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Plano de ação Global 
Para o exercício Físico
Município do Seixal marcou presença no 
Plano de Ação Global para o Exercício Físi-
co, da OMS. Iniciativa pretende mobilizar 
países para a promoção de melhores am-
bientes e para a prática de atividade física.

Pág. 9
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em Fernão Ferro
Autarquia de Fernão Ferro celebrou Dia 
Internacional da Criança. A iniciati-
va fez parte das comemorações do 25.º 
aniversário da criação da Freguesia de 
Fernão Ferro.
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dia do Pescador 
celebrado em sesimbra
Município de Sesimbra comemorou o 
Dia do Pescador no passado 31 de maio. 
Homenagear os homens do mar é o 
principal objetivo da comemoração do 
Dia do Pescador em Sesimbra.
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iV camPeonato reGional de setúbal – dança desPortiVa e standard
O Pavilhão do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional recebeu no passado dia 3 de junho o IV Campeonato Regional de Setúbal – Dança Desportiva e Standard, organizado pela Escola de Danças de Salão da Sociedade Musical 5 de Outubro, 
um evento que contou com centenas de pessoas a assistir.

O “Comércio” falou com Carlos Almei-
da, professor de Dança na Federação Por-
tuguesa de Dança Desportiva e também 
Professor na Escola de Danças de Salão 
da Sociedade Musical 5 de Outubro, e 
com Telma Nicolau, membro da dire-
ção da Escola de Dança, que nos fizeram 
um balanço do Campeonato e deram-
-nos ainda a conhecer a Escola de Danças  
da coletividade, criada em Janeiro de 
2017, e que já conta com cerca de 60 pra-
ticantes.

O IV Campeonato Regional de 
Setúbal de Dança Desportiva e Stan-
dard decorreu no Clube do Pessoal da 
Siderurgia Nacional. Como correu esta 
edição?

Carlos Almeida: A meu ver, muito 
bem. Conseguimos superar o campeona-
to que fizemos o ano passado e já o ano 
passado foi um sucesso.

Para nos situarmos, um campeonato 
regional nunca é um campeonato muito 
grande, e isto porquê, a nível nacional 
temos inscritos cerca de 300 a 400 pares, 
cerca de 100 atletas federados por todo o 
país, e a nível regional temos cerca de 60 
pares. Ou seja, nunca é um campeonato 
que tenha uma duração de um dia intei-
ro como é um campeonato de calendário 
nacional, tem uma duração mais curta 
porque tem menos atletas a competir, são 
só da região de Setúbal, abrange todas  
as escolas da região. É um campeonato 
que tem uma duração de quatro a cinco 
horas, normalmente é pequeno, mas o 
nosso felizmente foi semelhante àquilo 
que se vê numa competição de calendá-
rio nacional. Tivemos quase 400 pessoas 
a assistir, fora os atletas, o ambiente foi 
espetacular, todos estiveram a aplaudir os 
atletas de princípio ao fim, independen-
temente da escola que representavam. O 
público esteve ali para apoiar os atletas e 
a dança, e não apenas os filhos ou colegas 
de escola.

Podemos então dizer que mais do 
que um campeonato, é um encontro 

Temos ainda uma grande ajuda dos 
pais, e também de alguns atletas, para 
preparar o pavilhão. Por exemplo, este 
ano houve uma gala gímnica no dia ante-
rior, e não pudemos preparar o pavilhão 
com antecedência. Tivemos que estar 
todos às 7 horas no pavilão da Siderurgia 
para o preparar.

TN: Sendo que o campeonato come-
çava às 15 horas e as portas abriam às 14. 
Portanto, era muito apertado. E entre isto 
tudo ainda almoçar e despachar os nossos 
atletas. Tudo o que conseguimos fazer nas 
vésperas fizemos, trabalhámos as duas 
noites, 6.ª e Sábado tivemos a preparar as 
pequenas coisas que davam para ser pre-
paradas na véspera.

CA: Para que as pessoas entrassem 
e vissem toda a sinalética, para verem o 
pavilhão montado. Este ano escolhemos 
o tema dos Santos Populares. À entrada 
e saída de pista tínhamos dois figurinos.

TN: Aproveitámos os fatos e os arcos 
das Marchas da Sociedade Musical 5 de 
Outubro para adornar a sala.

Então todos os anos têm um tema 
específico.

CA: Por acaso foi só este ano. Nós 
temos um sistema pré-montado que 
desenvolvemos o ano passado para a dis-
posição da sala, isto para que consigamos 
manter o pavilhão no melhor estado pos-
sível, colocamos carpetes à volta a delimi-
tar o espaço.

Outra preocupação que temos, e que 
por vezes vemos em outros campeonatos, 
é que os atletas competem e depois chega 
ao final e não recebem nada. Eu também 
sou atleta e também compito, e acho que 
no final de qualquer esforço, seja campe-
onato regional, nacional ou internacional, 
a pessoa gosta de chegar ao fim e ver reco-
nhecido o esforço com uma medalha ou 
diploma.

TN: Convém dizer que a ajuda nas 
medalhas foi da Câmara Municipal do 
Seixal. A Junta de Freguesia também aju-
dou quanto a cadeiras, flores e mesas.

No que diz respeito à participação 
da escola da Sociedade Musical 5 de 
Outubro, como correu o campeonato?

CA: Correu bastante bem. Concorre-
mos com oito pares, três equipas solo girls 
e duas equipas all-girls e praticamente 
todos ganharam medalhas. Nas all-girls 
uma das equipas ganhou, a outra ficou 
em 2.º em escalões diferentes. Nas solo 
girls tivemos também 1.º e 2.º lugares. No 
geral, tivemos quase tudo 1.º e 2º lugares 
e tivemos ainda um 3.º.

Podemos dizer que correu bastante bem 
(risos). Tudo bem que não é uma compe-
tição enorme, é uma competição regional 
e por vezes há pares que competem mas 
não têm ninguém a competir contra eles. 
Nos mais pequenos tivemos por exemplo 
quatro pares, e fizemos 1.º e 2.º lugares, 
ou seja, são os melhores da região. Temos 
por exemplo o Pedro e Daniela, que com-
petiram contra mais dois pares e ficaram 
em 1.º. Temos o Fábio e a Rita que fica-
ram em 2.º. Ou seja, não é uma competi-
ção como se fosse de foro nacional, onde 
se competem contra 18 pares em cada 
escalão. Mas mesmo assim, todos têm fei-
to finais, são todos pares de final, e para 
nós é super gratificante, claro.

E qual o papel da Associação de 
Setúbal?

CA: Isso é importante referir. A Asso-
ciação de Setúbal tem apostado muito na 
formação. Para nós é uma mais-valia ter 
uma Associação que nos apoia.

Ainda no dia anterior ao Campeonato, 
foi feita a 2.ª Edição da Seleção Regional 
em que praticamente todos os pares da 
nossa escola foram selecionados. A Associa-
ção seleciona os melhores pares da região 
de cada escalão, e fazem um estágio onde 
estão quatro professores, desde as 9 da 
manhã, até às 20 horas, em que estão a dar 
formação aos atletas, sem qualquer custo 
para estes, essa formação é oferecida pela 
Associação, para que os melhores atletas da 
região de Setúbal consigam obter cada vez 
melhores resultados a nível nacional.

Eu tive o prazer de ser convidado duas 

entre pessoas que gostam da Dança e 
esse gosto transfere-se para quem assis-
te…

CA: Sem dúvida. A sensação com que 
fiquei no final do Campeonato foi que as 
pessoas não queriam sair. O feedback foi 
muito positivo, existe sempre quem dá a 
cara, neste caso sou eu, mas a realidade 
é que o sucesso de um campeonato não 
se faz através da pessoa que está à frente 
da organização, mas sim através de toda a 
máquina que está por trás.

Para termos um bom campeonato, 
temos que ter três pontos que têm de 
estar confortáveis: ponto número um, os 
atletas. Têm que se sentir bem no espaço, 
têm que ter condições para aquecer, têm 
que entrar e gostar do que estão a ver e 
do sítio onde vão dançar, ou seja, têm de 
sentir que estão numa competição, se não 
se sentirem à vontade já não é a mesma 
coisa. Segundo ponto, ter um júri confor-
tável. Porque se o júri e equipa da Fede-
ração não estiverem confortáveis, se não 
tiverem o mínimo de condições, ao invés 
de estarem a jurar, estão antes à espera  
da hora de ir embora porque não têm  
condições para estar. E ponto número 
três, o público estar confortável. Se nós 
tivermos estes três pontos confortáveis, 
não há como não ter sucesso numa com-
petição.

E é claro que temos que ter uma gran-
de equipa a trabalhar por trás. Temos que 
ter, e tivemos, umas diretoras e delegadas 
de clube e de escola impecáveis que foram 
à Câmara solicitar apoios…

Telma Nicolau: Também à Junta de 
Freguesia. Obtivemos alguns patrocínios 
também para suportar toda a carga logís-
tica que está por trás. Quando a pessoa 
chega está tudo pronto, mas por trás há 
um grande trabalho, de pelo menos dois 
meses e meio.

CA: Para além disso, temos toda esta 
parte burocrática que não pode ser trata-
da por outras pessoas que não as da dire-
ção do Clube. Porque há coisas que tenho 
de ser eu a dizer e eles têm mesmo de fazer 
porque não tenho acesso.
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CA: Nós dizemos mesmo no estágio 
de Seleção que ali dentro não existem 
escolas, ali dentro existem os atletas da 
Associação de Setúbal, e têm todos de 
trabalhar para o mesmo.

Falando da Escola da Sociedade 
Musical 5 de Outubro, mencionaram 
as solo girls, que competem assim por-
que não têm pares masculinos. Acham 
que as Danças ainda são vistas como 
algo mais feminino?

CA: Hoje em dia já não. Acho que 
felizmente está a ser aceite cada vez mais. 
Ainda há um bocado esse preconceito. 

TN: Ainda existe o preconceito mas 
está a diminuir.

CA: Eu posso falar por mim. Quan-
do comecei, há quase 20 anos, era horrí-
vel. As próprias roupas que utilizávamos 
na altura eram horríveis. Eu tenho uma 
fotografia minha que me foi mostrada 
pela minha mãe o ano passado, eu olhei 
e quase tive vontade de chorar, eu parecia 
um astronauta com umas calças do circo. 
Estamos a falar de há 20 anos e aí sim, 
acho que havia preconceito. 

Hoje em dia não, o vestuário dos atle-

vezes para as duas edições. A ideia é muito 
boa, a Associação tem apostado imenso nos 
atletas, está a criar iniciativas espetaculares.

E tem dado resultados?
CA: Tem, claro que sim. Eu falo por 

mim, depois de cada estágio, as aulas de 
grupo que são dadas depois do estágio 
têm um rendimento bastante superior. 
Porque os atletas estão todos misturados 
e estão a treinar perto de pares com quem 
competem.

Dentro da Seleção são todos amigos. 
Aliás, mesmo nas competições dão-se 
todos muito bem uns com os outros. Fora 
de pista, todos se dão bem, dentro da pis-
ta, continuam a dar-se bem, mas já estão 
em modo competição. E a Seleção Regio-
nal tem fomentado as amizades e uma 
relação maior entre colegas.

TN: É uma iniciativa positiva porque 
todos eles acabam por estar ali pelo mesmo 
motivo que é o gosto pela dança. Apren-
dem algo novo, quando não aprendem 
coisas novas aprendem formas diferentes 
de fazer a mesma coisa, partilham ideias 
e acabam por estar todos misturados mas 
também há partilha de informação. 

tas é cada vez mais parecido com modelos 
mais clássicos. As calças já têm um corte 
mais direito, não são tão subidas quase até 
ao pescoço, o estilo das camisas dos rapa-
zes já se assemelham mais a estilos atuais 
de roupa do dia-a-dia. Isso tudo também 
criava uma imagem menos positiva, diga-
mos assim.

TN: Mas mesmo assim precisamos de 
mais rapazes. Mas pelo menos vão expe-
rimentar e já é bom. Alguns acabam por 
desistir porque acham mais complicado 
do que estavam à espera. É mais fácil dar 
um chuto na bola do que fazer cinco pas-
sos, mexendo pernas, braços e corpo.

CA: O que é uma pena porque efeti-
vamente ainda ontem li um artigo sobre 
o facto de todos falarem de futebol, no 
entanto existe um Cristiano Ronaldo, 
um Eusébio e um Mourinho, que foram 
e são grandes potências, mas para exis-
tirem estas potências, milhares andam 
aos chutos. Nós temos muitos campeões 
mundiais, e não só de Danças de Salão, e 
todos só falam do futebol.

Qualquer professor e júri internacio-
nal, e estou a falar de nomes grandes 
do mundo da Dança, não estou a falar 
do Cajó que dá aulas na 5 de Outubro 
e que ainda tem muito para andar, Cajó 
que sou eu (risos). Estou a falar de pes-
soas que percebem mesmo disto, que 
quando chegam a Portugal dizem “vocês 
têm talento que não acaba. A Dança tem 
crescido em Portugal como nunca vimos 
e de há cinco anos para cá tem sido uma 
coisa fenomenal, só não têm é disciplina 
e mentalidade, nem apoios”. E a realidade 
é esta, não existem apoios. Mas mesmo 
assim, graças a programas como a Dan-
ça com as Estrelas ou o Dança Comigo, 
tem influenciado e trazido muita gente à 
Dança, o que tem sido excelente. Não é 
só pelo entretenimento, é porque também 
dá visibilidade à modalidade.

O que diriam às pessoas para experi-
mentarem as Danças na 5 de Outubro?

CA: Eu sou muito aberto e acho que o 
Sol quando nasce é para todos. As pessoas 
não precisam de vir de longe com esco-
las à porta de casa experimentar ter aulas 

connosco. Claro que se quiserem, as por-
tas estão abertas (risos). Mas felizmente 
existem muitas opções.

A única coisa que posso dizer é venham 
dançar, venham experimentar porque 
quem dança é muito mais feliz. Nós não 
vivemos sem música, sem cantar nem 
dançar. Não há ninguém que não cante 
e dança ao mesmo tempo à sua maneira. 
Quem dança é mesmo muito mais feliz. É 
um desafio que as pessoas deviam experi-
mentar.

TN: É engraçado, dá para espairecer a 
mente depois do stress do dia-a-dia, mes-
mo para quem trabalha. Dá para esque-
cer os problemas, fazer um reset e estar ali 
focado apenas naquilo.

Mesmo sem a intenção de ir a com-
petição?

TN: Sim, sim. Existe também a ver-
tente social. A pessoa pode fazer só por 
divertimento, depois se quiser participar 
em espetáculos que a escola faz, pode 
fazê-lo ou não, é mesmo uma questão de 
divertimento. Houve alunos que estão 
agora em competição, que iniciaram na 
vertente social só por brincadeira. Foram 
experimentar porque tava lá um amigo, 
tio ou primo, e acabaram por ficar e atu-
almente já competem.

CA: A Escola filiou-se na Federação 
em Janeiro de 2017 e neste momen-
to temos cerca de 60 atletas. Inscritos 
na Federação temos cerca de 50 atletas, 
contanto com solo girls, all-girls e pares. 
Temos aulas todos os dias, a partir das 
19 até às 23 horas, mas com flexibilida-
de de horário em algumas situações. Na 
Sociedade Musical 5 de Outubro, temos 
alunos dos 5 aos 70 anos.

É importante referir que temos tam-
bém uma outra escola onde damos aulas 
na Costa de Caparica, apesar de não per-
tencer ao Seixal, é uma escola que faz de 
tudo para nos ajudar e nós a eles, que é a 
escola da Associação da Costa, ginásio da 
Irmanadora.

João Domingues



rosto do seixal
CARLOS I DE PORTUGAL Nasceu no Palácio da Ajuda, recebendo o nome 

de Carlos Fernando Luís Maria Vítor Miguel Rafa-
el Gabriel Gonzaga Xavier Francisco de Assis José 
Simão e morreu assassinado em Lisboa, no Regicídio 
do Terreiro do Paço de 1 de fevereiro de 1908, sendo 
sepultado no Panteão Real de São Vicente de Fora. 
Casou em Maio de 1886 com a princesa Maria Amé-
lia Luísa Helena, natural de Twickenham (Inglaterra). 
Foi o penúltimo rei de Portugal e, do seu reinado, que 
se iniciou em 1889, decorreu todo ele num ambiente 
efervescente e foi marcado por uma série de aconteci-
mentos dramáticos: o Ultimato inglês, motivado pelo 
célebre mapa cor-de-rosa; a revolução republicana de 
31 de Janeiro; o recrudescimento das lutas políticas 
entre republicanos e monárquicos; a ditadura de João 
Franco; as revoltas por todo o Ultramar, desde a Gui-
né a Timor; a nova tentativa revolucionária gorada, 
em 21 de janeiro de 1908 e a sua própria morte e de 
seu filho Dom Luís Filipe, no Terreiro do Paço, alve-
jados a tiro por revolucionários republicanos.

Entre tantos problemas, também houve factos 
positivos e dignos da evolução e reconhecimento do 
país. Entre eles a fundação do  Instituto de Socorros 
a Náufragos (em 1892); do Museu dos Coches Reais 
(1905); do Instituto Pasteur em Portugal (Institu-
to Câmara Pestana); da Assistência Nacional aos 
Tuberculosos, a criação de meios de apoio a doentes, 
pobres e crianças desprotegidas pela Rainha Dona 
Amélia.

No Seixal, o Rei Dom Carlos I atribuiu em 1901 
o título de Real à Sociedade Filarmónica Fabril 
Arrentelense, fundada em 1872 e, mais tarde e pela 
proximidade da Rainha Dona Amélia à freguesia de 
Arrentela, foi fundada a Real Sociedade Filarmóni-
ca Honra e Glória Arrentelense, que só em 1914 se 
unem dando começo à atual Sociedade Filarmónica 
União Arrentelense.

mário barradas
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Perguntas e resPostas

tenho um pequeno minimercado onde 
só trabalho eu e o meu pai. o meu con-
tabilista informou-me que tenho de im-
plementar o novo regulamento geral de 
Proteção de Dados sob pena de multas 
que podem ir até 20 milhões de euros, 
será mesmo?

À partida, não. Suponho que não terá 
uma base de dados dos seus clientes de 
tal forma sensível nem tampouco registos 
que mais não sejam os de faturação sem 
grandes detalhes dos clientes.

Quanto ao valor é manifestamente 
exagerado. As penalizações poderão até 
ser dessa grandeza para casos de gran-
de volume de faturação, mas nos casos de 
empresas de menor dimensão, será até 
4% da faturação.

Caso sinta necessidade de melhores 
esclarecimentos, sugiro que contacte o 
seu solicitador ou advogado.

um centro de explicações tem de im-
plementar o rgPD?

Sim. No entanto, poderá já o ter imple-
mentado naturalmente sem se dar conta. 
É que o RGPD não surgiu agora, Já vem de 
1998, com a lei 67/98 de 26 de Outubro. 
A novidade é que desde 25 de Maio passa-
ram a existir coimas.

Procure um profissional jurídico com 
conhecimentos em RGPD que o ajude na 
análise e percepção das necessidades do 
vosso centro, para sua maior tranquilida-
de.

Posso destituir o administrador do 
meu condomínio?

A competência para eleger e exonerar 
um administrador de condomínio compete 
à assembleia de condóminos.

Se os atos praticados pelo adminis-
trador forem graves (fraude, desfalque, 
furto, etc.), os condóminos podem recor-
rer ao tribunal, para que seja responsa-
bilizado, civil ou criminalmente, consoante 
as situações. No seguimento do processo 
judicial, o administrador poderá vir a ser 
condenado a indemnizar o condomínio, al-
guns condóminos ou até ter de cumprir 
pena (multa ou mesmo prisão). 

Para conseguir a condenação do admi-
nistrador, é fundamental reunir provas 
que demonstrem a sua responsabilidade.

As razões para destituir o administra-
dor pode surgir por um sem número de 
razões. Da mais simples à mais gravosa, 
os exemplos vão desde não ter convocado 
a assembleia de condóminos quando devia 
a não ter entregue o relatório de contas 
do ano anterior ou o orçamento para o ano 
seguinte, não resolver problemas do dia-
-a-dia a utilizar dinheiro do condomínio 
para proveito próprio, etc.

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

Só um forte conjunto de circunstâncias, 
como as que, ao tempo se faziam sentir, e a 
ânsia de aquisição de conhecimentos e de ele-
vação cultural que a juventude denotava, a 
poderia mobilizar, de modo tão empenhado, a 
entregar-se de corpo e alma ao labor diário de 
preparação, encenação, montagem e represen-
tação da vasta lista de peças que levou à cena.

“Importa ainda atender”, realça Joaquim Jota, 
“que tudo era feito depois de sairmos dos empre-
gos e não ganhávamos um tostão por fazermos 
esse trabalho. Mesmo quando se tratava de actu-
ações fora da terra. Quando tal acontecia, como 
o foram os espectáculos na Moita e em Sesimbra, 
o “cachet” revertia para a sociedade. 

Tanto num lado como noutro, a única 
coisa que ganhámos, no final das respectivas 
representações, foi um lanche, oferecido pelas 
colectividades que as haviam organizado. Mais 
nada.” Assevera. “O que fazíamos, fazíamo-lo 
por carolice e por amor à sociedade.” 

Membro dos órgãos sociais da SFOA em 
diversos mandatos, Joaquim Jota, refere ainda 
que “as principais razões que levaram à perda 
da tradição teatral na sociedade, se prendem 
com os elevados custos que a produção de uma 
peça hoje exige, valores” que, no seu tempo de 
juventude “eram absolutamente impensáveis.” 

Mas apesar de não esconder a sua tristeza 
por assistir à quebra desse importante víncu-
lo de ligação entre colectividade e os sócios, 
reconhece que as despesas decorrentes da 
manutenção de um grupo cénico e os encar-
gos resultantes de uma peça/ano, estão fora do 
alcance da agremiação.

“Anos quarenta marcaram
época áurea da SFOA”

“Longe vão os dias em que a sociedade 
viveu momentos de glória,” confessa. Desta-
cando, o período de 41 a 45, “altura em que, 
paralelamente à actividade teatral, a SFOA se 
projectou ainda, por intermédio da banda e do 

maestro Álvaro de Sousa, a um 
estádio onde nunca havia chega-
do.” 

Salientando igualmente ter 
sido nesse espaço temporal que 
“a Filarmónica da Amora actuou, 
em Lisboa, no Teatro Maria 
Matos, para a antiga Emissora 
Nacional, que para satisfação 
povo, que enchia por completo 
a sede, transmitiu directamente 
a actuação.

Em retribuição pela prestação 
que a nossa banda teve no aludido concerto, A 
EN fez aqui deslocar a sua extinta Orquestra 
Sinfónica. A procura de bilhetes foi tanta, que 
tivemos que pedir à Mundet, a cedência de um 
dos pavilhões, onde guardava a cortiça, para 
podermos acolher todo aquele gentio.”

Membro da comissão que, em 1938/39, teve 
por função angariar o dinheiro indispensável à 
compra da telefonia, “uma melhoria que” para 
Joaquim Jota, “se afigurava um importante 
beneficio para a sociedade, por via de dar ainda 
mais movimento ao bar e também porque se 
tratava de uma aquisição de que só os ricos se 
podiam gabar. 

Através dela,” adianta. “ ouvimos o cita-
do concerto e todos os programas de sucesso 
da época. Sobretudo, os que eram emitidos 
à noite, altura em que as antigas instalações, 
situadas na Av. Marginal, se encontravam per-
manentemente lotadas. Com a televisão deu-
-se a mesma coisa.”

“Empréstimo de José Carvalho
salvou Sociedade de ficar sem sede”

Todavia, quando a actividade se transferiu 
para a verbena, até à construção da nova sede, 
o local da realização das festas e demais con-
vívios entre a massa associativa, processou-se 
nuns antigos alpendres cobertos de colmo.

“Quem emprestou o dinheiro – ainda que a 
juros – para o inicio da obra”, recorda Joaquim 
Jota, “ foi José Rodrigues Alonso, apelidado de 
“Zé Galego”, o qual, a dada altura, – por força 
da sociedade não ter conseguido satisfazer os 
compromissos que tinha para com ele, devido 
a uma série de dificuldades inesperadas –, ten-
tou deitar a mão àquilo.

Para evitar que isso se consumasse,” relem-
bra, “foi constituída uma comissão que teve, 
para além de outras missões, a de ir falar com 
João Guilherme Carvalho, (homem de muitas 
posses para o tempo, sendo detentor de várias 
propriedades, de entre elas a extinta Constru-

Histórias associatiVas (40)*

“trabalHaVa-se Para a sociedade 
e ninGuém GanHaVa um tostão”

tora Moderna), em ordem a sensibilizá-lo para 
conceder à colectividade, o empréstimo da 
verba necessária à liquidação da divida contra-
ída junto do “Zé Galego.”

Em boa hora o fez, já que segundo o tes-
temunho de Joaquim Jota, “o objectivo dessa 
diligência fora inteiramente conseguida, uma 
vez que João Guilherme Carvalho, não só 
emprestou o dinheiro que permitia à SFOA 
pagar o que devia, como ainda concluir a 
construção. Creio que a verba em causa era 
de 450 contos. Uma fortuna. E Sem levar um 
tostão de juros. Foi a salvação da sociedade.” 
Garante o associativista.

Segundo relata igualmente o dedicado 
sócio da Operária Amorense, “as ultimas pres-
tações referentes aos materiais levantados na 
firma A. Silva & Silva, foram liquidadas em 
1962, mediante outro empréstimo concedido 
à colectividade por Guilherme Baptista.”

Porém, um episódio algo caricato, opondo 
a Câmara Municipal, sob a direcção de Cosme 
Lopes, ocorreria nessa fase da vida da colecti-
vidade que ainda hoje é relembrado com algu-
ma ironia por Joaquim Jota quando afirma:

“Certo dia, apareceu aqui um fiscal do 
município, popularmente conhecido por 
‘ filho do diabo da Arrentela,’ que trazia a 
incumbência de cortar-nos a água. Precisa-
mente no momento em que cimentávamos o 
salão, trabalho para o qual a água se tornava, 
absolutamente, indispensável.

Mas o curioso da estória é que o funda-
mento da drástica medida, se devia ao facto de 
a sociedade não ter liquidado em tempo útil 
os 180$00, respeitantes ao consumo do mês 
anterior, situação que nos colocava na eminên-
cia de vermos a obra parar por falta de água. 

Ante o arreliador contratempo, lá teve ‘Joa-
quim Capa Rolas’ que ir a sua casa buscar quer 
aquela quantia, como a sua bicicleta e pedalar 
até ao Seixal, para efectuar o referido paga-
mento.”  

Obra de múltiplas vontades e outras tantas 
generosidades, a Sociedade Filarmónica Operá-
ria Amorense, é um vivo documento do quanto 
pôde o esforço colectivo da comunidade amo-
rense de então, “cujo património humano, 
tem,” no dizer de Joaquim Jota, “ que forçosa-
mente se estender às gerações vindouras. Sob 
pena de morrer com o desaparecimento físico 
dos que o construíram.”

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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um pouco mais da imo-
biliária que conta com 
mais de 30 consultores 
empenhados em oferecer 
o melhor ao cliente.

Quando foi criada a 
Imobiliária Côte d'Azur 
e com que sentido?

Rachid Timchara: 
Trabalho em mediação 
Imobiliária desde 2008, 
tendo começado como 
comercial. No entanto, 
o meu percurso na ver-
tente da construção civil 
começou no ano 2000, 
com uma empresa pró-
pria.

Contudo, com o pas-
sar dos anos, apercebi-
-me da necessidade de 
conhecer o ramo Imobi-
liário para gerar trabalho 
para a minha empresa de 
construção. Tornei-me 
sócio numa empresa de 
Mediação Imobiliária ao 
fim de quatro meses, e 
passados quatro anos de 
experiencia e de apren-

dizagem, lancei-me num projeto, com a 
fundação da Côte d'Azur.

Porquê o nome "Côte 
d'Azur"?

RT: No início do projeto esta-
va dividido entre Portugal e Mar-
rocos, de onde sou originário, 
então procurei escolher um nome 
que fosse sonante nos dois países.

O que a diferenciam das 
outras imobiliárias?

Andreia Pereira: A Côte 
d'Azur é composta por um con-
junto de profissionais altamente 
experientes no ramo Imobiliário, 
dispostos a mudar a filosofia de 
abordagem no mercado. Ao lon-
go do tempo, provamos, com a 
nossa crescente e vasta carteira 
de clientes, que o profissionalis-
mo, dedicação e honestidade, são 
qualidades valorizadas pela socie-
dade.

A nossa maior virtude é a 
transparecia com que mediamos 
os nossos negócios, enquanto 
mantemos sempre o compromis-
so de corresponder às expectativas 
dos nossos clientes.

Quais as principais área de 
residência onde atuam?

AP: Atuamos onde é preciso, 
tanto vendemos no Alentejo como no 
Norte. Em cinco anos contamos com cin-
co lojas estrategicamente localizadas em 

Sesimbra, Setúbal, Corroios, e Lisboa, a 
fim de garantir a quem nos procura uma 
maior proximidade.

côte d'azur
A Côte d'Azur é uma imobiliária com uma forte incidência no Concelho de Sesimbra e também com presença no Concelho do 
Seixal. A Côte d'Azur também costuma marcar presença na feira "Le Salon de L'immobilier et du Tourisme" e nas Feiras de 
Imobiliário de Lyon e Paris, em França.

O “Comércio” falou com Rachid 
Timchara, Sócio Fundador e Gerente, e 
com Andreia Pereira, Sócia Gerente, da 
Côte d'Azur, que nos deram a conhecer 
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Pelas dez horas e trinta minutos che-
gada dos associados e amigos das Artes, 
os habituais cumprimentos e o início dos 
trabalhos que normalmente constam de 
modelagem em barro, pintura de azulejos 
ou de painéis. Pelas 12h30 teve lugar o 

tradicional almo-
ço partilhado onde 
cada um esmera por 
surpreender com 
as iguarias da sua 
região e os doces 
confecionados com 
frutas da  época.

Ao ar livre 
debaixo da árvo-
re frondosa é que 
se partilharam os 
sabores e saberes 
deste almoço espe-
cial. Saberes por-
que todos os anos 
há novidades: é o 

requeijão de ovelha trazido por uma alen-
tejana, é o doce de morangos de Palmela 
confecionado com o saber de exímia 
cozinheira, e  a conversa à mesa com 
tantos intervenientes é sempre criativa e 
criadora e com tão inesperadas iguarias. 

Uma refeição que deixa saudades. Após 
o almoço foi degustado o cafezinho e as 
sobremesas. 

A seguir veio uma extraordinária tarde 
musical. Desta vez constou de uma tarde 
de fados em que a fadista Lina de Almei-
da foi a dinamizadora. Para isso trouxe 
amigos seus que encantaram com glamo-
rosos momentos de fado. Eis os artistas: 
Lina de Almeida, Alberto Raio guitarris-
ta, Fernando Rodrigues à viola e ainda os 
fadistas Júlio Marques e Quim Marujo. 
A própria atuação de fados foi diversifi-
cada: o fado tradicional, o fado canção, 
o fado marialva, o fado boémio e até na 
assistência alguém pediu uma canção de 
Zeca Afonso (O meu menino é de ouro), 
executada magistralmente por Lina de 
Almeida. Uma tarde muito agradável em 
que todos cantaram com muita mestria. 
A tarde terminou com o lanche, que se 
partilhou com os artistas.

Maria Vitória  Afonso

Festa  da PrimaVera na 
associação – a.c.c. artes seixal
Foi no dia 2 de junho que se realizou a habitual festa da Primavera. Deste convívio salutar fazia  
parte um vasto programa como aliás vem acontecendo em anos anteriores.

se estiver noutro País eu-
roPeu e aDoecer saiba que:

Enquanto cidadão europeu, tem di-
reito a receber os cuidados médicos ne-
cessários nas mesmas condições que as 
pessoas cobertas pelo sistema de saúde 
desse país.

Sempre que viajar para o estrangei-
ro, leve consigo o cartão europeu de se-
guro de doença, que é a prova de que 
beneficia de cobertura dos cuidados de 
saúde de um país da União Europeia e 
facilitará os procedimentos de paga-
mento e de reembolso.

Se não o tiver consigo, não lhe po-
dem recusar o tratamento mas poderá 
ter de pagar os cuidados recebidos di-
retamente ao prestador e pedir depois 
um reembolso quando regressar ao seu 
país.

como Devo Pagar o iva se 
fizer uma comPra noutro 
País Da união euroPeia?
Os particulares que fazem compras 

na UE só têm de pagar IVA uma vez, no 
país onde fazem a compra. A única con-
dição é que o bem adquirido seja para 
seu uso pessoal ou da sua família e que 
não se destine a revenda.

O IVA sobre os serviços de teleco-
municações, de radiodifusão e televisão 
e eletrónicos é cobrado no país onde 
vive o consumidor e não no país onde o 
serviço foi comprado. Estas regras são 
aplicáveis a serviços prestados tanto na 
União Europeia, como fora da dela.

se vai viajar na euroPa 
saiba que:

Se é cidadão europeu, mas tem fa-
miliares que o não são, estes podem 
acompanhá-lo ou ir ter consigo a outro 
país da UE.

Os seus familiares que não são cida-
dãos europeus devem ter sempre consi-
go o respetivo passaporte. Além disso, 
consoante a respetiva nacionalidade, 
também podem precisar de um visto 
para entrar no país em causa.

Para evitar problemas, contacte com 
bastante antecedência o consulado ou a 
embaixada do país para o qual pretende 
viajar para saber que documentos terão 
de apresentar na fronteira os seus fa-
miliares que não são cidadãos europeus.

se PretenDe trabalhar na 
euroPa saiba que:

Enquanto nacional de um país da 
União Europeia que trabalha noutro país 
da União, tem, bem como os seus fami-
liares, direito a ser tratado da mesma 
forma que os nacionais desse país.

Os seus direitos e as prestações so-
ciais de que poderá beneficiar no país 
de acolhimento poderão ser diferentes 
daquilo a que está habituado no seu país 
de origem.

Também tem direito à mesma assis-
tência dos serviços públicos de emprego 
que os nacionais do seu país de acolhi-
mento.

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 

O Crédito Agrícola sempre a marcar 
presença em todas as regiões do pais, o 
distrito de Setúbal não é excepção. Ago-
ra com relações mais estreitas com uma 
associação com mais de 5.000 associados,  

estes vão usufruir e beneficiar, a partir de 
agora, de vantagens na subscrição de pro-
dutos e serviços bancários do CA, nome-
adamente, na oferta de produtos para 
gestão do dia-a-dia (contas à ordem, car-
tões, terminais de pagamento), no finan-
ciamento (crédito à tesouraria, crédito ao 
investimento, leasing, linhas protocola-
das, entre outros) e na protecção (seguros 
para protecção de bens e de pessoas).

O protocolo foi assinado por Licínio 
Pina, presidente do Grupo Crédito Agrí-
cola, José Maia Alexandre, Administrador 
Executivo do Crédito Agrícola, Francisco 
Carriço, presidente da Direcção da ACIS-
TDS, Isau Fialho da Maia, vice presidente 
da Direcção da ACISTDS. Como repre-
sentantes das Caixas locais, estiveram 
Júlio Pires e Luis Marques (CA Entre Tejo 
e Sado) e Carlos Silva (CA Alcácer do Sal 

e Montemor-o-Novo), dos Conselhos de 
Administração das respectivas Caixas.

O distrito continua a crescer a um 
ritmo muito significativo e o Crédito 
Agrícola, enquanto Banco regional não 
esperou em disponibilizar um conjunto 
de produtos e vantagens para que os nos-
sos empresário possam “injectar” dinâmi-
ca nas suas organizações de forma a serem 
mais competitivo no pais com, na Europa 
e no Mundo.

Com este protocolo o Grupo Crédito 
Agrícola visa reforçar o apoio ao sector 
empresarial português, motor de desen-
volvimento da economia nacional.

No próximo dia 9 de Junho de 2018, 
no edifício da Camara Municipal do 
Seixal, a ACISTDS, com o apoio do Cré-
dito Agrícola irá realizar o seu almoço de 
aniversário.

crédito aGrícola estabelece 
acordo com a ACISTDS

Licínio Pina (Presidente do Grupo Crédito 
Agrícola) e Francisco Carriço (Presidente da 
Direcção da ACISTDS)

Da esquerda para a direita: Carlos Silva (Presidente do Conselho de Administração do CA Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo); Luís Marques (Administrador 
Executivo do CA Entre Tejo e Sado); José Maia Alexandre (Administrador Executivo do Crédito Agrícola); Licínio Pina (Presidente do Grupo Crédito Agrícola); 
Francisco Carriço (Presidente da Direcção da ACISTDS); Isau Fialho da Maia (Vice-presidente da Direcção da ACISTDS); Jorge Valentim Lourenço (Secretário-
geral da ACISTDS); Júlio Pires (Administrador Executivo do CA Entre Tejo e Sado).

No passado dia 5 de Junho de 2018, o Crédito Agrícola e a Associação do Comércio, Indústria, 
Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal (ACISTDS) assinaram um protocolo que permitirá às 
empresas associados da ACISTDS, bem como os Órgãos Sociais e Colaboradores da ACISTDS, ter 
acesso em condições vantajosas dos produtos e serviços financeiros, deste Banco Nacional. 
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espécies acessórias na pesca do peixe-espa-
da preto, e às restrições impostas pelo Pla-
no de Ordenamento do Parque Natural 
da Arrábida, que penalizam a atividade 
piscatória, bem como da importância da 
construção da variante Porto de Abrigo - 
Carrasqueira, a melhoria das condições 
do Porto de Abrigo e a necessidade da 
aposta na formação dos pescadores.

Por seu turno, Odete Graça, presiden-
te da Assembleia Municipal, referiu que, 
pela sua importância, o Dia do Pescador 
“é um acontecimento que marca a agenda 
de Sesimbra”, e que os pescadores “são a 
matriz identitária do concelho”, ao passo 
que Laura Correia, presidente da Jun-

ta de Freguesia de Santiago, destacou “a 
coragem e o empreendedorismo dos pes-
cadores que, apesar das dificuldades não 
viram a cara”.

Após este momento, que incluiu a 
visualização do vídeo promocional sobre 
a nova marca Sesimbra, seguiu-se a colo-
cação de uma coroa de flores no Monu-
mento ao Pescador, pelo presidente da 
Câmara Municipal, e pelo pescador mais 
antigo em atividade.

O dia ficou ainda assinalado com uma 
missa em homenagem aos pescadores, 
lançamento do livro Pedra Alta, da auto-
ria de Sandra Patrício, e do projeto STE-
AM, da Escolas Michel Giacometti que 

consiste na construção de uma Réplica da 
Canoa Sardinheira, e da inauguração da 
exposição de pintura Os Antigos Pesca-
dores de Sesimbra, de Stella Maris Valle-
jo, que retrata Sesimbra entre os anos 30 
e 60 do século XX, que está patente na 
Sala Multiusos da Fortaleza de Santiago, 
até 30 de junho.

Destaque ainda para a Semana Gastro-
nómica do peixe-espada-preto, que decor-
reu até 3 de junho, em 29 restaurantes do 
concelho, e para a homenagem aos pes-
cadores falecidos, ainda nesse mesmo dia, 
que incluiu uma concentração e desfile de 
barcos na Baía de Sesimbra.

sesimbra comemorou dia do Pescador
As comemorações contaram com a presença de representantes de diversas entidades, pescadores e muitos sesimbrenses, que encheram por 
completo a Sociedade Musical Sesimbrense.

“Este dia foi criado para valorizar os 
homens do mar, e o seu papel na história e 
identidade de Sesimbra”, afirmou o presi-
dente da Câmara Municipal de Sesimbra, 
Francisco Jesus, tendo sublinhado que as 
comemorações “também se devem mui-
to ao contributo de Augusto Pólvora”. O 
autarca referiu também que a atividade 
piscatória “é um setor muito estratégico 
para o desenvolvimento do concelho, por-
que Sesimbra não vive sem as suas gentes, 
sem o mar e sem pesca, da qual depen-
dem outras atividades”.

No seu discurso, Francisco Jesus falou 
ainda do impacto das limitações à pesca 
da sardinha, à proibição da captura de 
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Projeto erasmus+

A Escola EB 2/3 Dr. António Augusto 
Louro, parceira com escolas da Alema-
nha, Croácia, Grécia e Polónia no Projeto 
ERASMUS+, “Open your mind, change 
your life”, continua envolvida nas diversas 
atividades levadas a cabo neste segundo 
ano de vigência deste projeto europeu. 
Assim, alunos e professores estiveram pre-
sentes no 4º encontro Learning/Teaching/
Training Activities que teve lugar na esco-
la Primary School „Bol“ em Split, Cro-
ácia, tendo sido calorosamente recebidos 
pela comunidade educativa e autoridades 

locais. Este encontro, subordinado ao 
tema “Scientists and Inventors – what do 
we owe them?”, teve o seu ponto alto com 
as apresentações dos mais proeminentes 
cientistas e inventores dos países parcei-
ros. Entre as várias atividades realizadas 
destacam-se a montagem da exposição de 
cientistas e inventores, os workshops sobre 
MicroBit e Kahoot, as atividades despor-
tivas, para além de visitas às universidades 
de Split e Zadar, assim como visitas guia-
das ao Palácio de Diocleciano, ao forte de 
klis e ao Memorial Nikola Tesla.

Escola EB 2/3 Dr. António Augusto Louro presente no 4º Encontro de Atividades Ensino/
Aprendizagem – Projeto ERASMUS+, “Open your mind, change your life”

Cumprindo um dos objetivos deste 
projeto, o contacto com um empregador, 
os alunos marcaram presença na com-
panhia “Include – Electrical/Electronic 
Manufacturing” em Solin, tendo sido 
cabalmente esclarecidos pelo respetivo 
CEO.

Mais uma vez os alunos portugueses 
estiveram de parabéns pela participação 
muito positiva em todas as atividades, 
tendo intervindo sempre que solicitados, 
valorizando assim todo trabalho prepara-
tório desta mobilidade.

associativismo no 
municíPio Do seixal

clube associativo Desportivo
cinza fénix (caDcf)

No dia 31 de Julho de 2013, na 
localidade de Amora, nasce o Clube 
Associativo Desportivo Cinza Fénix. 
O emblema do clube, a Fénix repre-
senta “o renascer”, esta designação 
surge pelo facto de ser um clube que 
foi criado de raiz, após o desenten-
dimento de alguns pais no anterior 
clube. 

Treinam na Escola Secundária de 
Amora, com os escalões de Petizes, 
Traquinas e Benjamins, e no Clube 
Recreativo das Cavaquinhas os es-
calões de Infantis, Iniciados e Ju-
venis.

No momento da resposta ao in-
quérito, o clube contava com 65 só-
cios, sendo que para praticar a mo-
dalidade é necessário que o atleta 
tenha que se inscrever como sócio 
do mesmo. Em Setembro de 2014 o 
clube tinha 60 atletas inscritos, no 
entanto existem indivíduos que se 
associam sem o intuito de praticar 
qualquer modalidade. O recrutamen-
to dos atletas é efectuado através 
de publicidade, agendando treinos 
de captação mas também pelos atle-
tas já existentes.

O objectivo do clube passa por 
promover a prática do desporto na 
comunidade a todos os jovens de 
ambos os sexos, contribuindo assim 
para um melhor desenvolvimento fí-
sico, psicológico e motor dos jovens 
da comunidade. Em 2014 a programa-
ção do CADCF, contou com a partici-
pação em vários torneios dentro das 
modalidades de Futsal e Futebol 7. 
O evento de maior relevo foi a par-
ticipação no Campeonato Distrital no 
escalão de Benjamins através da As-
sociação de Futebol de Setúbal.

Considerando as entidades finan-
ciadoras para a época de 2014/2015, 
a colectividade conseguiu o apoio de 
um restaurante do concelho e de 
uma transportadora do concelho de 
Lisboa. Os eventos que realizam ne-
cessitam sempre de apoio, como as-
sociação sem fins lucrativos, fazer 
face às despesas inerentes à orga-
nização de torneios é extremamen-
te difícil. No entanto o gosto pelo 
Futsal e o facto da modalidade se 
encontrar em expansão, sobrepuse-
ram-se às dificuldades. Protagonizar 
aos jovens do concelho a prática e 
formação com condições exempla-
res, com o intuito de os formar e 
educar da melhor maneira possível.

Apesar de recente, o clube tam-
bém sente as dificuldades com que 
se deparam a generalidade das as-
sociações sem fins lucrativos, tais 
como: dificuldade em recrutar di-
rigentes, treinadores formados e o 
transporte de atletas para os jogos. 

Continua…

tânia sousa

oPINIão

– Intersindical Nacional, para  a 
instalação do Espaço Memória – 
Centro de Arquivo, Documenta-
ção e Audiovisual da CGTP-IN na 
Mundet. O presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim San-
tos, referiu que “este espaço pre-
tende contribuir para a valorização 
patrimonial do local, do edifício e 
do Município, na medida em que 
funcionará como um polo dinâ-
mico de preservação da história do 
trabalho e dos trabalhadores”.  

O Espaço Memória – Centro 
de Arquivo, Documentação e Audiovisual da 
CGTP-IN terá como missão gerir o património 
documental e museológico da CGTP-IN, pro-
mover iniciativas que fomentem o conhecimento 
e a reflexão em torno da história do movimento 
operário e sindical e produzir conteúdos infor-
mativos. Com este espaço pretende-se também 
contribuir, com a sua atividade, para a valori-
zação da memória histórica dos movimentos 
de trabalhadores e operários portugueses, bem 
como aprofundar o estudo e a investigação sobre 
a história dos movimentos associativos ligados ao 
trabalho, em sinergia com as raízes históricas e 
sociais do Seixal, da Fábrica da Mundet, desig-

nadamente a sua ligação com os movimentos 
operários ligados à indústria corticeira, dos quais 
os Sindicatos da Indústria Corticeira da CGTP-
-IN surgem como herdeiros diretos. O espaço 
contribuirá também para a valorização do local, 
do edifício e do município, na medida em que 
funcionará como polo integrador de atividades 
sociolaborais, com interesse geral.

Depois de reabilitado o espaço que irá aco-
lher o património documental e museológico 
da CGTP-IN, o mesmo funcionará como polo 
dinamizador de atividades culturais associa-
das ao mundo sindical e do trabalho. 

O Espaço Memória – Centro de Arquivo, 
Documentação e Audiovisual da CGTP-IN 
funcionará, assim, como um espaço multifun-
cional: serviço de gestão documental e muse-
ológica, com as condições adequadas para o 
tratamento dos acervos documentais e muse-
ológicos sob sua custódia, serviço de pesqui-
sa e atendimento ao público em geral, áreas 
destinadas a exposições permanentes e tem-
porárias, à realização de ações de formação, 
conferências e iniciativas afins, a um serviço 
educativo, à produção de conteúdos audiovi-
suais e informativos e à realização de eventos 
de natureza sindical e cultural, entre outros, 
será um espaço único no país.

arquiVo Histórico da cGtP estará 
disPoníVel na mundet
Foi assinado no passado dia 31 de maio, na Mundet, um contrato de comodato entre a Câmara 
Municipal do Seixal e a CGTP-IN, para a instalação do Espaço Memória – Centro de Arquivo, 
Documentação e Audiovisual da CGTP-IN na Mundet.

O documento foi assinado pelo presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim 
Santos, e pelo secretário-geral da CGTP-IN, 
Arménio Carlos. Da cerimónia fizeram ainda 
parte as atuações de Luísa Amaro, Domingos 
Lobo, Manuel Diogo e do Coral Alentejano 
da Associação dos Serviços Sociais da Câmara 
Municipal do Seixal. Foi ainda feita uma visita 
guiada às Caldeiras Babcock & Wilcox e às 
Caldeiras de Cozer Cortiça.

A Câmara Municipal do Seixal aprovou a 
5 de abril, em reunião de câmara, a celebração 
deste contrato de comodato com a Confede-
ração Geral dos Trabalhadores Portugueses 
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A iniciativa, que decorreu na Cidade 
do Futebol, no Alto da Boa Viagem, em 
Oeiras, foi organizada pela Organização 
Mundial de Saúde e contou com a pre-
sença do ministro da Saúde, Adalberto 
Campos Fernandes, do diretor geral da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom, do presidente da Fede-
ração Portuguesa de Futebol, Fernando 
Gomes, e do presidente da Rede Portu-

guesa de Municípios Saudáveis, Joaquim 
Santos, entre outros. Este novo plano, 
criado pela OMS, pretende mobilizar 
os países para a promoção de melhores 
ambientes e para a prática segura de ati-
vidade física. A este propósito, Joaquim 
Santos, presidente da Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis, referiu que “em 
Portugal, os dados mais recentes mostram 
que a população pratica pouca atividade 

desportiva, mantendo um estilo de vida 
sedentário. A obesidade infantil, que con-
duz a doenças graves, é atualmente uma 
grande preocupação, pelo que é urgente 
que os hábitos se alterem e que se adotem 
medidas que invertam esta situação”.

Joaquim Santos referiu ainda que “o 
nosso país está muito atrasado relati-
vamente à União Europeia, pelo que é 
urgente implementar novas medidas. Nos 
centros de saúde, por exemplo, deveria 
incentivar-se a prática desportiva e hábi-
tos saudáveis. No ensino é conhecida 
a reduzida expressão das disciplinas de 
atividade física e desporto. No sistema 
desportivo, a gran-
de aposta é quase 
exclusivamente ao 
nível das federa-
ções desportivas, 
quando somente 
uma pequena per-
centagem de jovens 
desenvolve desporto 
federado”.

Como solução, 
o autarca aponta 
“a criação de um 
Plano Nacional 
de Atividade Físi-
ca e Desportiva, 
verdadei ra mente 
multissetorial, que 

seixal na aPresentação do Plano de ação 
Global Para a atiVidade Física da oms
O Seixal esteve presente no passado dia 4 de junho, na apresentação do Global Action Plan for Physical Activity (2018-2030), 
enquanto município que tem a presidência da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.

Prink Seixal
Av. Resistentes Antifascistas, 33
Torre da Marinha
2840-404 Seixal
Tel.: 212 220 281
seixal@prink.pt

Aberto segunda a sexta:
09h30-13h00 – 15h00-19h00
Sábado: 09h30-13h00

recupere o atraso que o nosso país regis-
ta neste capítulo, juntando os profissio-
nais da educação, desporto, saúde e área 
social, entre outros, para que se consiga 
finalmente iniciar uma trajetória para 
alcançarmos comunidades mais saudá-
veis. Para a concretização deste plano 
nacional, deverá acrescentar-se ainda as 
autarquias, que há muito têm sido os ver-
dadeiros ministérios do desporto, com 
uma ação coerente consubstanciada em 
instrumentos de planeamento e ação e os 
seus principais parceiros locais de desen-
volvimento desportivo e cultural, que são 
as coletividades populares”.
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Hesitei bastante quanto à escolha do 
nome para esta planta da família das 
Geraniaceae, cuja designação vernácula 
é Erodium moschatum. Acabei por optar 
por garfinhos porque foi o nome que me 
ensinaram quando era menino e apanha-
va ervas para os coelhos. Ela é conhecida 
popularmente por agulha-de-pastor, agu-
lha-de-pastor-moscada, pente-de-vénus, 
erva-relógio, bico-de-cegonha, foguetes, 
almiscareira, erva-de-alfinete, repimpim 
e outros mais. Em língua castelha-
na é também muito vasta a lista de 
designações. Alguns destes nomes 
são de compreensão fácil e lógica 
pois referem-se à frutificação da 
erva que lembra os dentes de um 
garfo, ou os longos bicos das cego-
nhas. Para complicar, estes epítetos 
populares são também atribuídos à 
Scandix pecten-veneris que é uma 
Apiaceae. Chega de confusão!

A Erodium moschatum é uma 
erva ruderal que floresce a partir 
de março e se encontra em terre-
nos incultos de norte a sul do nos-
so país, como refere o professor 
Gonçalo Sampaio na “Flora Portuguesa”, 
edição de 1947. E diz mais que tem “pínu-
las dentadas, ou fendido-dentadas, pétalas 
róseas ou lilacíneas oblongas ou sublineares, 
aquenóides com as fossetas providas de glân-
dulas e cauda de 3-4,5 cm.” 

O género Erodium é composto por 
80 espécies e subespécies concentradas 
principalmente na região mediterrânica. 
Alguns compêndios, mormente os edita-
dos em França e Espanha, dão primazia 
à Erodium cicutarium que, pela descrição, 
pouco varia da moschatum.

Css | 8 de Junho de 2018

Fitoterapia

GarFinHos
miguel boieiro

As folhas são semelhantes às da erva-de-
-são-roberto que, aliás, pertence à mesma 
família botânica. As basais formam roseta 
e as caulinares têm pecíolos curtos, mas 
todas são compostas por folíolos. Os cau-
les são peludos e quase sempre prostrados. 
As flores são cor-de-rosa ou violeta, mui-
to pequenas, contendo cinco pétalas. Os 
frutos constituem a característica mais 
notável da planta pois possuem a forma 
de um bico comprido, como já se referiu, 

que chega a atingir mais de 4 cm. Quan-
do secam, enrolam em hélice no sentido 
dos ponteiros do relógio. As sementes 
são providas de pequenos ganchos que se 
agarram ao pelo dos animais e assim faci-
litam a disseminação. 

A planta é hermafrodita, ou seja, tem 
os órgãos masculinos e femininos na mes-
ma unidade. A polinização é feita por 
pequenos insetos. Prefere terrenos com 
pH neutro ou alcalino, gosta dos locais 
soalheiros e tolera a exposição marítima. 
Exala um cheiro a almíscar mas, segun-

do o compêndio “Elementos da Flora 
Aromática” de Aloísio Fernandes Costa, 
edição de 1975, não se estudou ainda con-
venientemente o seu óleo essencial.

Apontam-se que os princípios ativos se 
baseiam principalmente em taninos, fla-
vonoides, fibras e sais de potássio.

As propriedades medicinais são sen-
sivelmente as mesmas atribuídas à erva-
-de-são-roberto, embora de ação mais 
moderada. Referem-se, em particular, as 

seguintes: adstringente, antipiré-
tica, antidiarreica, hemostática e 
vulnerária.

Já no século XII, a famosa Santa 
Hildegarda, num dos seus livros, 
recomendava esta erva para vários 
curativos. Pamplona Roger, em “A 
Saúde pelas Plantas Medicinais”, 
refere que a sua propriedade mais 
importante é a de estancar hemor-
ragias uterinas e cicatrizar feridas, 
úlceras e chagas da pele. Para o 
efeito, indica o uso de compressas 
de cerca de 50 g de folhas esma-
gadas e aplicar sobre as zonas afe-
tadas.

Tanto o suco como a tintura das folhas 
e das flores podem ser empregues para 
debelar disenterias.

A planta contém um pigmento verde 
que antigamente era usado em tinturaria 
sem necessitar de mordente.

Finalmente, consta a indicação de que 
esta erva, quando jovem, isto é, quando 
ainda não dispõe de garfinhos, é comes-
tível crua ou cozinhada e que o seu sabor 
lembra o da salsa sendo levemente mais 
picante. Vamos experimentar?

meDicina 
Psicossomática 

atenua sintomas De 
fibromialgia

A fibromialgia é uma doença cróni-
ca caraterizada por dores músculo-
-esqueléticas generalizadas e persis-
tentes, que atualmente afeta entre 
quatro a oito por cento da população 
mundial, sendo que a maioria dos ca-
sos diagnosticados são mulheres en-
tre os 30 e os 50 anos.

A manifestação frequente e ines-
perada de dores intensas, que tendem 
a migrar de uma área corporal para 
outra, é muitas vezes acompanhada 
de recorrentes queixas de formi-
gueiros, sensação de adormecimen-
to, tremor e sensação de rigidez de 
articulações e músculos. São também 
frequentes alterações do padrão de 
sono, com dificuldade em adormecer, 
fadiga e sensação de esgotamento 
físico, e diminuição da capacidade de 
concentração, os quais podem ter um 
impacto marcado no dia-a-dia do in-
divíduo. 

Estudos recentes apontam para o 
papel de períodos de maior stress e 
angústia como fatores precipitantes 
dos sintomas.

Apesar de não existir uma cura para 
a doença, existem vários tratamentos 
farmacológicos e não farmacológicos 
que podem atenuar os sintomas de fi-
bromialgia e melhorar o prognóstico a 
longo prazo, pelo que o reconhecimen-
to atempado e a intervenção precoce 
se tornam fundamentais.

A abordagem da fibromialgia deve 
ser feita numa perspetiva psicos-
somática, isto é, explorando de que 
forma os fatores biológicos, psicoló-
gicos e sociais interagem entre si e 
contribuem para a manutenção dos 
sintomas.

A Unidade Psiquiátrica Privada de 
Coimbra tem por missão contribuir 
para o bem-estar da população atra-
vés da oferta de cuidados de saúde, 
de atividades de formação e de inves-
tigação, na área da Psiquiatria e saú-
de mental, de acordo com padrões de 
referência internacionais. Para mais 
informações consulte: http://uppc.pt/

DR
 joaquim cerejeira

Psiquiatra e diretor clínico da 
UPPC

oPINIão
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PREPARAçãO:
–  Unte com manteiga um recipiente que 

possa ir ao forno.
 –  Numa tigela, misture os ingredientes secos 

(farinha, açúcar e sal).
–  A seguir, junte um ovo de cada vez, 

mexendo sempre antes de adicionar o 
seguinte. 

–  Junte o leite de amêndoas e as natas, 
misture bem até ficar com uma 
consistência homogénea.

–  Coloque a mistura no recipiente untado e 
leve ao forno por 45 minutos, a 180 graus.

–  Antes de arrefecer, polvilhe com açúcar. 

Nota: O Clafoutis não é uma sobremesa 
muito doce, a leve acidez da cereja quebra 
um pouco o adocicado, por isso o açúcar 
polvilhado dá um toque elegante à receita.

receita: 
ClafoUti de Cerejas

DR 

INgREDIENTES:
– 600gr de cerejas
–  70gr de farinha
– 120gr de açúcar com stevia
– 3 ovos
– 40ml de natas
– 350ml de leite de amêndoas
– 1 pitada de sal
– manteiga para untar

gASTRONOmiA

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

Publicidade

Rua D. Dinis, 53-A – Junto à Igreja nova • Cova da Piedade – Tel.: 212 580 293

1 FRANGO 6€        2 FRANGOS 10€

Prato do Dia + Bebida + Café 

Servimos
jantares



1212

REPORTAgEm Css | 8 de Junho de 2018

dia internacional da criança 
em Fernão Ferro

interação da população com as atividades 
realizadas na Freguesia contribuindo para 
construção das “páginas” que farão parte da 
história de Fernão Ferro – a Freguesia mais 
nova do concelho do Seixal.

Carlos Reis, Presidente da Junta de Fre-
guesia de Fernão Ferro, contou-nos que 
“Fernão Ferro recebe todos os dias novas 
famílias, que chegam de outras Freguesias 
do concelho e não só. A celebração, quer 
do aniversário da Freguesia quer a cele-
bração do Dia Internacional da Criança 
nestes moldes, acelera a integração na 
vida social destas famílias nas rotinas diá-
rias de Fernão Ferro, onde rapidamente se 
começam a sentir «I Love Fernão Ferro», 
juntando-se à já enorme família (residen-
tes mais antigos) que, por sua vontade 

Este ano, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro considerou interessante a 
hipótese de juntar a celebração do 25.º Aniversário da Freguesia de Fernão Ferro com o Dia 
Internacional da Criança.

Esta ideia, que foi acolhida pela 
Comunidade Educativa (Escolas Básicas/
JI, Infantários, Centro Paroquial), pelo 
Movimento Associativo e pelo Comercio 
Local, realizou-se no Parque das Lagoas 
nos dias 30 e 31 de Maio, onde tiveram 
o privilégio de contar com centenas de 
crianças, pais, avós, tios, primos, que dis-
frutaram de um conjunto de diversões em 
conjunto ao ar livre.

Neste espaço muitas foram as relações 
de amizade que se reforçaram e outras que 
se criaram, sendo esse o principal objetivo 
do Executivo da Junta de Freguesia, ou seja, 
promover atividades ao ar livre num espaço 
seguro, promover o convívio entre vizinhos 
e acima de tudo, até porque celebrava-se o 
25.º Aniversario da Freguesia, promover a 

participam ativamente em colaboração 
com a Junta na apresentação da Freguesia 
aos recém-chegados”.

O Presidente da Junta de Freguesia 
disse-nos ainda que “por outro lado, a 
felicidade das crianças, para nós execu-
tivo é fundamental. Vê-las divertirem-
-se em insufláveis gigantes, vê-las andar 
a cavalo, carrosséis, piscinas com barcos, 
trampolins e muitas outras atividades, é 
sem dúvida o melhor que levamos desta 
vida”. Carlos Reis concluiu dizendo que a 
iniciativa foi um sucesso: “podemos dizer 
que o 25.º Aniversário da Freguesia de 
Fernão Ferro foi celebrado em ambiente 
de grande festa, harmonia e felicidade – 
OBJETIVO CUMPRIDO – I LOVE 
FERNÃO FERRO”.

comer bem
Para bem viver

Associando o exercício físico à 
alimentação, é de realçar que cada 
vez mais os hábitos alimentares 
dos portugueses são desajustados. 
Segundo a OMS, em Portugal 86% 
das mortes anuais devem-se a doen-
ças crónicas: ataque cardíaco, AVC, 
cancro, diabetes tipo 2 e doenças 
respiratórias (NBC Progress Mo-
nitor, 2015). À exceção do último 
problema, que se deve ao tabaco, 
todos os outros estão claramente 
dependentes de uma alimentação 
saudável para serem evitadas (DGS, 
Alimentação Saudável em Grupos, 
2015).

É de realçar que sem uma alimen-
tação equilibrada não existem re-
sultados, porém tem que ser conci-
liada com uma hidratação adequada 
ao peso da pessoa (individualidade) 
e um plano de exercício físico es-
pecífico para cada objetivo, tendo 
em conta o género, a idade, se tem 
algum tipo de patologia existente 
e o tempo disponível para a práti-
ca do mesmo. Num objetivo de PMG 
(perda de massa gorda), o trabalho 
consiste numa redução de calorias 
diárias, utilizando para isso uma 
dieta hipocalórica e um treino fí-
sico, privilegiando uma componente 
cardiovascular, associada ao traba-
lho muscular específico.

No caso inverso, em termos de 
GMM (ganho de massa muscular), 
o intuito será aumentar as calorias 
diárias, cumprindo um plano alimen-
tar hipercalórico, tendo em conta 
em ambos os casos os três macro-
nutrientes (Proteína, Hidratos de 
Carbono e Gordura) e associando 
um trabalho mais intenso em ter-
mos de musculação (aparelhos de 
estáticos, halteres, barras ou mes-
mo peso corporal).

Zé Tabanêz
Personal Trainer WinJoy Fitness Health

oPINIão



seIxal: o PatRImónIo Do oCeano

Para comemorar o Dia 
Mundial dos Oceanos, cele-
brado hoje, a Câmara Muni-
cipal do Seixal organiza 
amanhã, dia 9 de junho, um 
passeio com várias atividades.

O passeio tem início às 10 
horas, com uma ação de lim-

peza de praia na Ponta dos Corvos, às 14h30 haverá uma visita ao Moi-
nho de Maré de Corroios, núcleo do Ecomuseu Municipal do Seixal e 
às 15h45 haverá um passeio pedestre à Ponta dos Corvos e visita guiada 
ao património ambiental e cultural existente no concelho associado 
aos oceanos (antigos moinhos de maré, secas de bacalhau, estaleiros 
de construção naval, ostreicultura, cais e embarcadouros, embarcações 
tradicionais).

O passeio é gratuito mas requer inscrição prévia através dos emails 
p.resende@adp.pt, ecomuseu.se@cm-seixal.pt ou através do contato 
telefónico 210 976 112.
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FeIRa Festa Da 
QuInta Do ConDe 

eVento solIDáRIo: Festa De 
anIVeRsáRIo Da Inês

A Associação de Moradores 
da Quinta das Laranjeiros, em 
conjunto com a Junta de Fre-
guesia de Fernão Ferro, Câmara 
Municipal do Seixal e a página 
de Facebook “Um Doce Cha-
mado Inês”, estão a organizar o 
evento solidário “Festa de Ani-
versário da Inês” no Parque das Lagoas, em Fernão Ferro, amanhã, dia 9 
de junho, a partir das 14 horas.

A Inês é uma menina de 2 anos com Trissomia 21, e a sua Festa de Ani-
versário pretende angariar o maior número de tampas de plástico de forma 
a reverter o peso das mesmas em tratamentos/sessões de desenvolvimento 
motor e cognitivo para a menina.

O evento irá ter um jogo de futsal solidário, insufláveis, touro mecâni-
co, bandas de música ao vivo, espetáculos de dança, tatuagens, piercings, 
bijuteria, uma exposição de quadros de Melissa Ariana Costa, entre outras 
atividades e animação.

Já arrancou a 28.ª edição da 
Feira Festa da Quinta do Con-
de, uma das principais exibições 
de atividades económicas da 
região, que decorre até domin-
go, 10 de junho.

Adiafa, Ruth Marlene, Jés-
sica Portugal, Belito Campos, 
Augusto Canário e Jorge Guer-
reiro são alguns dos artistas que 
atuaram e ainda vão atuar nesta 
edição da Festa.

Para além dos espetáculos 
musicais, que acontecem todas 
as noites, o certame volta a reu-
nir dezenas de expositores liga-
dos ao movimento associativo, 
empresas e instituições. À seme-
lhança das edições anteriores, a 
Câmara Municipal de Sesimbra 
vai estar presente com um 
espaço dedicado aos projetos 
desenvolvidos na freguesia da 
Quinta do Conde nos últimos 
anos. No recinto da Feira é pos-
sível encontrar ainda uma área 
de divertimentos, com vários 
carrosséis e pontos de venda de 
comida e bebida.

DR 

DR 

DR 

“a PeQuena PRInCesInha” 
em sesImbRa

A CineArte, companhia de 
teatro residente do Cineteatro 
Municipal João Mota, em 
Sesimbra, leva a cena no próxi-
mo dia 16 de junho às 21h30 a 
peça “A Pequena Princesinha”.

“A Pequena Princesinha” 
conta-nos a história de uma 
menina que vive com a sua mãe, 
uma mulher obcecada com o futuro da sua filha.

A companhia CineArte é uma parceria entre a Câmara Municipal e a 
Anime - Projeto de Animação e Formação, que vai apresentar mais espetá-
culos até ao final do mês de junho.

A peça é para maiores de seis anos e tem o valor de 3 euros.

DR 

“suPeR-heRóIs” no CInema s. VICente

A Animateatro leva a cena 
no dia 10 de junho às 16 horas, 
no Cinema S. Vicente na Aldeia 
de Paio Pires, a peça de Teatro 
“Super-Heróis”.

SuperTina e SuperTó são dois 
super-heróis com a missão de 
vigiar todo o planeta e ao míni-

mo sinal de medo incrustado, surgem em nosso auxílio. A D. Casimira e 
o Rafa necessitam de ajuda… Com quilos de energia, litros de folia e uma 
pitada de público, os nossos heróis metem mãos à obra e conseguem ensi-
nar-nos a lidar com o medo, que serve apenas para nos alertar dos perigos. 
Há que superá-lo, libertá-lo, e assim todos podemos ser heróis.

A peça tem a duração de 50 minutos, os bilhetes têm o valor de 5 euros, 
4 euros (com desconto) e 3 euros para Animamigos.

DR 
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Parque Jurássico: reino caído

Sudoku

 Sopa de letraS

música

amor electro – #4

Em #4 os Amor Electro voltam a beber no can-
cioneiro popular, desta vez elegendo “Canção de em-
balar” de José Afonso para um notável exercício de 
revisitação, e dão largas à sua costela electrónica, ab-
sorvendo estímulos sobretudo na synth-pop dos anos 
80, mas também no trip-hop seminal da cena de Bris-
tol. Neste novo trabalho discográfico, para além do 
hino “Juntos somos mais fortes” e do já incontornável 
“Procura por mim”, há temas tão fortes quanto im-
pactantes como “Vai dar confusão” (balanço funky 
apontado à pista de dança), “Sei” (mistura vintage on-
dulante com erupção hip-hop inesperada de Miguel 
Pité) ou o próximo single, “A miúda do café” (clássico 
electro-pop irresistível para dançar e cantar a plenos 
pulmões). Há ainda que destacar as colaborações nas 
letras de Fernando Tordo, que assina com Marisa Liz 
o arrepiante “O nosso amor é uma canção” (com Tia-
go Pais Dias a partilhar o microfone com Marisa), 
Jorge Cruz que fala de “Candeias às avessas” e Hugo 
Sá, fã da banda que impulsiona “A barca”.

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: Sentir-se-á liberto para expressar os seus sen-
timentos e amar livremente. Que o seu tempo seja 
gasto a amar!
Saúde: Estará melhor do que habitualmente.
Dinheiro: boa altura para pedir um aumento.
Números da Semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39

Amor: O seu coração poderá ser invadido pela sauda-
de, que o vai deixar melancólico. Não se deixe mani-
pular pelos seus próprios pensamentos!
Saúde: Previna-se contra constipações.
Dinheiro: Nada o preocupará.
Números da Semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36

Amor: Não deixe que a pessoa que tem ao seu lado 
sinta a falta da sua atenção e carinho. A felicidade é 
tão importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: O seu sistema nervoso anda um pouco alterado.
Dinheiro: Os investimentos estão favorecidos.
Números da Semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20

Amor: A sua vida amorosa dará uma grande volta bre-
vemente. Que a alegria de viver esteja sempre na sua 
vida!
Saúde: consulte o seu médico.
Dinheiro: Evite gastos supérfluos.
Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49

Amor: irá ter notícias de uma pessoa muito especial, 
com a qual não mantém contacto já há algum tempo. 
Que a alegria de viver esteja sempre na sua vida!
Saúde: momento calmo, sem preocupações.
Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Semana: 5, 6, 10, 28, 32, 39

Amor: Dê mais atenção à pessoa que tem a seu lado. 
Não deixe que os assuntos domésticos interfiram na 
sua vida amorosa.
Saúde: Faça exames médicos.
Dinheiro: Pode fazer aquele negócio que tanto deseja.
Números da Semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47

Amor: Aproveite com muita sabedoria os conselhos 
da sua família. Perdoe aos outros e a si próprio.
Saúde: coma alimentos com mais vitaminas. 
Dinheiro: Não misture a amizade com os negócios, 
poderá vir a arrepender-se se o fizer.
Números da Semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45

Amor: Demonstre o seu amor através de um jantar 
romântico. Que os seus sonhos se tornem realidade.
Saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, 
seja prudente.
Dinheiro: momento favorável.
Números da Semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44

Amor: Não se deixe iludir pelo aspeto físico, procure ver 
quem as pessoas são realmente por dentro. Seja verdadeiro, 
a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum tempo. 
Saúde: Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos.
Dinheiro: Não seja irresponsável e pense bem no seu futuro.
Números da Semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42

Amor: Andará muito exigente em relação ao seu par. 
liberte toda a criatividade que existe dentro de si e 
aprenda a contemplar o belo.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades.
Números da Semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34

Amor: Organize um jantar para reunir os seus amigos. 
Procure gastar o seu tempo na realização de coisas úteis.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos. 
combata-os com otimismo!
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45

Amor: A seta do cupido espera por si. Que a beleza 
da Aurora invada a sua vida!
Saúde: Tendência para dores musculares.
Dinheiro: boa altura para comprar casa, desde que 
aproveite as oportunidades certas.
Números da Semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49

8 a 14 de junho
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capitais americanas

1 5 6 7

2 3 5

4 1 3

8 3 1 7

3 4 9

5 9 8

7 8 2

3 7 5

5 6 3 7

Lima aSSUnÇÃO geOrgetOwn
waShingtOn Ottawa tegUCigaLpa
paramaribO CaStrieS havana
bridgetOwn manágUa braSíLia
kingStOwn naSSaU baSSeterre

Nublar é agora uma zona abandonada, onde impe-
ram as implacáveis leis da Natureza e os dinossauros 
lutam pela sobrevivência. Quando os cientistas desco-
brem que o grande vulcão da ilha está prestes a entrar 
em erupção, deparam-se com uma difícil decisão: re-
gressar ao local e salvar os animais de uma segunda 
extinção, ou deixar a Mãe Natureza seguir o seu curso.

Quinta aventura da saga "Parque Jurássico" (base-
ada nos livros do escritor Michael Crichton), "Mun-
do Jurássico: Reino Caído" conta com a realização 
de J. A. Bayona e produção de Steven Spielberg (que 
dirigiu os dois primeiros filmes, "Parque Jurássico" e 
"Mundo Perdido"). No elenco participam os actores 
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, B. D. Wong, Jeff 
Goldblum, Ted Levine, Rafe Spall, Toby Jones, Jus-
tice Smith, James Cromwell e Geraldine Chaplin.
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Paio Pires Fc, 
Gc corroios e 
acrut zambujalense 
Vencem

Jornada 100% vitoriosa para os clubes 
dos concelhos do Seixal e Sesimbra em 
jogos a contar para a 13.ª e penúltima 
jornada do Torneio Complementar de 
Seniores.

O Paio Pires Futebol Clube recebeu e 
venceu o CDR Águas de Moura no Vale 
da Abelha por 2-0. Os golos dos paiopi-
renses foram marcados por Léo e por Ivo, 
um na 1.ª Parte e outro na 2.ª Parte. 

Tarefa mais complicada teve o GC 
Corroios que deslocou-se ao terreno 
do 2.º classificado GD Lagameças mas 
venceu por 1-2. A chicotada psicológica 
continua a fazer efeito para o clube de 
Corroios que esta agora com três vitórias 
consecutivas, duas delas frente aos dois 
primeiros classificados.

Já o ACRUT Zambujalense foi vencer 
ao Vale da Amoreira, casa do GDR “Por-
tugal” por 1-2. A equipa zambujalense 
assegura assim a sua segunda vitória con-
secutiva, depois de na 5.ª Feira ter ven-
cido o GD Lagameças em casa por 1-0.

Na classificação, o GC Corroios conti-
nua em 3.º lugar agora com 18 pontos, a 
três do GD Lagameças mas já sem hipó-
tese de chegar ao 2.º lugar visto perder no 
confronto direto com o adversário visto 
terem perdido 0-3 em Corroios. O Paio 

Pires Futebol Clube surge logo a seguir 
na 4.ª posição com 15 pontos, mas ainda 
com possibilidades de chegar ao 3.º lugar 
se o GC Corroios perder na última jorna-
da. Já a equipa do ACRUT Zambujalense 
está na 6.ª posição com 11 pontos.

A próxima e última jornada joga-se no 
dia 10 de Junho às 17 horas e vai decidir 
o vencedor do Torneio Complementar: o 
Seixal Clube 1925 recebe no Bravo o GD 
Lagameças, O GC Corroios recebe o GDR 
“Portugal” e o ACRUT Zambujalense e 
Paio Pires FC enfrentam-se no Zambujal.

João Domingues

Publicidade

Gd sesimbra emPata 
e diz adeus ao sonHo

O GD Sesimbra empatou 6-6 na 
deslocação à Parede para defrontar o 
Parede FC “B” e empatou a seis bolas. A 
equipa sesimbrense não dependia de si 
para apurar-se para a Liguilha de Promo-
ção, mas o empate consentido na Parede 
dita o afastamento automático da equi-
pa.

O empate sesimbrense torna-se mais 
dramático visto o adversário direto tam-
bém ter empatado a uma bola, HC Vasco 
da Gama, o que na prática queria dizer 
que se os sesimbrenses tivessem ganho, o 
apuramento teria sido alcançado.

O GD Sesimbra vencia por 1-2 ao 
intervalo, e chegou mesmo a estar a ven-
cer por 3-5 no decorrer da 2.ª Parte, mas 
não conseguiu manter a vantagem. Mar-
caram para os pexitos Jorge Coelho, Bru-
no Fuzeta (2), 
Bernardo Pinhal, 
Carlos Fonseca e 
Luís Pinhal.

Apesar do não 
apuramento, a 
equipa do GD 
Sesimbra só pode 
sentir-se orgu-
lhosa do trajeto 
alcançado neste 
ano desportivo: 
sequência de 13 
jogos seguidos 
sem perder (10 
vitórias e 3 empa-
tes), melhor ata-

que da prova com 143 golos marcados, 
melhor diferencial de golos (+77) e ainda 
consegue que o seu atleta Jorge Coelho 
conquista o título de melhor marcador 
com 35 golos marcados. A equipa che-
gou ainda aos oitavos-de-final da Taça de 
Portugal, onde apenas aos pés do Valença 
HC, equipa do primeiro escalão nacio-
nal.

Já a Juventude Azeitonense perdeu na 
deslocação ao rinque da AJ Salesiana “B” 
por 9-5. Marcaram para os azeitonenses 
Luís Matos, Carlos Paiva, José Diogo 
Gouveia, Flávio Soromenho e Miguel 
Ferreira.

A Juventude Azeitonense terminou 
o campeonato na 10.ª posição, com 13 
pontos.

João Domingues
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