ao regime da propriedade 
horizontal pela Apresentação vinte, de catorze de Janeiro de mil novecentos e oitenta e inscrito na respectiva matriz predial 
urbana sob o artigo 2560, com o valor patrimonial correspondente à fracção de 59 920,00€, a que atribuíram igual valor. _
____ Que, por sentença proferida em quatro de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove, e já transitada em julgado, 
no âmbito do processo que com o numero noventa /oito um zero cinco zero, que correu os seus termos no Tribunal 
de Grande Instância de Paris, foi decretado o divórcio entre a justificante mulher e o seu ex-marido, José dos Santos 
Raimundo, casados que foram sob o regime da comunhão de adquiridos, cuja sentença foi objecto do processo de revisão 
de sentença estrangeira, registada no Tribunal da Relação de Lisboa sob o numero cinco mil duzentos e vinte e cinco/
noventa e dois, tendo, posteriormente os justificantes contraído casamento, em dezasseis de Julho de mil novecentos e 
noventa e quatro, sob o regime da comunhão de adquiridos.____________________________________________
____ Que, por sentença judicial, proferida em vinte e nove de Janeiro de dois mil e um e transitada em julgado em 
dezassete de Abril de dois mil e um, no âmbito do processo de inventário para partilha de bens por divórcio numero 
oitocentos e vinte e um/mil novecentos e noventa e sete, que correu os seus termos do Primeiro Juízo Cível do então 
Tribunal Judicial da Comarca do Seixal, foi o referido imóvel adjudicado ao requerido, José dos Santos Raimundo, tendo a 
mesma sido levada a registo em vinte e quatro de Abril de dois mil e dezoito. _______________________________
____ Que o identificado imóvel veio à posse dos justificantes, em virtude do titular inscrito do referido imóvel, JOSÉ 
DOS SANTOS RAIMUNDO, em dia que não sabem precisar mas logo no mês seguinte à data da referida sentença, isto 
é Fevereiro de dois mil e um, por o mesmo o ter DOADO a sua ex-mulher, ora justificante mulher, sem que tal doação 
tivesse sido reduzida a escritura pública. ________________________________________________________
____ Que, assim, possuem, o imóvel prédio 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, os justificantes, agiram como proprietários, sem nunca ocultar esta sua 
posição ou serem importunados por quem quer que fosse desde o seu inicio, usufruindo directamente o identificado prédio, 
considerando-o como coisa sua, desta forma a conservando e beneficiando, pagando os encargos legais e dela retirando 
todos os benefícios próprios de verdadeiros donos,__________________________________________________ 
____ sendo por isso caracterizada pela boa fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que invocaram a 
aquisição do referido prédio por usucapião._____________________________________________________
____ Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontram impossibilitados de comprovar o seu direito de 
propriedade pelos meios extrajudiciais normais. ___________________________________________________
____ Que pela mesma escritura, ainda, VENDERAM o identificado imóvel a JOSÉ FERNANDO COSTA, natural 
da freguesia e concelho de Alfândega da Fé, reformado, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Cleuza 
Aparecida Lina do Carmo Costa (NIF 234 610 638), residente no Largo do Terreiro, nº 52, Castelo, Alfandega da Fé, NIF 124 
197 388 de quaisquer ónus ou encargos, e pelo preço de cinquenta mil euros.______________________________
____ 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 
três  de Maio de dois mil e dezoito. ____________________________________________________________
_____ A Notária, ________________________________________________________________________

Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros
Conta registada sob o nº 407
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