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Festas PoPulares  
de sesimbra
Decorrem até 7 de julho as Festas Popu-
lares do Concelho de Sesimbra. Festival 
do Caracol, que decorre de 28 de junho 
a 1 de julho, é um dos atrativos das Festas 
Populares.

Pág. 7

Pedro aFonso 
aPresenta livro
Escritor Pedro Afonso lança livro de poe-
mas “A Vitória do Silêncio”. Apresentação 
aconteceu na tertúlia “Encontro de Gera-
ções” promovida pela Casa do Educador 
do Seixal.
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Festas PoPulares  
do seixal
Arrancam amanhã as Festas Populares no 
Seixal. Falámos com António Santos, pre-
sidente da União das Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires para saber o 
que a população pode esperar para este ano.

Pág. 3

seixal a marchar

Publicidade

Página 16

Página 3



entRevista

administração, redação e Publicidade
Av. José António Rodrigues, 45
2840-078 Aldeia de Paio Pires
Telm. 969 856 802    
Telf. 210 991 683   
comerciodoseixal@gmail.com 
Estatuto Editorial em:
http://jornalcomerciodoseixalesesimbra.wordpress.com
Facebook: Comércio do Seixal e Sesimbra

Diretora Comercial: Ângela Rosa
Paginação: Sofia Rosa
Repórter: Fernando Soares Reis CP6261 
Colaboradores: Adriana Marçal, Agostinho António Cunha, 
Alvaro Giesta, Cláudia Cristão, Celino Cunha Vieira TE1218, Dário 
Codinha, Eunice Pinto, Fernando Fitas CP2760, João Araújo, João 
Domingues CO1693, José Carvalho, José Henriques, José Lourenço, 
José Mantas, José Sarmento, Jorge Neves, Maria Vitória Afonso, 
Maria Susana Mexia, Mário Barradas, Miguel Boieiro, Paulo 

Nascimento, Paulo Silva, Pinhal Dias, Rúben Lopes, Rui Hélder 
Feio, Vitor Sarmento. 
Impressão: Funchalense – Empresa Gráfica, S.A. 
Rua da Capela N. S.ª da Conceição, 50 – Morelena – Pero Pinheiro
Tiragem: 15.000 exemplares

O «Comércio» não se responsabiliza nem pode ser responsabilizado 
pelos artigos assinados pelos colaboradores. Todo o conteúdo dos 
mesmos é da inteira responsabilidade dos respectivos autores.

Diretora: Joana Rosa TE-544A
Registo do título: 125282 
Depósito Legal: N.º 267646/07
Contribuinte N.º 514 867 060
Propriedade: Ângela Rosa
Editor: Cruzada de Letras, Lda.

2

css | 22 de Junho de 2018

marchas PoPulares
“A ideia é manter a cultura e dar a conhecer às nossas crianças o espírito das marchas e dos Santos Populares”

Com a chegada das Festas Populares 
de S. Pedro chegam também as Marchas 
Populares das escolas e coletividades do 
Concelho do Seixal. O “Comércio” foi 
falar com Ana Abrantes, Professora de 
Danças Latinas (Kizomba e Danças Afri-
canas) no Espaço Reyel e ensaiadora da 
Marcha da escola JI/EB1 Quinta dos 
Franceses, sobre a experiência de ensaiar e 
de dar a conhecer as Marchas às crianças.

Como surgiu o convite para ser a 
ensaiadora da Marcha da escola da 
Quinta dos Franceses?

Esta é a terceira vez que estou a ensaiar 
as marchas da Quinta dos Franceses. A 
primeira vez foi há três anos, depois parei 
um ano, voltei o ano passado e este ano 
estou cá novamente. Na primeira vez, o 
convite surgiu através de uma mãe que já 
conhecia o meu trabalho no âmbito de 
outra actividade profissional que tenho 
associada à dança. O ano passado e este 
ano convidaram-me novamente.

Como tem sido a experiência na 
Marcha da Quinta dos Franceses desde 
o primeiro ano até hoje?

Tem sido bastante interessante. Estou 

de não haver competição pode trazer 
mais crianças e criar um ambiente sau-
dável à volta das Marchas?

Nas crianças não existe competição, 
não existe uma marcha que ganhe e acho 
que é assim que deve continuar.

A ideia é manter-se a cultura e dar a 
conhecer às nossas crianças o espírito das 
marchas e dos Santos Populares. A parte 
da competição já têm diariamente. Acho 
que aqui o importante é conseguirem 
lidar uns com os outros, de faixas etárias 
diferentes, e também com os adultos. E 
também tentarem conhecer-se a si pró-
prios num âmbito familiar, que é o que se 
cria aqui, num ambiente de entreajuda, e 
não de competição.

Tanto que quando começámos as mar-
chas nunca falei de competição. As crian-
ças estão aqui para se divertirem, para 
fazer a marcha. As meninas para vestirem 
um vestido bonito e para serem maqui-
lhadas, os meninos porque é giro.

Vão com esta ideia e nunca com uma 
ideia de competição. Eles próprios nun-
ca me perguntaram se vão ganhar ou se 
existe pontuação. Nunca me pergunta-
ram isso, e acho que manter este espírito 
é saudável.

E qual é o envolvimento dos pais?
Os pais da Associação têm um envolvi-

mento muito grande, são eles que estão a 
organizar. São eles que tratam dos fatos, 
dos arcos, acessórios, maquilhagem e 
cabelos, tudo o que seja trabalhos manu-
ais são eles que fazem. É uma dedica-
ção muito grande dos pais às Marchas e 
eu noto isso, é o terceiro ano que estou  
envolvida neste projeto. O ano passa-
do parámos para coser fatos, tivemos 
todos juntos a tentar não só cuidar deles 
enquanto cá estão, mas também a ajudar 
em tudo o que engloba a marcha, portan-
to tudo isto passa por nós e pelos pais da 
Associação.

Quanto aos pais que não fazem par-
te da Associação, estes têm também um 
grande envolvimento. Tivemos uma reu-
nião no início da preparação das mar-
chas, onde damos a conhecer todos os 
pormenores dos ensaios. Relativamente 
ao envolvimento das crianças, é extra-
ordinário verificar a continuidade de  
muitas delas ao longo destes anos, algu-
mas já estiveram comigo, quanto às crian-
ças que vêm pela primeira vez participar 
nas marchas, normalmente não sabem 
se querem ficar ou se vão gostar, mas  
acabam sempre por se render e ficar con-
nosco.

Existe então um ambiente saudável 
e as crianças acabam por querer ficar?

 Sim, os pais verificam este ambiente 
saudável que existe no grupo e facilmen-
te aderem ao espírito que aqui se vive. 
Trabalhamos em conjunto, grupo mar-
chantes e famílias, em casa a curiosidade 
e interesse passa sempre por perguntar às 
crianças: “ O que fizeram hoje? Como é 
que se marcha?” 

Acho que é importante perguntar-lhes 
o que fizeram, porque aquilo que ensina-
mos não é apenas uma coreografia. As 
crianças tiveram de fazer a interpretação 
do texto, para aprender a letra, tiveram 
de aprender a música, os tempos certos 
de arrancar, de avançar para um lado ou 
outro. Não acaba só por ser uma coreo-
grafia mas também uma aprendizagem 
de música, da interpretação do texto e 
também da nossa cultura.

Mas eu explico-lhes tudo. Porque 
alguns chegam e não sabem para o que 
vêm, não sabem o que são as Marchas e 
temos de lhes explicar, temos de mostrar 
o que são, e os pais aí também ajudam.

João Domingues

sempre a aprender algo novo com as crian-
ças. Temos tido cada vez mais aderência. 
Este ano temos mais meninos do pré-
-escolar, algo que não tínhamos no pri-
meiro ano, portanto o desafio é cada vez 
maior porque as faixas etárias são muito 
diferentes. Começamos desde os quatro 
anos, até aos dez, onze anos. O desafio 
é sempre diferente a cada ano que passa.

É fácil ensinar a coreografia às 
crianças?

É fácil ensinar mas não é fácil lidar 
com as personalidades diferentes e com as 
diferentes faixas etárias. Inicialmente os 
ensaios decorriam duas vezes por semana, 
tivemos que aumentar para três ensaios 
devido ao elevado número de marchan-
tes. Na realidade 1h30 de ensaio corres-
ponde a 30minutos, o restante tempo é 
brincadeira.

Tentamos também lidar com eles pes-
soalmente e conhecê-los individualmente 
para sabermos como vamos conseguir 
juntar os pares, porque muitas vezes eles 
pedem-me para mudar de par.

As Marchas Populares do Seixal não 
têm um carácter competitivo. O facto 
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Festas PoPulares de s. Pedro
Aproximam-se as Festas Populares de S. Pedro e o “Comércio” esteve à conversa com António Santos, Presidente da União das 
Juntas de Freguesia do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, para saber o que podemos esperar este ano.

Publicidade

tos milhares de amigos espalhados um pouco 
por todo o nosso país e mesmo no estrangeiro 
e que neste período festivo vêm ver a festa da 
sua terra visitando as suas famílias e amigos.

À imagem de anos anteriores vamos ter 
uma programação diversificada e de qualida-
de, vamos manter a existência de dois palcos, o 
palco principal junto à Quinta dos Franceses, 
onde já o ano passado esteve onde tem aconte-
cido as comemorações do 25 de abril e tão bem 
tem funcionado, o palco n.º 2 irá localizar-se 
no Largo da Igreja e será para os espetáculos 
promovidos pelas nossas coletividades, pelo 
nosso movimento associativo, as nossas ban-
das filarmónicas, ranchos folclóricos, grupos 
de musica ligeira e popular locais e que rotulo 

O que a União das Juntas de Freguesia 
do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
e a Câmara Municipal do Seixal têm prepa-
rado para as Festas de S. Pedro?

António Santos: As Festas Populares do 
Seixal, ou as Festas Populares de S. Pedro, 
estão aí e esperamos que sejam novamente 
um êxito e do agrado de todos. Vão decorrer 
no período compreendido entre 23 de junho 
e 1 de julho, sendo organização da Câma-
ra Municipal do Seixal, Junta de Freguesia, 
movimento Associativo.

Festejar e comemorar as nossas ancestrais 
Festas Populares é também homenagear os 
nossos antepassados, constituindo certamente 
e mais uma vez um ponto de encontro de mui-

como muito interessantes. O Arraial irá ser 
estendido à marginal local que será também 
dotado com stands com uma oferta variada 
entre os quais o artesanato e a gastronomia, 
vamos manter a aposta na animação de rua, 
as Marchas Populares, o Baile de S. Pedro e a 
Marcha das Canas e como não podia deixar de 
ser a Solene Procissão em Honra de S. Pedro, 
organizada pela nossa Paróquia.

Uma palavra também para as atividades 
náuticas, e embarcações típicas na nossa baía, 
não estivéssemos nós a falar das Festas de S. 
Pedro com uma nota também muito parti-
cular para a FanZone instalada no Jardim do 
Seixal, na Praça dos Mártires da Liberdade 
com a transmissão de todos os  jogos até ao 
final do Campeonato do Mundo e de uma 
forma muito particular os da nossa seleção, e 
com uma área de animação nas suas imedia-
ções.

Este ano as festas de S. Pedro começam 
no dia 23 de junho?

AS: Por mera casualidade será no dia de S. 
João, no sábado, que terão inicio as nossas fes-
tividades, onde à imagem de anos anteriores 
voltámos a retomar o modelo de 1 semana de 
festas, aproveitando este novo enquadramen-
to das obras entretanto realizadas no núcleo 
histórico do Seixal, que transformaram a área 
pública da nossa terra para melhor e sempre 
de forma enquadrada e em equilíbrio com a 
nossa magnifica baía, apesar de as obras não 
estarem na sua totalidade terminadas, o seixal 
encontra-se no entanto bem diferente para 
melhor e isso constitui uma atratividade para 
quem nos quer visitar.

Era ao nosso movimento associativo que 
queríamos chegar essa importância tem-se 
vindo a verificar ao longo dos anos, não é algo 
novo, há uma continuação na cooperação.

AS: Como disse, a nossa história e tradi-
ção será sempre para manter, aliás não consigo 
sequer conceber uma festa popular sem ter a 
presença do nosso movimento associativo, e 
quando falamos da nossa história e tradições, 
temos inevitavelmente de falar das nossas 
centenárias coletividades que durante muitos 
anos, muitas décadas, foram elas que deram 
corpo organizando estas mesmas também 
centenárias festas populares.

Quando falamos das intervenções urba-
nas que se encontram já realizadas, e das que 
se encontram em curso, deposito bastantes 
expectativas em relação às obras que se pers-
petivam no futuro recente o Parque Urbano 
D’Ana, a construção do Pavilhão para a prá-
tica do Hóquei em Patins, pavilhão este que 
homenageia ainda uma das maiores referen-
cias do desporto Seixalense, Leonel Pereira 
Fernandes, a previsível instalação de equipa-
mentos hoteleiros ou a ligação pedonal e ciclá-
vel com a construção da ponte entre o Seixal e 
o Barreiro, entre outras.

Engalanado, vaidoso e alegre, assim se 
encontra o Seixal que o aguarda, o convite 
está feito, venham e visitem o Seixal terra com 
um passado histórico, profícuo, mas sempre 
virado para o futuro que vos espera, usufruam 
das nossas que também são as vossas Festas 
Populares do Seixal em Honra de S. Pedro, e já 
agora tragam um ou muitos amigos também, 
divirtam-se e sejam muito felizes. 

João Domingues



rosto do seixal
ALBERTO SANTOS

Famoso pela qualidade que dedica a 
cada instrumento de sopro que repara, este 
famoso luthier seixalense dá continuidade 
a uma firma centenária de reparação de 
instrumentos para as bandas filarmónicas 
e orquestras de todo o país.

Em 1970 dá início à sua aprendizagem 
de reparação, transformação e afinação de 
instrumentos de sopro de bocal, na Firma 
Santos Beirão Lda. com dois dos melhores 
mestres de instrumentos de metal de sopro 
(Fernando Silva e Francisco Alberto dos 
Santos – seu avô e pai, respetivamente).

Continuou a aprendizagem durante dez 
anos, até 1980. Cinco anos mais tarde, e 
ainda na firma acima referida, ascendeu a 
primeiro oficial de instrumentos de sopro. 
Trabalhou também vários anos na Firma 

Violino como mestre de instrumentos de 
metal em colaboração com várias firmas 
conceituadas da época, onde, numa das 
quais trabalhava um dos seus mestres, 
Francisco Alberto dos Santos.

 Nos anos seguintes trabalhou por conta 
própria em Lisboa (Calçada da Ajuda) para 
músicos das bandas da PSP, GNR, Exérci-
to, Marinha, Força Aérea, Teatro Nacio-
nal São Carlos, Conservatório Nacional, 
Escola Metropolitana, Gulbenkian e das 
Sociedades Filarmónicas de Portugal con-
tinental e insular até 2005, data em que 
mudou de instalações para o Casal de San-
to António, no Seixal – onde se encontra 
actualmente na firma Alberto Santos (cria-
da a 1 de janeiro de 2005).

mário barradas
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Governo Garante 
correção de “erro” da 
autoridade tributária 
no irS de penSioniStaS

Muitos pensionistas foram sur-
preendidos com o valor de reembol-
so de IRS este ano.

António Costa garantiu que a AT 
vai proceder ao reprocessamento 
das declarações de IRS em causa, 
sem necessidade de reclamação.

O primeiro-ministro garantiu que 
a Autoridade Tributária (AT) vai 
corrigir um “erro” que prejudicava 
as deduções à coleta dos pensionis-
tas que tinham recebido aumentos 
extraordinários em agosto de 2017, 
depois de alertado para a situação 
pelo PCP.

“Posso dizer que a AT já detetou 
o erro, vai proceder ao reprocessa-
mento de todas as declarações de 
IRS destes pensionistas que, sem 
necessidade de reclamação, vão ver 
a sua liquidação alterada, de forma 
a não sofrerem a penalização a que 
não tinham direito e não se justifi-
cava. Esse é o ponto de situação”, 
assegurou António Costa, no debate 
quinzenal na Assembleia da Repúbli-
ca.

A situação, relatada ao grupo 
parlamentar do PCP, tinha sido de-
nunciada pelo secretário-geral co-
munista, Jerónimo de Sousa, na sua 
intervenção no debate quinzenal.

Segundo o líder comunista, está 
em causa um “problema que surgiu 
recentemente com a liquidação de 
IRS dos pensionistas que tiveram 
aumentos extraordinários em agos-
to de 2017 e deixaram de benefi-
ciar de deduções, uma vez que a AT 
considera que o valor da pensão ul-
trapassa o da pensão mínima”.

“Esta interpretação das Finanças 
não acerta com o objetivo de asse-
gurar o aumento das pensões mais 
baixas. Se vingar, por causa de um 
aumento de 20, 30 euros na pen-
são anual, perde-se uma dedução 
de 500, 600 euros por dependente, 
mais 400 euros de despesa de apoio 
domiciliário. Não é justo”, lamentou 
Jerónimo de Sousa, questionando o 
primeiro-ministro sobre o proble-
ma.

Fonte: e-ekonomista.pt

Escolha os serviços de um profis-
sional, contacte o Solicitador. 

Envie a sua questão para:
duvidas@ruifeio.pt
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Fernando 
Fitas

Rui Hélder Feio
Solicitador

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

Contacte o Solicitador!

218  284  986 934  428  652
solicitador@ruifeio.pt

www.ruifeio.pt

Elemento proeminente do Grupo Dramá-
tico “Os Inquietos”, da Sociedade Filarmónica 
Amorense, com a qual mantém uma relação de 
verdadeira paixão e na qual, desde os 17 anos, 
tem sido chamado a desempenhar os mais 
diversos lugares nos corpos directivos, Arsénio 
Almeida Baptista, nasceu em Amora corria o 
ano de 1927.

Filho de um modesto casal amorense que 
vivia com tremendas dificuldades no seu dia a 
dia, aos 14 anos conseguiu entrar para grume-
te da residência da família Mundet, líder mun-
dial na transformação de cortiça e detentora 
de uma fábrica no Seixal e outra na freguesia 
de Amora.

Insatisfeito com a circunstância de ser for-
çado a permanecer dia e noite dentro do pala-
cete que a referida família habitava, na Rua 
Sousa Martins, em Lisboa, situação que o 
mantinha afastado da terra e dos amigos, por 
largos períodos de tempo, aliada ao facto de 
as atribuições que lhe haviam sido destinadas 
não se limitarem aos recados mas também à 
limpeza das janelas e perceanas – como se de 
uma sopeira se tratasse – ao fim de três anos de 
ali permanecer, decidiu vir-se embora.

Refira-se, contudo, que na época a que nos 
reportamos, as mulheres ainda não imagina-
vam que um dia iriam usar calças, pelo que 
alguns trabalhos, susceptíveis de as deixar des-
compostas, eram confiados aos rapazes.  

“Claro, que não me faltava, fosse o que fos-
se, de comer, ainda que estivéssemos em plena 
grande Guerra.” Reconhece. “ Mas faltava-me 
uma coisa tão importante quanto essa: a pre-
sença de meus pais (que só via de mês a mês) e  
o convívio com  os companheiros de infância. 
Ausências que me pesavam sobremaneira.”

Assim, depois de alguns pedidos, insisten-

temente, feitos pelo progenitor junto do geren-
te da Fábrica de Produtos Corticeiros, acabaria 
por ser admitido como aprendiz.

Tesoureiro da direcção
oferece-se para figurante

Aqui regressado e com uma ocupação fixa, 
logo tratou de restabelecer todos os elos de 
ligação à terra, interrompidos durante o tempo 
que dela estivera afastado. Um deles, traduziu-
-se no reatar dos laços com a sociedade, local de 
encontro e convivência da juventude da época. 
E com tal empenho o fez que, nesse ano, seria 
convidado para vogal da direcção e quinze 
dias depois, para tesoureiro da instituição.

A partir daí, tem passado por todos os 
órgãos directivos da colectividade com o mes-
mo entusiasmo com que tomou posse pela 
primeira vez. Determinado e frontal em tudo 
quanto tenha a ver com a dignificação das 
cores da sociedade e da elevação cultural das 
gentes de Amora, Arsénio Almeida Baptista é 
um dos dirigentes da SFOA que goza de parti-
cular prestígio entre os seus consócios.

Não surpreende, por isso, que se haja afir-
mado um dos grandes entusiastas do Grupo 
Dramático “Os Inquietos”, em prol do qual 
nunca regateou qualquer esforço, empregando 
sempre o melhor da sua imaginação, em todas 
as peça que o mesmo levou à cena. Tanto no 
domínio da representação, como no da criação 
e adaptação de textos, mormente, da designa-
da revista à portuguesa.

Enamorado pelo fascínio do palco, mas 
impossibilitado de dar livre curso a essa sedu-
ção, por via do elenco se encontrar completo, 
“foi com grande ansiedade,” diz “que aguar-
dei uma oportunidade, de pertencer ao teatro. 
Mesmo que fosse como figurante.” 

A concretização de tal desejo, viria a acon-
tecer logo após a realização de um espectáculo, 
em Paio Pires, no decorrer do qual dois dos 
rapazes que entravam na peça, de tal maneira 
se desentenderam, que, para evitar mais bulhas 
nos bastidores, o ensaiador resolveu afastá-los.

Intérprete de drama comédia e revista 
“Ao tomar conhecimento dessas dispensas,” 

refere, “ quer eu, quer o António Cunha, então 
meu colega de direcção, imediatamente nos 
prontificamos para preencher as respectivas 
vagas, oferecimento que o ensaiador aceitou 
com natural satisfação porque lhe resolvia o 
problema que tinha entre mãos, sem afectar a 

histórias associativas (41)*
arsénio almeida baPtista

de Grumete da casa mundet a 
director, actor e Presidente da sociedade

normal actividade do grupo, nem a programa-
ção para ele prevista.”

A sua estreia, acaba, desta forma, por ocor-
rer numa comédia, de título, “Os Pupilos do 
Sr. Heitor” mas na qual, para além de entrar 
como figurante, teve ainda de desempenhar o 
papel de mulher, personagem que os demais 
rapazes se recusaram a fazer. 

“Ora,” conta Arsénio Baptista, “como 
todos se haviam escusado a aceitar aquele 
papel, ofereci-me eu para o assumir. Até por-
que, considerava que o mesmo não poderia ser 
imposto a ninguém, sob pena da interpretação 
perder autenticidade, o que não seria benéfico 
para o prestígio do grupo. 

E fi-lo com tamanha desenvoltura,” revela, 
“que António Pedroso, me escolheu para figu-
ra principal da peça seguinte, intitulada “Síl-
vio, O Cigano”, composta de quatro actos, na 
qual contracenava com meu irmão Guilher-
me, que fazia o papel de mau.

Aliás, assinala Arsénio Baptista, “O presti-
gio de que o grupo viria, mais tarde, a desfru-
tar, sustentar-se-ia na versatilidade dos actores 
que o constituíam e do multifacetado talento 
de meu irmão, que a par de representar com 
desenvoltura, cantava muito bem e pintava 
excelentemente. Era ele, de resto, quem execu-
tava os cenários das peças.” 

Ante o à-vontade que evidenciava no 
desempenho das personagens que lhe eram 
confiadas, Arsénio Almeida Baptista, logo foi 
tido por, António Pedroso, como um dos acto-
res, de cuja participação, o grupo nunca mais 
podia abrir mão. 

O mesmo se dirá de António Cunha, que, 
na opinião do conhecido amador teatral, 
“tinha uma óptima voz e cantava muito bem” 
e com ele havia ingressado no grupo para acu-
dir ao seu funcionamento numa situação de 
emergência, acabando por nele permanecer até 
à sua extinção.

Esse período de cerca de quarenta anos, 
durante os quais, se assistiu a uma intensa 
actividade teatral, “foi um tempo,” relembra 
Arsénio Baptista, “muito profícuo para o Gru-
po Dramático “Os Inquietos”, que anualmen-
te produzia um novo espectáculo. Ora, um 
drama ou uma comédia, ora uma opereta ou 
revista.”

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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Se pretende vender um 
automóvel noutro paíS 

europeu Saiba que:
Os particulares podem pedir a 

devolução do IVA junto das auto-
ridades do seu país quando vendem 
um automóvel novo a um comprador 
residente noutro país da União Eu-
ropeia para evitar que seja pago 
IVA duas vezes sobre o mesmo ve-
ículo.

Um carro vendido na UE é consi-
derado novo se for vendido nos seis 
meses seguintes à data em que foi 
posto a circular pela primeira vez 
ou não tiver mais de 6 000 km.

No caso de um particular resi-
dente na União Europeia, que venda 
o seu automóvel usado a um compra-
dor residente na União Europeia, 
não há lugar a qualquer pagamento 
de IVA.

Um automóvel é considerado usa-
do se for vendido mais de seis me-
ses depois da data em que foi posto 
a circular pela primeira vez e tiver 
mais de 6 000 km.

Se pretende eStudar 
noutro paíS europeu 

Saiba que:
Os filhos dos cidadãos da União 

Europeia que, por motivos profis-
sionais, se instalam noutro país da 
União, têm direito a ensino gratui-
to para aprenderem a língua desse 
país, de forma a facilitar a adapta-
ção ao novo sistema de ensino.

O sistema de ensino do novo país 
de residência pode ser muito dife-
rente daquele a que está habitua-
do. Em certos países, por exemplo, 
opta-se muito cedo entre o ensino 
geral e o ensino técnico.

Por isso não existe um reconheci-
mento automático dos certificados 
de habilitações do ensino secundá-
rio a nível da União Europeia. Em al-
guns países, antes de poder inscre-
ver os seus filhos numa escola local, 
deve solicitar à entidade nacional 
competente o reconhecimento dos 
respetivos certificados de habilita-
ções.

Se eStiver noutro paíS 
europeu e adoecer Saiba 

que:
Uma receita passada por um mé-

dico no seu país é válida em todos os 
países da União Europeia. No entan-
to, um medicamento receitado num 
país poderá não estar disponível ou 
ter um nome diferente.

Pode pedir ao seu médico que lhe 
passe uma receita destinada a ser 
apresentada noutro país da União 
Europeia, também conhecida como 
«receita transfronteiriça».

Porém, mesmo dentro da União 
Europeia, há medicamentos cuja 
venda pode não ser autorizada ou 
que podem não estar disponíveis 
noutro 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 

música PoPular e rock PortuGuês 
abriram 28.ª edição da Feira Festa

Na cerimónia inaugural, ocorrida 
na noite de 1 de junho, Afonso Esteves, 
presidente da comissão organizadora do 
referido evento, com o qual se inicia um 
programa de festividades que se estende 
ao longo de todo o mês, salientou tratar-
-se de uma iniciativa anual resultante do 
trabalho conjunto do movimento asso-
ciativo, levado a efeito de parceria com a 
Junta de Freguesia, a Câmara Municipal 
de Sesimbra e o comércio local.

A Música Popular e o Rock feito em Portugal nos anos 80 tiveram honras de abertura da 28.ª 
edição da Feira Festa, acontecimento que se prolongou até 10 de Junho e que, ano após ano, 
concita a atenção dos habitantes da Quinta do Conde, do Concelho de Sesimbra e da região. 

de um projeto, concedendo-a à referida 
entidade.

Organizado pelos estabelecimentos 
de ensino que tomam parte na aludida 
assembleia, com o apoio logístico das jun-
tas de freguesia, o evento, levado a efeito a 
2 de junho no Parque da Vila, pretendeu 
assim evidenciar o espírito solidário dos 
jovens, sublinhando a naturalidade com 
que encaram o direito à diferença e outros 

aspetos que se prendem com inquestioná-
veis vetores da cidadania.

No decurso da citada iniciativa, Fran-
cisco Jesus e Odete Graça, presidentes da 
Câmara Municipal e Assembleia Muni-
cipal de Sesimbra, efetuaram a entrega 
de 5 mil euros à direção da citada IPSS, 
correspondente à soma do valor conce-
dido pela edilidade a cada escola envol-
vida na referida assembleia. Segundo o 
líder camarário, “a decisão tomada pelos 
jovens deputados, constitui um ato sim-
bólico, mas de grande relevância, que a 
par de expressar o valor da solidariedade, 
fortalece a convicção de que é possível um 
mundo cujas diferenças não sejam fatores 
de descriminação, ao mesmo tempo que 
reforça a necessidade deste equipamento 
social para o concelho e para a região”.

Na perspetiva de Odete Graça, “trata-
-se de um gesto de grande significado, 
que nos sensibiliza e que sendo prota-
gonizado pelos cidadãos do futuro, nos 
permite acalentar a convicção de que a 
solidariedade não tem limites”.

Agradecendo a decisão tomada pelos 
jovens que integram a citada assembleia 
municipal e esta feira solidária, Jorge 
Rato, presidente da Cercizimbra, expres-
sou a sua gratidão a todos quantos se 
envolveram nesta iniciativa e nos objeti-
vos que a motivaram.

comunidade escolar Promoveu ação 
solidária Para com a cercizimbra
Exposição e venda de bolos e outros produtos confecionados por alunos, encarregados de 
educação e professores; jogos tradicionais, exibições musicais e a atuação de vários grupos de 
dança, constituíram algumas das componentes de animação da ação de solidariedade para com 
a Cercizimbra, denominada “Todos ao Parque”, levada a efeito a 2 de Junho na Quinta do Conde.

A iniciativa tendente a manifestar o 
apoio da comunidade educativa à concre-
tização do projeto de construção de um 
centro e lar ocupacional daquela institui-
ção, decorre de uma deliberação tomada 
pela 14.ª Assembleia Municipal de Jovens, 
através da qual os diversos agrupamentos 
escolares do concelho de Sesimbra pres-
cindiram da verba que lhes é anualmente 
atribuída pela autarquia para a realização 

Apresentando um programa que dá 
espaço a agrupamentos da localidade ou a 
artistas que com ela mantêm ou mantive-
ram alguma ligação, a aludida realização 
constitui, assim, um momento de valo-
rização da denominada “prata da casa”, 
evidenciando os seus talentos e aptidões.

Isso mesmo seria, de resto, sublinhado 
por Vítor Antunes, presidente da Junta de 
Freguesia quintacondense ao referir que 
a autarquia ”está de alma e coração com 

a organização do maior certame festivo 
da localidade, expresso no aumento do 
número de pavilhões que regista a cada 
edição e na sua capacidade de atrair visi-
tantes à freguesia nesta época do ano”.

Neste contexto, segundo ainda o 
autarca, “encaramos o desejo de estu-
darmos a possibilidade de ampliar as 
vertentes organizativas da festa, assumin-
do também a sua componente lúdica,  
ou seja, a vertente da feira que a caracte-
riza”.

Por sua vez, Francisco Jesus, presidente 
da Câmara Municipal de Sesimbra, sus-
tenta que o aludido evento legitimamente 
considerado o maior evento do género do 
concelho de Sesimbra nesta quadra fes-
tiva, “radica na capacidade evidenciada 
pelo do movimento associativo da Quinta 
do Conde e pela determinação com que 
constrói a identidade local, assente em 
valores intrínsecos à própria comunidade 
e que dela genuinamente emanam”.

De acordo ainda com o líder cama-
rário, “sabemos das carências que ainda 
existem na freguesia em diversos domí-
nios, mas isso, acaba por relevar ainda 
mais a realização deste certame, o qual 
nos deve mobilizar para equacionarmos 
a eventualidade de aumentarmos a nossa 
participação nas próximas edições”.
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Festas PoPulares do concelho 
de sesimbra

Como tem sido hábito nos últimos 
anos, as ruas ornamentadas, as marchas 
populares e os “bailaricos” preenchem 
o programa, que se estende até ao dia 7 
de julho, e que conta com o empenho da 
comunidade e de várias associações locais.

As marchas populares, que decorreram 
no dia 16 de junho na Quinta do Con-
de, mas que vai ainda acontecer hoje, dia  
22, também na Quinta do Conde, e nos 
dias 23 e 29 de junho, em Sesimbra, con-
tinuam a ser o ponto alto das comemo-
rações.

Ao longo dos vários dias de festa, o 
Largo da Junta de Freguesia da Quin-
ta do Conde transforma-se num arraial 
popular, com bailes e muita animação, 
assim como vários largos e ruas da vila de 
Sesimbra.

Destaque também para o Festival do 
Caracol, que decorre de 28 de junho  
a 1 de julho, na Quinta do Conde, e que, 
ano após ano, tem conquistado mais 
adeptos.

A animação e o colorido caraterísticos dos Santos Populares 
estão de volta ao concelho.

santos Populares
Em junho que lindo mês
Temos Santos bem conhecidos
Pelo menos eram três
Que nunca serão esquecidos

Santo António foi o primeiro
Dos três santos a chegar
Também foi casamenteiro
Mas nunca chegou a casar

Gostava de se divertir
Ainda quando era novo
Para cantar e para rir
Ia-se juntar ao povo

A seguir veio S. João
Com muita sabedoria
Era muito folião
Fosse de noite ou de dia

Mas por fim veio o S. Pedro
Seguiu o mesmo caminho
Guardava para si um segredo
Não gostava de estar sozinho

Homem de grande valor
Aqui lhe tiro o chapéu
Escolhido por Nosso Senhor
Ficou com as chaves do Céu

agostinho antónio 
cunha

PoemA
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aPresentação do livro  
de Poemas de Pedro aFonso 
“a vitória do silêncio”

A sua antiga professora, atualmente a 
Tesoureira da Casa do Educador, prepa-
rou uma excelente tarde para homenagear 
este antigo aluno que se tornou um gran-
de poeta de cariz modernista. Para isso, 
Maria José Vaz pediu a colaboração dos 
membros da direção e de outras associa-
das de que resultou um grande momento 
de cultura e uma tarde muito agradável 
por ter outros intervenientes que a tor-
naram diversificada. Outro seu aluno, 
David Ventura, cantou o fado acompa-
nhado à guitarra e viola. Atuaram tam-
bém musicalmente Sons da Amizade, 
Guedes Jacinto e Mário Veiga. Maria José 
Vaz apresentou com grande orgulho um 
trabalho de grande nível literário. Trata-
-se  de um excelente livro de poesia e não 
se trata de um iniciante pois é o quarto 
livro publicado.

Segundo Tomás de Aquino, presidente 

Foi no dia 9 de Junho que teve lugar na Casa do Educador do Seixal uma tertúlia denominada 
Encontro de Gerações que teve como principal temática a apresentação de um livro de poemas  
de autoria de Pedro Afonso um antigo aluno da Escola Primária de Arrentela. 

aSSociativiSmo no 
município do Seixal

clube ténis de mesa de amora 
(ctma)

O Clube Ténis de Mesa de Amo-
ra, oficialmente constituído em 4 de 
Agosto de 2008, resultou da firme 
vontade de um conjunto de pessoas, 
que decidiram conjugar esforços 
no sentido de tentar proporcionar 
as condições necessárias para o de-
senvolvimento da modalidade des-
portiva, Ténis de Mesa, na cidade 
de Amora. Por questões de ordem 
familiar e dirigentes que dessem 
continuidade ao projecto, o clube 
encontra-se inactivo desde 2012.

No último ano da sua actividade, o 
clube registava 45 sócios, dos quais 
cerca de 30 eram atletas, era ne-
cessário associar-se ao CTMA para 
praticar a modalidade, os restantes 
sócios seriam os pais dos atletas.

A sede do clube situava-se na 
Rua dos Vidreiros, Espaço Associa-
tivo de Amora loja 4, no antigo mer-
cado de Amora, o qual foi cedido 
pela Junta de Freguesia. Os treinos 
ocorriam no ginásio do pavilhão da 
Escola B2/3 Pedro Eanes de Loba-
to. Alcançaram títulos na época de 
2010/2011 em diversos escalões, 
Campeões Distritais em Seniores, 
Juniores Masculinos, Pares Junio-
res Masculinos, Juniores Mistos, 
Juniores Femininos, Pares Juniores 
Femininos e Infantis. Foi o único 
clube de Ténis de Mesa do distrito 
de Setúbal que registou mais atle-
tas do sexo feminino. 

Em 2011 foi atribuído subsídio 
através de Contrato-Programa, 
para elaboração de obras de remo-
delação e compra de material de es-
critório, e em 2012 terá sido atri-
buído o último Contrato-Programa 
pela Junta de Freguesia de Amora. 

Apesar das condições para sin-
grar no meio associativo amorense, 
os graves problemas de ordem fa-
miliar dos elementos da Direcção, a 
falta de instalações próprias e ca-
rência de recursos financeiros con-
dicionaram a continuidade do Clube 
Ténis de Mesa de Amora.

Continua...

tânia sousa

oPINIão

da Casa do Educador do Seixal foi nes-
te ano um dos momentos mais felizes da  
Casa do Educador. A sessão teve como 
moderadora a professora Amélia Lopes.

Tomás de Aquino iniciou a sessão dan-
do as boas vindas e seguidamente o pro-
fessor Jaime Ribeiro fez uma abordagem 
ao tema do evento. Chegou depois um dos 
momentos mais importantes  do evento: a 
análise do livro do autor pela professora 
Lourdes Mano. A dissertação desta pro-
fessora sobre a obra de Pedro Afonso foi 
para a assistência uma verdadeira lição de 
Literatura. Com uma análise pormeno-
rizada e detalhada citou vários poetas de 
língua portuguesa incluindo brasileiros 
que como Pedro Afonso fizeram poesia 
modernista e brilharam nas letras portu-
guesas. Paulo Leminski, excelente autor 
de poesia concreta cujo talento foi apre-
ciado em Portugal, Adélia Prado escritora 
e poetisa brasileira que recebeu o prémio 
Tabuti, Octávio Paz grande poeta concre-
tista que recebeu o prémio Nobel. 

Lourdes Mano deu-nos uma maravi-
lhosa definição de poesia da autoria de 
Federico Garcia Lorca. A conferencista  
utilizou estas referências para evidenciar 
o talento deste autor.

Por fim falou Pedro Afonso que agra-
deceu e fez questão de ler alguns poemas 
portugueses que disse o terem marcado 
através dos tempos. Na recitação desses 
poemas revelou-se também um grande 
conhecedor da obra de Pessoa e de seus 
heterónimos de que parece ser fã e de 
quem terá recebido talvez influências. Foi 
extraordinária a maneira como declamou 

“O Mostrengo”, poema da “Mensagem”.
Também declamou “Cântico Negro” 

de José Régio, com a força e sensibilidade 
que o poema pede. Vê-se que é conhece-
dor dos poemas especiais da nossa poe-
sia. Também brilhou com o seu poder de 
comunicabilidade e sensibilidade. Conti-
nuando a sessão foram ditos poemas do 
autor pela sua antiga professora  Maria 
José Vaz, pelo vice-presidente da Casa do 
Educador Jaime Ribeiro, Amélia Costa, 
Amélia Lopes, Maria José Bento e Maria 
das Dores Veiga. 

David Ventura, outro jovem aluno da 
Maria José Vaz, revelou no fim ter saído 
um disco seu neste dia. Atuaram tam-
bém com muito agrado de todos “Sons da 
Amizade”, Guedes Jacinto e Mário Veiga. 
Seguiu-se um Moscatel de Honra e sessão 
de autógrafos.

Maria Vitória Afonso

no Presidente da Casa do 
Educador, José Carlos, 
Vereador representante 
do Presidente da Câma-
ra  Municipal do Seixal, 
Helena Quintas, repre-
sentante da Junta de Fre-
guesia da Amora e Rosa 
Duarte atual diretora exe-
cutiva da Cesviver.

Primeiro falou Tomás 
de Aquino e era bem visí-
vel a sua alegria e entusias-

mo pelo sucesso deste projeto que tem 
contribuído para menorizar a solidão e 
feito muita gente feliz. Seguidamente 
Antonieta Henriques fez uma retrospeti-
va sobre o que foi construir este projeto 
alimentando sonhos que  conseguiu rea-
lizar. Todo um processo muito intenso: 
criar o estatuto jurídico, angariar colabo-
radores de várias temáticas, fidelizar os 
aderentes e criar nos sócios um espírito 
solidário, foi emocionante ouvir as suas 
memórias. Todos os elementos usaram da 

palavra para reconhecer que este projeto 
trouxe benesses à população do concelho 
estendendo-se a todos o espírito da Casa 
do Educador.

Terminada a sessão solene, seguiu-se de 
autocarro para Sobreda para o restaurante 
onde iria ter lugar o almoço e a animação 
que foi feita com a “prata da casa pois temos 
verdadeiros artistas na Casa do Educador”. 
Esta constou de Fado por Graça Assunção 
e canções por Mário Veiga e Guedes Jacin-
to, exímios tocadores de guitarra e por isso 
se acompanharam a si próprios.

A professora Inocência e Natalino 
Bolas entoaram duas canções acompa-
nhados à guitarra. Houve também um 
momento de poesia. Julião Garcia leu 
com muita sensibilidade  um soneto Con-
ta e Tempo de autoria de Frei António 
das Chagas que ainda está muito atual 
por nos levar a meditar nos “desmandos 
que cometemos ao longo da vida”. Uma 
comemoração que encheu todos de ale-
gria pelo êxito desta associação solidária.

Maria Vitória Afonso

comemoração do décimo aniversário  
da cesviver – casa do educador
No dia 16 de Junho, a Cesviver, projecto de solidariedade da Casa do Educador, celebrou o seu 
aniversário.

Com o auditório da Casa do Educador 
repleto de aderentes, professores e amigos, 
foram momentos muito agradáveis, ple-
nos de calor humano e emoções advindas 
de várias memórias aqui recordadas pelas 
três diretoras executivas que aqui abnega-
damente exerceram esta função.

Pelas 10h30 iniciou-se em sessão sole-
ne a comemoração do décimo aniversário 
da Cesviver-Casa do Educador. Presentes 
na mesa de honra: Antonieta Henriques, 
fundadora deste projeto, Tomás de Aqui-
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saúde

Acedendo ao reiterado convite da 
minha amiga Luisa Lousa, mais uma vez 
tive o grato prazer de participar no Encon-
tro “Cura e Equilíbrio” que se realizou, 
no início de junho, no Palácio d’el Car-
men, em plena serra da Arrábida. Perante 
interessada assistência, desenvolvi o tema 
“A Flora da Serra do Louro”. A referida 
serra é deveras encantadora, prolongan-
do-se desde os arredores de Palmela até 
à Capela do Alto das Necessidades, já 
no concelho de Setúbal. É notória a sua 
importância paisagística, geológica, etno-
gráfica, histórica e biológica com nume-
rosos vestígios marinhos já que o sítio era 
mar há cerca de 300 milhões de anos, 
mais milhão, menos milhão.

Como não manejo adequadamente o 
sistema informático “power-point”, que 
me permitia projetar fotografias, optei 
por apresentar algumas espécies colhidas 
previamente. O escasso tempo que dis-
punha só deu para uma ligeira digressão 
pedestre pela crista da serra até à estação 
arqueológica de Chibanes, onde abun-
dam vestígios históricos que vão do pale-
olítico à época árabe. Mesmo assim, deu 
para colher amostras de trinta plantas 
com realce para tomilhos, rosmaninhos, 
alecrinzeiros, calamintas, arrudas, fun-
chos, loureiros, carrasqueiros, zambu-
jeiros, carvalhos-cerquinhos, eufórbias, 
nigelas, mostardeiras, saramagos e mario-
ilas. Ora, era aqui que eu queria chegar!

As marioilas, candeeiros ou matagalos 
são subarbustos que sempre me seduzi-
ram pela sua beleza e forte presença em 
matagais e terrenos ermos, calcários e 
pedregosos. Com o nome científico de 
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Fitoterapia

marioila
miguel boieiro

Phlomis purpurea e pertencente à aristo-
crática família das Lamiaceae, é uma espé-
cie endémica do norte de Marrocos e do 
sul da Península Ibérica. Contudo, não é 
fácil encontrá-la. Na citada Serra do Lou-
ro ela aparece, no entanto, com inusitada 
frequência, fascinando os caminhantes já 
que os cicloturistas que por ali também 
circulam têm que se precaver contra as 
irregularidades do piso pedregoso e não 
podem distrair-se a olhar para as plantas.

A Phlomis (termo que deriva da palavra 
grega phlox que significa “chama” pelo seu 
aspeto de candeeiro ou candelabro) pos-
sui caules quadrangulares muito peludos 
e pode atingir 2 metros de altura. As suas 
folhas são rugosas mas macias, cobertas 
de pelos, opostas, pecioladas e lanceo-
ladas. As flores dispõem-se em círculos 
ao longo do caule formando patamares 
nodulares (oito flores em cada patamar) 
com corola púrpura de cerca de 3 cm. O 
fruto é seco englobando quatro semen-
tes negras e esféricas. A planta é perene, 

rústica e de grande resistência. Os pelos 
que possui ajudam-na a suportar o calor 
estival, criando uma camada de ar inter-
média que evita a perda de água.

As flores, cuja pétala superior se cur-
va quase cobrindo a labial, contêm um 
néctar bastante doce que atrai os insetos 
polinizadores. As folhas, pela grossura e 
suavidade, eram outrora apelidadas de 
“papel higiénico do campo”. Mas para 
isso, ainda melhor, são as folhas basais do 
verbasco. Experimentem! Serviam tam-
bém para limpar a pele e desengordurar 
tachos e panelas e, se enroladas e secas, 
para os pavios das candeias de azeite.

José Gomes Pedro, no seu “Guia de 
Campo das Flores da Arrábida”, mencio-
na que a planta é ornamental podendo 
ser usada vantajosamente em jardinagem. 
De facto, não necessita de grandes regas 
e resiste bem a baixas temperaturas e a 
doenças. Só precisa de sol.

Entre os atributos medicinais da 
marioila aponta-se que é diurética, anti-
-inflamatória, antifúngica, antibacteriana 
e adstringente com aplicações no trata-
mento do hemorroidal, das queimaduras 
e dos cálculos urinários.

Antigamente era famoso um xarope 
para debelar resfriamentos e constipa-
ções, confecionado a partir do cozimento 
das folhas da marioila, com alteias, alfar-
robas e figos passados.

Por fim, registe-se que o livro de bolso 
“Plantas del Mediterráneo” de W. Lippert 
e Dieter Podlech anota duas espécies 
afins: a Phlomis fruticosa e a Phlomis lych-
nitis, sensivelmente idênticas à purpurea, 
mas com flores amarelas.

dR
 elisabete albuquerque

Psiquiatra da UPPC

oPINIão
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conhecer oS SintomaS 
ajuda a tratar

o pânico 
Já alguma vez teve medo ou sentiu que o 

perigo estava próximo? Certamente que sim, 
no entanto, pode acontecer que essas mes-
mas sensações assumam uma intensidade 
fora do comum sem qualquer motivo plausível, 
ao mesmo tempo que surgem sintomas como 
respiração ofegante, aumento do ritmo car-
díaco, transpiração ou tonturas. Nesses ca-
sos estamos perante uma situação de pânico.

o que é um ataque de pânico?
Define-se ataque de pânico o episódio em 

que, perante um medo intenso e inesperado, 
o nosso corpo reage com níveis extremos de 
ansiedade, acompanhados por um conjunto 
de sintomas físicos similares aos que ocor-
rem durante um enfarte agudo do miocárdio. 
Este tipo de ataques caraterizam-se ainda 
pela inexistência de um perigo que justifique 
o estado de medo provocado no indivíduo.

Entre os sintomas psicológicos mais co-
muns estão a ansiedade constante e exacer-
bada, a sensação de perigo, e o medo de mor-
rer. No que concerne aos sinais físicos, pode 
testemunhar-se a existência de dores abdo-
minais e/ou torácicas, dificuldade de respira-
ção, ritmo cardíaco acelerado, transpiração, 
calafrios, tonturas, náuseas, entre outros.

Geralmente estes ataques tendem a sur-
gir cerca de uma a duas vezes no decorrer 
da vida do indivíduo. Contudo, caso ocorram 
com frequência, podemos estar perante uma 
perturbação de pânico. Acredita-se que as 
causas para esta condição possam ter ori-
gem em períodos de maior stress, na gené-
tica, em alterações ocorridas em algumas 
zonas do cérebro, assim como nalgumas do-
enças psiquiátricas, tais como a fobia social, 
o stress pós-traumático e a depressão.

quais as suas implicações para a vida 
da pessoa?

Na presença de perturbação de pâni-
co, e mesmo após um primeiro episódio em 
que esta se manifesta, pode verificar-se a 
ocorrência de algumas alterações no com-
portamento da pessoa, que advêm do medo 
de voltar a ter uma experiência como a an-
terior. Estas passam maioritariamente pela 
tentativa de evitar situações e lugares que 
o indivíduo acredita serem impulsionadores 
de um novo ataque, ou que de alguma forma 
o façam sentir inseguro.

Esta realidade acaba por se tornar um 
problema crescente para as várias instân-
cias da vida da pessoa, levando ao isola-
mento social, ao surgimento de fobias e/
ou depressão, ou até mesmo à dependência 
de substâncias como o álcool e as drogas. 
Torna-se assim imprescindível efetuar um 
diagnóstico atempado e, posteriormente, um 
tratamento adequado.

como combater o problema?
Sempre que estiver perante um conjunto 

de sintomas sugestivos da ocorrência de um 
ataque de pânico, é importante:
•  Perceber a natureza dos sintomas. No caso 

de dúvida, e sobretudo quando se trata de 
uma primeira experiência de pânico, é cru-
cial não desvalorizar os sintomas e procu-
rar assistência médica.

•  No caso das pessoas com historial de epi-
sódios semelhantes, deve-se aprender a 
identificar os sintomas e agir em confor-
midade, tendo sempre em mente que a an-
siedade não mata: aumenta, atinge um pico 
e, invariavelmente, após alguns minutos, 
acabará por desaparecer.

•  O controlo da respiração é fundamental, 
recomendando-se uma respiração lenta e 
profunda (respirar para dentro de um saco 
de papel pode ajudar neste processo). 

•  Procurar um local onde se sinta mais 
calmo/a e seguro/a, afastando-se dos 
contextos/situações que identifique como 
perturbadoras.

•  Procurar ajuda médica. A perturbação de 
pânico é uma perturbação psiquiátrica e 
carece de tratamento, seja ele psicotera-
pêutico, psicofarmacológico ou uma combi-
nação de ambas as modalidades.
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PREPARAçãO:
–  Ferva a água, com o sumo de laranja e o 

cubo de legumes.
–  Acrescente a quinoa e deixe cozinhar, por 

aproximadamente 5 minutos, em lume 
médio. 

–  Retire do lume, coe e reserve. 
–  Misture à quinoa, os tomates, o peito de 

peru e as ervas aromáticas
–  Retifique sal e pimenta (a gosto).

receita: 
QUinoa BranCa Com Peito PerU

dR 

IngREDIEnTES:
– 1 chávena de quinoa branca
– 1 chávena de água
– 1 chávena de sumo de laranja
–  120 gr de Peito Peru (sugestão: em 

fatias – nobre)
– 1 cubo de caldo de legumes
– tomates cherry q.b.
– sal e pimenta e ervas aromáticas a gosto
– salsa q.b.

gastRonomia

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

Publicidade
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“invençÕeS ao dinheiro”
Quando eu era jovem lembro-me de 

uma vizinha minha que quando os netos 
lhe iam pedir dinheiro para comprar um 
rebuçado ou um chocolate, ela dizia-
-lhes que não, que era “dinheiro mal em-
pregue”, e o que eles queriam comprar 
não era mais que “invenções ao dinheiro” 
– invenções que outras pessoas tinham 
para ficar com o dinheiro deles.

Na sociedade em que vivemos há 
cada vez mais “armações ao dinheiro”, 
estratégias que as empresas usam para 
comprarmos mais produtos. Muitas das 
ocasiões festivas têm sido utilizadas por 
diversas marcas para criar cada vez mais 
hábitos de consumo que irão perdurar e 
aumentar de ano para ano. O Natal, que 
em Portugal ainda é uma festa tradicio-
nal para estar com a família, é cada vez 
mais uma época virada para o consumis-
mo. Quem não ouviu dizer que o Pai Na-
tal foi uma invenção da Coca-Cola para 
aumentar as suas vendas? Apesar de não 
ser verdade (uma vez que existem ilus-
trações do Pai Natal datadas do século 
XIX muito antes da Coca-Cola começar a 
fazer publicidade) esta empresa utilizou 
a figura do Pai Natal em campanhas de 
marketing na década de 1930 e ajudou 
a divulgar a sua figura por todo o mundo, 
criando simultaneamente uma imagem de 
afeto e simpatia com a marca.

Outras datas festivas são cada vez 
mais usadas por empresas para aumen-
tar as suas vendas. Como por exemplo 
o Dia dos Namorados, em que basta vi-
sitar uma rua de comércio em qualquer 
cidade europeia para ver as lojas cheias 
de ideias de prendas para oferecer “á 
sua cara metade”. Ultimamente, outra 
celebração que tem ganho cada vez mais 
adeptos em Portugal é o Dia das Bruxas 
que até há uns anos não era celebrado 
em Portugal, mas que devido á influência 
Inglesa experimentamos.

Muitas empresas concentram uma 
significativa parte das suas vendas em 
alturas festivas. Uma empresa de vita-
minas na China fazia um quarto das suas 
vendas anuais na “semana dourada”, 
época onde as pessoas têm por costume 
oferecer prendas aos amigos – e vitami-
nas é algo muito popular na China, pois 
mostra que te preocupas com o bem-
-estar daqueles que te rodeiam.

Nas últimas décadas o mundo em-
presarial criou dias específicos para os 
consumidores fazerem compras.

Em vários países foi criado, com bas-
tante sucesso, o sistema de vendas on-
line. A maior empresa de vendas online 
chinesa, a Alibaba faturou 12 mil mi-
lhões de euros num único dia em 2015, o 
“dia do solteiro”, o que é um valor muito 
elevado – três vezes mais que as vendas 
totais da Modelo Continente em Portu-
gal durante todo o ano. 

Há empresas que têm equipas intei-
ras a preparar épocas festivas, lançan-
do produtos e campanhas de marketing 
inovadoras para estimularem o consumo 
nessas épocas festivas (por exemplo de 
chocolates).

Alguns dos produtos que vão lançar 
irão tornar-se parte da nossa vida ao 
longo dos próximos anos e vão-nos fa-
zer mais felizes e dar momentos de 
felicidade às nossas crianças. Que no-
vas “armações ao dinheiro” estão neste 
momento a ser preparadas nos depar-
tamentos de marketing por esse mundo 
fora?

oPINIão

be especial para mim. Clube da minha terra 
e clube no qual fiz a minha formação toda 
desde os meus 6/7 anos até ao último ano de 
Juniores. Pena foi não existir equipa Sénior na 
altura, ao que me obrigou a mudar o escudo 
que transportava ao peito pela primeira vez.

Como vê este renascimento do futebol 
do clube?

É com enorme satisfação que vejo o Seixal 
a reerguer-se de uma situação complicada que 
teve durante anos. Quero deixar uma palavra 
de agradecimento a todos aqueles que nunca 
abandonaram este clube e que sempre traba-
lharam em amor ao clube, mesmo nas maiores 
dificuldades, mas sempre com a esperança de 
que dias melhores estariam para chegar. A luz 
ao fundo do túnel que parecia uma miragem, 
chegou! 

Aceitou o convite para estar presente no 
torneio “Bravo Cup”, evento que serve de 
homenagem ao Estádio do Bravo, na reali-
dade à algo de diferente neste estádio?

Existe realmente algo de diferente neste 
Estádio Municipal do Bravo, é uma local de 
um passado enorme de grandes conquistas do 
nosso clube e isso tem de ser respeitado e sen-
tido por todos os atletas que vestem a camisola 
do Seixal.

É esse sentimento que se diz sobre a “místi-
ca Seixalense” o sentimento dos jogadores que 
representam o clube é, e será sempre o mesmo 
dos adeptos. Pois a maior parte das pessoas que 

enchem as bancadas do Bravo são antigos atle-
tas e pessoas nascidas e criadas no Seixal. Assim 
sendo, o Bravo é como um local de reconcilia-
ção e reaproximação do clube com a cidade e 
seu povo. Que tantas saudades tinha de sentir 
as alegrias e tristezas em conjunto, em prol do 
nome Seixal enquanto clube e/ou Cidade.

Quais são as vantagens que novas con-
dições que o Estádio Municipal do Bravo 
podem trazer?

Está à vista de todos aqueles que se des-
locam ao Estádio Municipal do Bravo, as 
infraestruturas que estão disponíveis aos atle-
tas e staff são de alta qualidade e segurança à 
prática da modalidade. Assim o Seixal Clube 
1925 vai conseguir dar condições de trabalho 
a todos os seus atletas para que possam evoluir 
enquanto jogadores de futebol mas também 
como homens, num ambiente bom e saudável. 
Será assim durante muitos anos e certamente 
após este Estádio Municipal mais e melhores 
coisas estão por vir.

 
Esteve rodeado de crianças a entregar 

medalhas, que conselho quer deixar aos 
jovens atletas?

O que posso dizer a todos os jovens atletas 
do Seixal é que sejam sempre felizes a fazer 
o que mais gostam neste enorme clube. Não 
se iludam com outros clubes ditos “maiores” 
porque não é na vossa formação que vão ser 
os escolhidos para serem profissionais. Façam 
a vossa formação num clube que vos dá bases 
para vocês melhorarem enquanto jogadores e 
que tenham oportunidade de ganhar ideias e 
princípios do que é o futebol.

Agarrem-se aos estudos também, porque o 
futebol profissional não é fácil lá chegar e para 
isso temos de ter sempre o plano A e B.

No meu caso o Futebol sempre foi o plano 
B e o meu curso superior o plano A, no entan-
to não foi isso que me fez baixar os braços e 
lutar pelo sonho de criança.

Agora neste momento estou a viver o sonho 
de criança mas o meu Plano A está concluído 
e sou Licenciado em Educação Física e Des-
porto, faltando 1 ano de estágio para concluir 
o Mestrado em ensino.

torneio de Futebol juvenil “bravo cuP”
Em fase de encerramento da época desportiva o Seixal Clube 1925 organiza o torneio de 
futebol juvenil “BRAVO CUP”.

Um evento que promove a prática de 
modalidade a cerca de um milhar de atletas 
de diversos clubes, em duas fases distintas. Na 
primeira, realizada no passado fim-de-sema-
na, e que foi inteiramente dedicado aos vários 
escalões do futebol 7, atletas dos 4 aos 12 anos, 
e na segunda que ocorrerá no próximo dia 30 
de junho, na qual serão os jovens do futebol 11 
a entrar em competição. 

Os responsáveis do clube salientaram ao 
“Comércio” que “o evento serve para homena-
gear o Estádio do Bravo, a sua vasta história, 
os sócios que o construíram e as equipas que 
ao longo dos anos conseguiram resultados que 
elevaram o nome do clube e da região”.

No Estádio Municipal do Bravo, para 
cerimónia de entrega de troféus da 1ª fase, 
marcou presença o atleta profissional forma-
do com a camisola do Seixal e atualmente ao 
serviço do Paços de Ferreira, Rui Correia, com 
quem conversámos.

Rui, é com alguma frequência que visita 
o Seixal Clube 1925, é um clube especial 
para si?

A Frequência com que visito o Seixal Clube 
1925 é sempre em função das minhas férias/
folgas no clube que represento. Como o mês 
de junho é o mês de férias, gosto de ir com 
alguma regularidade às instalações do clube, 
para ver os progressos que tem existido na 
construção do Estádio Municipal do Bravo e 
também ver jogos do “meu Seixal”. 

Claro que o Seixal é, e será sempre um clu-

josé mantas

Os interessados devem consultar a 
página do programa, em https://progra-
mas.juventude.gov.pt/f lorestas/projetos/
detalhe/264, onde são indicadas mais 
informações sobre as tarefas disponíveis e 
proceder de imediato à inscrição online. 

As ações irão decor-
rer no Pinhal das Frei-
ras, entre a Verdizela 
e Fernão Ferro, e os 
candidatos deverão 
ter a residência fiscal 
no concelho. As tare-
fas irão decorrer entre 
o dia 9 e 23 de julho, 
nos dias úteis e num 
período de quatro 
horas diárias, sendo os 
voluntários subsidia-
dos pelo Instituto Por-
tuguês do Desporto e 
Juventude (IPDJ).

O projeto é promovido em todo o país 
pelo IPDJ, e resulta a nível local de uma 
candidatura apresentada pela Câmara 
Municipal do Seixal, através do seu Servi-
ço Municipal de Proteção Civil.

ProGrama Floresta verde Promove 
voluntariado
O programa Floresta Verde 2018 está a promover no Concelho do Seixal um projeto destinado 
a integrar jovens, com idades entre 18 aos 30 anos, em atividades de defesa da floresta. As 
inscrições decorrem até 30 de junho.

O projeto, com data de início mar-
cado para 9 de julho e final para 23 de 
do mesmo mês, tem como finalidade a 
preservação da natureza, florestas e res-
petivos ecossistemas, sensibilização das 
populações, preservação contra os incên-
dios florestais, monitorização e vigilância 
florestal.



“Devaneios Poéticos De um BeBé”

A Sala Polivalente da Biblio-
teca Municipal de Sesimbra 
acolhe no dia 23 de junho, sába-
do, às 11 horas, a performance 
poética interativa Devaneios 
Poéticos de um Bebé, que pre-
tende sensibilizar para a impor-
tância da poesia e dos livros na 

relação bebé/adulto e reforçar a importância da dinâmica relacional.
A iniciativa, dinamizada por Ana Mourato, destina-se a famílias com 

bebés até aos 36 anos e é limitada a 20 crianças acompanhadas por um ou 
dois adultos. Num ambiente neutro, a música e o espaço acolhem serena-
mente o grupo de participantes. Em cada momento de diálogo pontual e 
breve com o público descobrem-se livros alusivos à dinâmica relacional bebé/
adulto, através dos quais emergem poesias narradas de forma expressiva.

A participação é gratuita mas sujeita a uma inscrição prévia. Mais 
informações pelo telefone 21 228 85 88 ou pelo e-mail sonia.ferreira@
cm-sesimbra.pt.
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artes na 
FiDalga 2018

2.ª river race travessia Do rio 
JuDeu

É já amanhã que acontece 
a 2.ª Edição da River Race 
Travessia do Rio Judeu.

A prova terá um percurso 
aproximado de 4400 metros 
que consiste na travessia do 
Rio Judeu de uma margem 
à outra, onde a lama será a 
principal inimiga dos participantes, e é organizada pelo GD do 
Cavadas, com apoio da werun.pt e da Câmara Municipal do Seixal.

A partida está prevista para as 18h30 e a chegada decorrerá junto 
ao “Espaço Mulher Baía do Seixal”, em Arrentela, perto da Oficina 
de Artes Manuel Cargaleiro.

A Câmara Municipal do 
Seixal e a ARTES – Associação 
Cultural do Seixal, inauguram 
amanhã, dia 23 de junho, às 18 
horas, na Quinta da Fidalga, a 
exposição Artes na Fidalga 2018.

A exposição foi um desafio que 
a Câmara Municipal do Seixal 
lançou aos artistas plásticos da 
ARTES para produzirem e apre-
sentarem o seu trabalho. Ao acei-
tarem o repto, conceberam um 
conjunto diversificado de obras 
espalhadas pelo jardim da Quin-
ta da Fidalga que surpreendem 
o visitante pela variedade de for-
mas, cores e linhas apresentadas.

Esta é uma iniciativa que dá a 
conhecer a criatividade das gen-
tes de cá, ao mesmo tempo que 
enriquece um espaço de lazer. 
A inauguração conta ainda com 
a atuação do Grupo de Dança 
Terpsi.

A iniciativa é de entrada gra-
tuita, estará patente até 30 de 
setembro e pode ser visitada de 
3.ª a sábado das 10 às 19 horas.

dR 

dR 
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“hot summer WeekenD” 
na Quinta Do conDe 

O Parque da Vila, na Quinta 
do Conde, recebe nos dias 6 e 7 
de julho, a partir das 21h30, o 
Hot Summer Weekend, um pro-
grama de verão que marca o iní-
cio das férias com teatro, música, 
cinema e animação ao ar livre.

Na primeira noite é apresen-
tada a peça Contaram-me numa 
Esquina, do Grupo Sui Generis, e o filme 12 Indomáveis, um drama de 
guerra sobre uma equipa de soldados de elite das Operações Especiais do 
Exército dos Estados Unidos. No sábado, a noite arranca com o espetáculo 
de stand up comedy Môce dum Cabréste, protagonizado pelo humorista 
algarvio Dário Guerreiro. A animação continua com o espetáculo de dan-
ça do grupo Da Scum e o concerto dos Grognation.

O evento é destinado ao público juvenil e é totalmente gratuito.

dR 

4.ª eDição sons na alDeia 

O Salão Nobre da Sociedade 
Musical 5 de Outubro, na Aldeia 
de Paio Pires, recebe amanhã o 
IV Sons na Aldeia.

Com início marcado para as 
21h30, a 4.ª edição do festival 
recebe as bandas She Pleasures 
Herself e The Machesters. A pri-

meira é uma banda oriunda de Lisboa, formada em 2016, com um estilo 
de música inspirados nos movimentos dark wave, electro, goth e post punk 
das décadas de 70 e 80.

Os The Manchesters são também uma banda portuguesa que nasceram 
em 2016 após a gravação de uma cover dos Joy Division. A colaboração 
pontual tornou-se frequente e hoje pairam entre o madchester dos Happy 
Mondays, Stone Roses ou dos Inspiral Carpets e o brit-pop dos Blur, sempre 
com um sarcasmo à Smiths. O melhor que a Velha Albion tem para oferecer.

A organização do IV Sons na Aldeia é da CoopA – Associação Aldeia 
Cooperativa de Artes e conta com o apoio da Sociedade Musical 5 de 
Outubro, da União das Juntas de Freguesia de Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires e da Câmara Municipal do Seixal.

dR 



14

lazeR
1214

cinema

Ocean’s 8

Sudoku

 Sopa de letraS

música

LiberatiOn

“Liberation” é o 6.º disco de originais de 
Christina Aguilera e tem a produção executiva 
da própria.

A cantora começou a gravar o álbum no 
final de 2014, e ao longo dos anos de 2015 e 
2017. Durante as gravações, Christina Aguilera 
trabalhou com vários compositores e produto-
res até alcançar o som desejado.

O disco tem 15 faixas de onde se destacam 
os singles “Accelerate”, com Ty Dolla $ign e 2 
Chainz, e o dueto com Demi Lovato no tema 
“Fall In Line”.

Carneiro              21-03  a  20-04

Caranguejo    21-06  a  23-07

touro                    21-04  a  21-05

Gémeos                    21-04  a  21-05

Leão   24-07  a  23-08

Balança   24-09  a  23-10

virgem   24-08  a  23-09

escorpião 24-10 a  22-11

Sagitário 23-11 a  21-12

Capricórnio 22-12 a  20-01

Aquário 21-01 a 19-02

Peixes 20-02 a 20-03

Amor: a sua relação está a passar por um período 
menos positivo. aproveite com muita sabedoria os 
conselhos da sua família.
Saúde: deve tentar dormir pelo menos oito horas por dia.
Dinheiro: O equilíbrio financeiro faz parte da sua vida.
Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25

Amor: diga abertamente ao seu companheiro tudo o 
que acha que nele é menos correto.
Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso.
Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22

Amor: Provável desentendimento com alguém que lhe 
é muito especial.
Saúde: não se acomode.
Dinheiro: Provável descida do seu poder de compra.
Números da Semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42

Amor: não seja tão mal humorado! sorria! Procure ter 
pensamentos positivos.
Saúde: Faça alguns exercícios físicos mesmo em casa.
Dinheiro: não deixe para amanhã aquilo que pode 
fazer hoje.
Números da Semana: 4, 8, 11, 19, 23, 27

Amor: se tem algum problema que o está a incomo-
dar, é tempo de o resolver. 
Saúde: o seu sistema imunitário está muito sensível.
Dinheiro: não hesite em pedir ajuda quando estiver 
com problemas financeiros.
Números da Semana: 8, 10, 23, 26, 29, 33

Amor: Procure dar atenção às verdadeiras amizades. 
Que a bondade esteja sempre no seu coração!
Saúde: Tenha mais confiança em si, valorize-se mais.
Dinheiro: cuidado com as intrigas no local de trabalho.
Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48

Amor: estará muito sensível. levará a mal certas coisas 
que lhe digam. Seja mais confiante e menos impressionável.
Saúde: imponha um pouco mais de disciplina alimentar 
a si próprio.
Dinheiro: tendência para gastos excessivos.
Números da Semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22

Amor: se não controlar os seus acessos de agressivi-
dade, poderá fazer sofrer uma pessoa que ama.
Saúde: dê mais atenção à sua saúde.
Dinheiro: Período favorável para esboçar novos negó-
cios e na concretização dos seus projetos.
Números da Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45

Amor: notará um afastamento da pessoa amada, mas 
não é nada alarmante.
Saúde: muito favorável, pratique exercício físico.
Dinheiro: notará que o seu esforço a nível de trabalho 
será recompensado.
Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48

Amor: Que o amor e a Felicidade sejam uma constan-
te na sua vida!
Saúde: ultrapassará qualquer problema graças à sua 
força de vontade.
Dinheiro: sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20

Amor: se falar mais abertamente acerca dos seus sen-
timentos, poderá ver progredir a sua relação afetiva.
Saúde: cuide da sua saúde física, faça mais exercício.
Dinheiro: com trabalho e esforço conseguirá atingir 
o seu objetivo.
Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49

Amor: Não deixe que as más-línguas o influenciem, 
tenha mais confiança na pessoa que está consigo.
Saúde: tenha cuidado com as correntes de ar.
Dinheiro: seja cauteloso com os seus gastos.
Números da Semana: 8, 10, 36, 39, 41, 47

8 a 14 de junho
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países americanos

9 1 3 8

4 6 5

3 8 7

7 4 9 6

5 2 7

4 6 2

3 2 4

1 4 2

4 9 7 1

ChiLe hOndUraS paragUai
CUba perU eqUadOr
Canada COLOmbia argentina
braSiL bOLivia venezUeLa
panama mexiCO jamaiCa

Depois de cumprir cinco anos, oito meses e 12 
dias de pena de prisão, Debbie Ocean – a irmã 
mais nova do famoso Danny Ocean – convence 
Lou, sua ex-amante e melhor amiga, a executar 
um novo e arriscado assalto que lhes promete 
milhões. Para o conseguir só têm de convencer 
Rose, Nine Ball, Tammy, Amita e Constance a 
entrar na prestigiada Gala Met – um dos mais 
badalados eventos de beneficência da cidade de 
Nova Iorque –, e roubar um colar de diamantes 
que a atriz Daphne Kluger usará nessa noite.

Realizado por Gary Ross (“Pleasantville – A 
Viagem ao Passado”, “The Hunger Games: Os 
Jogos da Fome” e  “Estado Livre de Jones”) se-
gundo um argumento seu e de Olivia Milch, 
este é um spin-off da saga “Ocean’s” criada por 
Steven Soderbergh. Desta vez as criminosas 
são todas mulheres e o protagonismo é parti-
lhado por um luxuoso leque de actrizes: San-
dra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, 
Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, 
Helena Bonham Carter e Rihanna.
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camPo de Férias 
de basquetebol 
do seixal clube 1925

A secção de Basquetebol do Seixal 
Clube 1925 vai organizar durante todo 
o mês de julho o tradicional Campo de 

Férias de Basquetebol.
O Campo de Férias tem 

início a 2 de julho e termi-
na a 27 do mesmo mês. As 
inscrições terminam hoje, 
dia 22 de junho, e têm o 
valor semanal de 65 euros e 
valor mensal de 240 euros. 
A inscrição inclui seguro, 
almoço e lanche, com ofer-
ta de uma t-shirt e calções 
alusivos ao campo de férias.

Além da prática do bas-
quetebol, o Campo de 
Férias inclui outros des-
portos e atividades como 
natação, futebol, jogos 
tradicionais ou mesmo 
passeios e vários tipos de 
animação.

As inscrições podem ser 
feitas através do e-mail cam-
poferias.seixa lbasquete-
bol@gmail.com, da página 
do Facebook seixalbasque-
tebol.ferias, do contacto 
telefónico 926479943 ou 
ainda presencialmente no 
Pavilhão Sede do Seixal 
FC. O Campo de Férias é 

direcionado para todos os rapazes e todas 
as raparigas nascidos entre 2004 e 2012.

João Domingues

Publicidade

Gd sesimbra é 
vice-camPeão nacional 
de veteranos +50

O GD Sesimbra perdeu na final do 
Campeonato Nacional de Veteranos +50 
e tornou-se assim o vice-campeão.

A equipa sesimbrense foi a vencedora 
da Zona Sul, com 22 pontos, à frente das 
equipas do Parede FC, Veteranos Ami-
gos HP, Liga MR Algés, CACO e GDR 
“Os Lobinhos”, garantindo desde logo a 
presença na Final Four da competição.

Na meia-final da Final Four, que foi 
disputada em Alenquer, o GD Sesimbra 
enfrentou a equipa da casa, o Sport Alen-
quer e Benfica, e venceu por 5-4, garan-
tindo assim a passagem à final. A outra 
meia-final opôs as equipas do Parede FC 

e do OC Barcelos, que a equipa barcelen-
se venceu por 2-9.

A final foi disputada no mesmo dia 
das meias-finais, opôs GD Sesimbra e 
OC Barcelos com o resultado a ser favo-
rável aos barcelenses, que venceram por 
2-4. A equipa barcelense acabou mesmo 
com registo perfeito de 10 jogos e 10 
vitórias.

Mesmo com a derrota na final, os 
pexitos honraram a camisola e garan-
tiram uma excelente participação no 
Campeonato Nacional de Veteranos +50.

João Domingues
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