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Luz na Baía
Grupo Motard Paladinos realizaram a II edi-
ção do Luz na Baía, na Praia do Ti João, no 
Seixal. Lucros da iniciativa reverteram para o 
Grupo de Voluntários do Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia do Seixal.
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adenda ao HospitaL 
do seixaL
Adenda ao Acordo Estratégico de Cola-
boração para o Hospital do Seixal foi as-
sinado. Assinatura aconteceu no dia 29 de 
junho, data em que se celebra o S. Pedro 
no Seixal.
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entrevista
“A Vitória do Silêncio” é o nome do novo 
livro de Pedro Afonso, escritor nascido em 
Arrentela. O “Comércio” falou com o es-
critor sobre a sua paixão pela escrita e pela 
poesia.
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Festas popuLares de 
arrenteLa
António Santos, Presidente da União das 
Juntas de Freguesia do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires falou-nos das festas que 
começam já na próxima 4.ª feira.
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Nhéu,
um camPeão sobre rodas
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LeoneL Fernandes, ou "nHéu"
“Quando jogava contra o Livramento era como o gato e o rato, eu não ia a ele e ele não vinha a mim”

Nasceu, cresceu, trabalhou e ainda vive 
no Seixal. Começou ainda menino a jogar 
hóquei em patins no Grupo Desportivo 
da Mundet. Foi Campeão da Europa 
e Campeão do Mundo em hóquei em 
patins pela seleção de Portugal. Foi ain-
da campeão nacional, num título inédito 
conquistado pelo GD CUF (atual GD 
Fabril) em 1965, do qual é ainda Sócio de 
Mérito. Como se não bastasse, tem ain-
da as medalhas de méritos das Câmaras 
Municipais do Seixal e Barreiro e tam-
bém do Governo Civil de Setúbal. Fala-
mos naturalmente de Leonel Fernandes, 
ou Nhéu como é conhecido, um ilustre 
seixalense, cujo novo pavilhão de hóquei 
em patins do Seixal terá a honra de ter o 
seu nome. O “Comércio” esteve à conversa 
com o Nhéu que nos falou da sua carreira 
desportiva, do Seixal e do novo Pavilhão 
com o seu nome.

Começou a jogar hóquei-patins com 
que idade?

Comecei a jogar com 12 ou 14 anos, 
no Grupo Desportivo da Mundet.

E nessa altura já trabalhava na Mun-
det?

Não, não. Nessa altura trabalhava em 
Lisboa, na Fábrica de Vidros da União, 
que ficava no Bairro Alto.

Então ia trabalhar para Lisboa e 
quando chegava ao Seixal ia para os 
treinos?

É verdade. Ia trabalhar de manhã para 
Lisboa, ia de barco, e à noite quando  
voltava ia para os treinos, a partir das 21 
horas.

Treinava com gente da sua idade?
Não, nessa altura já treinava com os 

seniores e com as reservas dos seniores.

O que lhe vem à memória desses 
tempos de jogar na Mundet e no GD 
da Mundet?

Estes tempos foram maravilhosos. 
Foram momentos em que atingi uma 
categoria boa a nível de experiência e de 
tudo. Os meus colegas eram muitos bons. 

Foi Campeão da Europa em 1967 na 
Espanha, que é só o maior rival de Por-
tugal. Há uma história muito bonita 
que as gentes do Seixal conhecem acer-
ca do último jogo.

Levei com um tomate enorme, é verda-
de. Foi o maior tomate que vi na minha 
vida, parecia uma abóbora. Estávamos a 
jogar para sermos campeões e estávamos 
a ganhar 1-0, e até fui eu que meti o golo 
logo no início da partida e depois foi um 
sofrimento terrível. Quando chegou o 
intervalo, estávamos a sair e os espanhóis 
estavam todos à nossa espera, a provocar-
-nos e tudo mais, e eu gritei para a banca-
da e disse que os mordia. Assim que disse 
isso mandaram-me com um tomate que 
parecia uma abóbora! Ficou espalhado 
por todo o lado.

Aquilo foi um espetáculo. Acabámos 
por ganhar o jogo por 1-0 com um golo 
meu, e o Campeonato da Europa. Tenho 
um quadro grande em casa do jogo.

O selecionador nem me queria levar 
para o Campeonato. E então o Torcato 
Ferreira e Cartaxo é que o obrigaram a 
levar-me para jogar. O selecionador era 
do Norte e só queria jogadores do Nor-
te e então eu era um dos excluídos. Mas 
como os manda-chuvas do hóquei eram 
o Torcato Ferreira, treinador do Sporting 
Clube de Portugal, e o Cartaxo, que era o 
nosso treinador, exigiram que me levasse 
e que ia por conta deles, e ele acabou por 
reconhecer que eu tinha sido a sua salva-
ção.

O Seixal vai ter um Pavilhão com o 
seu nome, em sua honra. Como é que 
se sente?

Eu nem sei o que dizer. Era algo que 
não estava à espera e fiquei surpreendido. 
Entenderam que devia ser assim e gostava 
de estar para ainda vê-lo.

Além do Pavilhão com o seu nome, 
vai haver ainda uma estátua sua, para 
honrar as suas conquistas.

Olha, estás a dar-me uma novidade. 
Nem sei o que dizer…

Para uma pessoa que nasceu no 
Seixal, que sempre aqui viveu, que 
aqui se fez homem, o que significam 
estas homenagens que a população do 
Seixal, a Câmara Municipal e a Junta 
de Freguesia lhe fazem?

É uma honra muito grande, dá von-
tade de sei lá o quê. Fico sem palavras. 
E sinto-me orgulhoso em ser do Seixal 
e defendo sempre o Seixal em todos os 
lados. Tudo o que é do Seixal é bom, não 
há nada que diga mal, o Seixal tem tudo 
de bom. Temos boas pessoas, temos uma 
vista linda. Temos tudo de bom! E dou 
os parabéns à Câmara pelo trabalho já de 
algum tempo.

E aliás, eu no Barreiro também fui 
muito bem recebido. Tenho a meda-
lha de mérito da Câmara Municipal do 
Barreiro, a medalha de mérito do Seixal, e 
também de Setúbal, que me foi dada pelo 
Governador Civil. Foi uma honra muito 
grande, é um gosto imenso.

A construção do novo pavilhão de 
hóquei em patins pode ser importante 
para termos jogadores de grande quali-
dade como foi o Leonel?

Acho que sim. Acho que a Câmara 
Municipal do Seixal está a fazer o correto. 
Aliás, a Câmara do Seixal sempre olhou 
para o desporto como devia ser, e mal dos 
clubes do concelho se não fosse a Câmara 
a olhar por eles. O tempo de se trabalhar 
de borla já acabou, as pessoas não têm 
amor, só estão lá por dinheiro. 

A Câmara tem feito um bom trabalho 
com os miúdos do hóquei e aqui temos 
uma grande queda para o desporto. O 
nosso concelho é riquíssimo no desporto. 
Há muitos atletas com valor e em todas as 
modalidades. O Seixal tem dado grandes 
desportistas no hóquei, no basquetebol, 
no andebol e no futebol.

Acha que as crianças que vão apren-
der hóquei num pavilhão com o seu 
nome, e com uma estátua sua à porta, 
vão sentir-se inspiradas a chegar ao 
mesmo patamar?

Acho que sim. Acho que os miúdos Já 
fui ali duas ou três vezes ao hóquei e os 
miúdos interessaram-se logo comigo e 
perguntaram como é que fazia. Os miú-
dos desenvolvem com muita facilidade, se 
um treinador fizer algo, eles vão logo imi-
tar. Acho que vamos ter muito futuro no 
hóquei, o Seixal vai ter novamente noites 
de glória como eu tive na Mundet.

Vamos ter pequenos Nhéus por aí?
Acho que sim, acho que sim.

Estamos no final da Entrevista, quer 
acrescentar algo mais?

Queria agradecer muito à Câmara 
Municipal do Seixal e à Junta de Fregue-
sia por se terem lembrado de mim como 
atleta e tenho algo mais para dizer mas só 
vou dizer no dia da inauguração do pavi-
lhão. É uma coisa que me fizeram por ser 
do Sul. Quando ouvirem o que é, nin-
guém vai acreditar, nem aos meus filhos 
ainda contei isso.

João Domingues

Colegas como o Carlos Gonçalves, o Zé 
Marques, o João Pedro, o Chagas… era 
tudo rapaziada do Seixal e fazíamos uma 
boa equipa, na altura ainda nos juniores.

Depois dos juniores, foi pedida autori-
zação ao Ministro para eu subir para a 1.ª 
Divisão e foi quando comecei a jogar nos 
seniores. E isto já foi em 1956.

Depois surgiu o convite para ir 
trabalhar na CUF e jogar no Grupo 
Desportivo da CUF.

Continuei a jogar até 1962 nos senio-
res do GD Mundet. Nesse ano foi quan-
do surgiu o convite para ir para a CUF 
trabalhar e jogar.

Nesses tempos vivia-se muito o amor 
à camisola. Como foi essa mudança do 
Seixal para o Barreiro, do GD Mundet 
para o GD CUF?

Foi uma boa mudança. Fui bem acolhi-
do, gostavam muito de mim no Barreiro e 
eu gosto muito do Barreiro.

E do que se lembra dos seus tempo 
da GD CUF?

Passei lá grandes momentos e vivi 
grandes noites de hóquei e grandes vitó-
rias. Ganhei lá tudo: Torneio de Abertu-
ra, Campeonato Nacional, Taça Índia… 
Em 1963 ganhámos tudo o que havia 
para ganhar.

Na Seleção Nacional também 
ganhou tudo e onde jogou com nomes 
míticos do hóquei em patins nacional.

Exatamente. Joguei com o Livramen-
to, com o Adrião, com o Velasco, com o 
Flecha, com o Vítor Domingos, com o 
João Rendeiro…

Como foi jogar na mesma equipa 
que esses monstros do hóquei?

Era bom. Havia boa camaradagem, 
eramos todos amigos, embora quando 
jogávamos no Campeonato uns contra os 
outros era diferente. Quando jogava con-
tra o Livramento era como o gato e o rato, 
eu não ia a ele e ele não vinha a mim, para 
não sermos fintado e depois gozados na 
Seleção. Foram bons momentos.
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Festas popuLares de arrenteLa
Terminadas as Festas Populares de S. Pedro do Seixal, chegam agora as Festas Populares de Arrentela, que iniciam já 
na próxima 4.ª Feira, dia 11 de julho. Herman José, Escola de Artes do IFC Torrense e concerto pela banda da Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense são alguns dos espetáculos a que a população pode assistir no decorrer das festividades.

Publicidade

As Festas Populares da Freguesia de 
Arrentela, na Torre da Marinha, terão 
lugar no período compreendido entre o 
dia 11 e o dia 15 de julho, estamos a falar 
de uma festa que remonta a um passa-
do com uma história de várias décadas, 
cabendo a nós Junta de Freguesia e tam-
bém Câmara Municipal e Movimento 
Associativo da freguesia de Arrentela, 
dar continuidade a essa tradição cheia 
de estórias e à nossa cultura popular. E 
assim sendo, iremos privilegiar a presença 

Como não podia deixar de ser, o 
“Comércio” falou com António Santos, 
Presidente da União das Juntas de Fregue-
sia do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, para recolher mais informações 
sobre as Festas Populares de Arrentela.

Estão a chegar as festas populares 
de Arrentela. O que está a União das 
Freguesias de Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires a preparar para a popu-
lação?

e atuação das nossas 
coletividades cultu-
rais, como a Socieda-
de Filarmónica União 
Arrentelense, o já tra-
dicional festival de 
folclore, este ano orga-
nizado pelas Ando-
rinhas do Pinhal, do 
CSS de Pinhal de 
Frades, onde o encer-
ramento estará a cargo 
da Escola de Artes do 
nosso Independente 
Futebol Clube Tor-
rense, isto no palco 
principal que contará 
ainda com a incontor-
nável presença de um 
dos grupos de referên-
cia para toda a nossa 
comunidade que são 
Os Banza, e também 
com a presença do 

grande artista, o verdadeiro artista diga-
mos assim, que é Herman José.

Temos ainda no Palco n.º 2, que se 
situa na Avenida Movimento das Forças 
Armadas, junto à sede do IFCT, onde 
atuarão os Grupos Corais e Culturais das 
Associações Sociais e Culturais oriundos 
da nossa freguesia e se realizam ainda 
alguns bailes populares pois festa sem 
bailarico, não é festa. Não menos impor-
tante de referir que todos os dias da fes-
ta, o início da mesma será antecedido de 

desfiles musicais e etnográficos isto para 
alem e como também não podia deixar de 
ser da feira franca e da mostra do Movi-
mento Associativo e Gastronomia.

Existem diferenças em relação ao 
ano anterior?

As Festas Populares da Freguesia de 
Arrentela, na Torre da Marinha, tem 
conhecido algumas alterações na sua 
conceção e arquitetura, isto num passado 
recente, para este ano em concreto apos-
tamos na continuação da disposição, pro-
curando dotar de maior qualidade os seus 
espaços e manter o nível de oferta cultural 
dos anos anteriores, eventualmente com 
o acréscimo do arraial na Avenida Movi-
mento das Forças Armadas.

Lance então um convite aos nossos 
leitores para visitarem as Festas Popu-
lares de Arrentela.

Engalanada, vaidosa e alegre, assim se 
vai encontrar a Torre da Marinha que o 
aguarda, o convite está feito, venham e 
visitem a freguesia de Arrentela, terra com 
passado histórico e cheio de estórias para 
contar desde os tempos mais remotos, um 
passado profícuo, mas sempre virado para 
o futuro que vos aguarda, usufruam das 
nossas que também são as vossas festas da 
freguesia de Arrentela, na Torre da Mari-
nha, e já agora tragam um ou mais ami-
gos também. Divirtam-se e sejam muito 
felizes.

João Domingues



rosto do seixaL
MANUEL ALVES CARGALEIRO (1927)

meira Exposição de Cerâmica Moderna organizado 
por António Ferro, na Sala de Exposições do Secre-
tariado Nacional da Informação. Cultura Popular e 
Turismo (SNI), no Palácio Foz, também na capital 
(1949), organiza, com a Comissão Municipal de 
Turismo do Concelho de Almada, o I Salão de Artes 
Plásticas da Caparica, em Almada (1950), participa 
na Segunda Exposição de Cerâmica Moderna, onde 
obtém uma menção honrosa (1951) e em 1952, tem 
a sua primeira exposição individual, realizada na 
Sala de Exposições do SNI.

Entre outras efemérides, em 1955, dirige os tra-
balhos de passagem para cerâmica das estações da 
Via Sacra do Santuário de Fátima, da autoria de Lino 
António. Nesse mesmo ano, participa na exposição 
coletiva Fifth International Exhibition of Ceramic 
Art, no Kiln Club of Washington, em Washington, 
D.C., e recebe o Diplôme d’Honnneur de l’Académie 
Internationale de la Céramique (AIC), aquando da 
sua participação no I Festival International de Céra-
mique, em Cannes. Participa igualmente numa 
exposição coletiva com Fernando Lemos e Marcelino 

Vespeira, na Galeria Pórtico, em Lisboa, tendo, até 
ao fim da década de 60 muitas menções e trabalho 
exímio concluído por toda a Europa.

Em 1983, recebe a medalha de Comendador da 
Ordem Militar de Sant'Iago da Espada de Portugal, 
pelo Presidente da República António Ramalho Eanes, 
o Grau de Officier des Arts et des Lettres, atribu-
ído pelo Governo Francês, em 1984, a Grã-Cruz da 
Ordem do Mérito em 1989, pelo Presidente da Repú-
blica Mário Soares, a Medalha de Mérito Distrital de 
Setúbal em 1991, a Medalha de Ouro de Almada em 
1994, a Medalha de Honra do Seixal em 1999, a Meda-
lha de Ouro de Vila Velha de Ródão em 2014 e em 
2017 a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, 
pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sou-
sa, a Medalha de Ouro de Castelo Branco e o Magister 
di Civiltà Amalfitana, atribuído na XVII edição do 
“Capodanno Bizantino”, em Itália.

No concelho do Seixal tem uma escola secundá-
ria e o Centro de Medalhística na Quinta da Fidalga 
com o seu nome.

mário Barradas
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perguntas e respostas

Fui multado mas não concordo, 
como devo reclamar?

Caso não concorde com a multa 
que lhe foi passada, tem 15 dias 
úteis para reclamar através de car-
ta dirigida à Autoridade Nacional 
de Segurança Rodoviária (ANSR).

Caso não tenha pago a coima no 
acto da infracção, pode fazer um 
depósito no prazo de 48 horas, após 
a notificação. Isso permite-lhe con-
testar a infração e se lhe derem 
razão, o valor depositado ser-lhe-
-á devolvido. Caso contrário, ou se 
decidir não contestar, o depósito 
converte-se automaticamente em 
pagamento definitivo.

Depois de efectuado o depósito, 
terá de apresentar a sua defesa no 
prazo de 15 dias úteis.

Se efectuou o pagamento no mo-
mento da infracção, perde de ime-
diato a possibilidade de contestar, já 
que se presume ter assumido a culpa.

Caso a ANSR lhe dê razão, pode 
reaver o valor que entregou.

Sendo este um caso que envolve al-
guma meticulosidade, aconselho-o re-
correr a um advogado ou solicitador.

Vou casar mas tenho um filho 
de um anterior casamento. não 
gostaria que ficasse prejudicado 
por essa razão. Como faze-lo?

Acaba de entrar vem vigor uma 
lei que permite evitar que quem se 
case e tenha filhos de um anterior 
casamento não percam a parte da 
herança a que têm direito, no caso 
de morte do progenitor.

A alteração ao Código Civil, que 
agora entra em vigor, vem ago-
ra autorizar os casais a renunciar 
prévia e mutuamente à herança. Ou 
seja, os membros do casal passam 
a poder decidir que não querem ser 
herdeiros dos bens um do outro, em 
caso de morte.

Para isso, é preciso cumprir três 
condições:
1 - A renúncia tem de ser mútua.
2 -  Deve assinar-se uma convenção 

antenupcial.
3 -  Obriga à opção pelo regime de 

separação de bens.
Desta forma, fica garantido que, 

quem casar e tiver filhos de outras 
uniões, já não tem de prejudicar os 
interesses patrimoniais dos filhos.

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

Merecedor de um especial apreço por parte 
da massa associativa da SFOA, este amoren-
se de gema, esclarece ainda que “a razão pela 
qual, a dado momento se optou por incre-
mentar a montagem regular de revistas à por-
tuguesa, se deveu, um pouco, à facilidade que 
este género de teatro nos oferecia. Nomeada-
mente, porque não requeria tanto tempo para 
a preparação de cada um dos papéis. O que, 
a nosso ver, atendia aos objectivos de conferir 
uma brevidade maior ao período de ensaios, 
em ordem a levar-mos à cena uma nova peça, 
todos os anos.”

Desempenhando o papel de Compére, 
num sem número de rábulas e autor de outras 
tantas, especializar-se-ia nos quadros que ao 
invés de terminarem com um tema musical, 
fechavam com uma declamação, por se supor 
detentor de “uma certa vocação para fazer 
versos.” 

“ Sabendo que não possuía voz para can-
tar,” reconhece, “ entendi que devia enveredar 
pela declamação. E dediquei-me a ela com 
tanta garra, que não havia em toda a região 
alguém que, nesse capítulo, se me comparas-
se.” Assegura. Ao mesmo tempo que refere ser 
esse o principal motivo pelo qual é frequente-
mente convidado a participar nas festas que a 
sua, ou outras colectividades leva(m) a efeito. 

Em boa verdade, a disponibilidade que 
ainda hoje manifesta para colaborar (de acor-
do as suas palavras) com “a Sociedade da 
Amora”, quando para isso é solicitado, resulta 
do carinho que sente pela agremiação e pelos 
valores que há cem anos a caracterizam. “Não 
obstante a idade já ser outra,” acrescenta, “ 
estou - como sempre estive -, pronto para aju-
dar a colectividade em todas as iniciativas que 
ela promova, independentemente dessa ajuda 
se expressar em palco ou em termos estrita-

mente organizativos.” Áreas que, para si, não 
escondem nenhuns segredos.

Estafeta das bobines
de um filme de Francisco José

quando este veio
à Amora

“Até porque,” acentua, “ao longo da minha 
vida, fui um dos responsáveis pela vinda a 
esta terra de grandes figuras do nosso meio 
artístico. Entre elas, Francisco José, (irmão 
do professor Galopim de Carvalho), que aqui 
fez um espectáculo soberbo. Pelo menos, a 
ajuizar pelo testemunho das pessoas que a ele 
assistiram.” 

No entanto, a responsabilidade que tal 
empreendimento implicava para os seus orga-
nizadores e as preocupações a que se dera para 
que nada falhasse, obrigá-lo-iam a perder a 
maior parte do evento.

Isso aconteceu”, diz, “algum tempo depois 
do referido cantor ter regressado do Bra-
sil onde estivera a rodar um filme, no qual 
desempenhava o papel principal, película que, 
em determinado dia seria projectada no cine-
ma da Cova da Piedade, após o que, o intér-
prete de “Olhos Castanhos” daria um recital, 
acompanhado pelo pianista Carlos Vilaret. 

Ao tomar conhecimento, por intermédio 
de um director da Sociedade Piedense, que 
Francisco José, ali iria actuar, imediatamente 
me pôs em campo, no sentido de conseguir 
que, nessa mesma noite, idêntico programa 
tivesse lugar na SFOA, objectivo facilmente 
alcançado devido à colaboração da direcção 
da SFUAP e à aceitação de Francisco José.

As dificuldades”, prossegue, “surgiram 
mais tarde, quando se constatou, entre nós, 
que não havia quem tivesse automóvel para 
efectuar o transporte das bobines, mal aca-
basse a projecção de cada uma delas, e as 
trouxesse para aqui serem exibidas, enquanto 
na Piedade o programa decorria normalmen-
te. Tudo de maneira a que, quando o cantor 
chegasse à Amora o filme tivesse passado e ele 
entrasse em palco.

Ante este bico d’obra,” conta ainda Arsénio 
Baptista, “ outra alternativa não tive, senão a 
de pedir um automóvel emprestado a meu 
patrão e assumir eu a função de estafeta das 
aludidas bobines. 

Logicamente, que em resultado do vai-

Histórias associativas (42)*

“acima de tudo sou 
um Bom decLamador”

-vem a que me obrigara, só pôde presenciar 
os últimos momentos do espectáculo. Toda-
via, restou-me a consolação de que tudo tenha 
decorrido às mil maravilhas, segundo o plano 
inicialmente estabelecido.

Mais: tudo correu tão bem, sublinha ainda 
o dedicado sócio da Operária Amorense,” e o 
entusiasmo do público foi tal, que Francisco 
José render-se-ia ao calor da assistência e can-
taria doze temas, em vez dos nove que geral-
mente cantava em todos os seus espectáculos. 
Uma noite inolvidável - na minha opinião.

Transporte de piano
acarreta pesada multa

Mas, outra peripécia houve ainda na véspe-
ra do referido espectáculo, hoje recordada por 
Arsénio Baptista (com o peculiar sentido de 
humor que o define, ainda que não altura não 
lhe tivesse achado graça) e que muita apreen-
são lhe provocou.

 “Foi” segundo ele, “o contratempo levan-
tado pela polícia, quando decidiu multar-nos, 
por virem quatro homens, na caixa de carga 
da camioneta, a segurar o piano necessário ao 
acompanhamento musical do artista. 

“Com efeito,” relata Arsénio Baptista, “em 
virtude de a SFOA não possuir nenhum pia-
no, a Sociedade da Piedade emprestou-nos um 
dos dois que possuía, mas na condição de nos 
responsabilizarmos pelo respectivo transporte.

No entanto, ao chegarmos a Vale de Gatos, 
a polícia de trânsito mandou-nos parar e após 
verificar os documentos da viatura, – também 
ela, emprestada pela Cooperativa Amorense, 
– passou-nos uma pesada multa, sob o argu-
mento de que o veículo não tinha autorização 
para fazer transportar ninguém na caixa.

Só com um conhecimento que uma pes-
soa das minhas relações tinha no comando da 
Polícia de Viação e Trânsito, e um choradi-
nho feito ao comandante, conseguimos ver-
-nos livre da dor de cabeça que a aludia multa 
constituía para os cofres da Sociedade, uma 
vez que o agente autuante se mantinha infle-
xível na sua decisão. Enfim,” diz, “um con-
junto de inquietações, que só quem passa por 
elas sabe dar o valor.”

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

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

Pintor e ceramista português, é natural de Vila 
Velha de Ródão. Matriculou-se na Faculdade de 
Ciências de Lisboa e chegou a trabalhar num ban-
co, mas frequentava as aulas livres da Academia de 
Belas-Artes e o atelier de olaria de José Trindade, no 
Monte de Caparica, onde iniciou em 1945.

Começou como ceramista na Fábrica Sant'Anna, 
na Rua do Alecrim, em Lisboa e participa na Pri-
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Grupo motard paLadinos reaLizam 
2.ª edição do Luz na Baía

O evento passou pelo lançamento de 
várias velas na Baía do Seixal, velas essas 
que puderam ser adquiridas na sede do 
grupo ou no stand do grupo presente no 
espaço de associativismo.

O lucro do evento reverteu a favor 
do Grupo de Voluntários do Centro de 
Recolha Oficial de Animais de Compa-
nhia do Seixal, e contou com o apoio da 
União das Juntas de Freguesia de Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires e da 
Câmara Municipal do Seixal.

Um evento que por pouco não se reali-
zava devido à intempérie que se fez sentir 

no Seixal, como contou ao “Comércio” 
José Luís Martins, Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral do Grupo Motard 
Paladinos: “foi terrível, com a chuva e o 
vento que se sentiu, vimos as coisas muito 
mal paradas. Mas felizmente que a chuva 
parou e a aderência das pessoas foi espe-
tacular, estamos muito contentes com o 
resultado final. O vento é que ainda está 
um pouco forte, mas correu bem”.

José Luís Martins congratulou-se pelo 
sucesso do evento e pelo seu objetivo: “fazer 
um pouco de solidariedade para com os 
voluntários do Canil e Gatil do Seixal que 

precisam imenso desta 
e toda a ajuda que pos-
samos dar”.

Este não foi o pri-
meiro evento de soli-
dariedade que o Grupo 
Motard Paladinos rea-
liza no Seixal. Sobre os 
constantes eventos que 
ajudam a população e 
a comunidade envol-
vente, José Luís Mar-
tins contou-nos que 
as iniciativas ajudam 
a melhorar a imagem 
do motard: “as pessoas 
no concelho do Seixal já vêm os motards 
com outros olhos. Especialmente o nosso 
símbolo que está a ser reconhecido a nível 
nacional, felizmente, e com muito orgu-
lho. Aqui no Seixal também já conhecem 
o nosso símbolo e dizem logo que somos 
aquele grupo que gostam de ajudar. Nós 
não conseguimos chegar a todo o lado, 
isso é impossível, mas vamos chegando 
onde conseguimos”

O Grupo Motard Paladinos estará 
ainda presente nas Festas Populares da 
Aldeia de Paio Pires, que se realizam de 1 
a 5 de agosto, com um nosso stand, onde 
a população poderá comprar merchandise 
afeto ao grupo.

João Domingues

A Praia do Ti João, no Seixal, foi mais uma vez o local escolhido pelo Grupo Motard Paladinos para a realização da II edição 
do Luz na Baía.

A Sua Clínica Médica Dentária!

211 538 548 / 919 981 210
abertos de segunda a sábado das 9h às 13h 

   Destartarização
+ Polimento
+ Jacto de Bicarbonato 35e

Avenida Carlos de Oliveira, 58 C
Arrentela
Seixal
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Direitos Dos 
Consumidores

na união europeia:
Sempre que compra um produto 

ou serviço a um vendedor ou presta-
dor de serviços profissional está a 
fazer um contrato, quer se trate da 
sua inscrição num ginásio, da enco-
menda de pneus para o seu automó-
vel na Internet, de um empréstimo 
hipotecário ou, simplesmente, das 
suas compras semanais no super-
mercado.

Ao abrigo da legislação europeia, 
as cláusulas contratuais gerais uti-
lizadas pelos profissionais devem 
ser justas. Isto é válido tanto para 
as condições gerais como para as 
cláusulas de um contrato pormeno-
rizado que tenha efetivamente de 
assinar. 

As cláusulas contratuais devem 
ser redigidas numa linguagem clara 
e compreensível. Qualquer ambigui-
dade será interpretada a seu favor.

se vai viajar na europa 
saiba que:

Se for natural de um país ter-
ceiro, necessita de um passapor-
te emitido há menos de dez anos 
e válido durante, pelo menos, mais 
três meses a partir da data em que 
tenciona sair do país da UE que pre-
tende visitar e, eventualmente, de 
um visto. 

Solicite o visto ao consulado ou 
à embaixada do país que pretende 
visitar. Se obtiver um visto de um 
país pertencente ao Espaço Schen-
gen poderá viajar em qualquer outro 
país do Espaço Schengen. 

Uma autorização de residência 
válida de um dos países Schengen 
equivale a um visto.

se pretenDe trabalhar 
na europa saiba que:
Enquanto trabalhador destacado 

por um período de tempo limitado, 
beneficia de direitos e privilégios 
especiais que visam facilitar-lhe o 
trabalho no estrangeiro:

•  Não precisa de uma autorização 
de trabalho.

•  Continuará a cotizar para a se-
gurança social no seu país de 
origem.

•  Continuará coberto pela segu-
rança social do seu país de ori-
gem.

•  Não precisa de pedir o reconhe-
cimento das suas qualificações 
profissionais, embora, no caso 
de algumas profissões, neces-
site de fazer uma declaração 
escrita.

•  Quando se reformar, não terá 
de lidar com o organismo de se-
gurança social do país onde está 
destacado.

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 

encerramento do FestivaL do caracoL
concLui um mês de Festas na Q. do conde

Iniciado com a realização da Feira Fes-
ta, a que se seguiram os festejos em torno 
dos Santos Populares, o programa de ani-
mação levado a efeito na referida freguesia 
nesta época do ano, reflecte o dinamismo 
e capacidade mobilizadora do movimento 
associativo local e, com eles, o reforço dos 
principais traços identitários da comunida-
de local.

Organizados pela Junta de freguesia e 
Câmara Municipal de Sesimbra, de parce-
ria com as colectividades e associações que 
exercem a sua actividade no espaço terri-
torial da freguesia, as referidas festividades 
têm no aludido festival um dos momentos 
de afirmação da sua capacidade criativa, 
decorrente da sapiência evidenciada na con-
fecção de pratos alicerçados no mencionado 
produto, tão apreciado pelos habitantes e 
pelos portugueses.

Premiando o labor e o saber colocados na 
elaboração dos mencionados pratos, o júri 
constituído por Carlos Pólvora, em repre-
sentação da Junta de Freguesia; Américo 
Gegaloto, Câmara Municipal; Ana Simões 
Oliveira, representando a Assembleia de 
Freguesia; Carla Antunes, Rádio Quinta do 
Conde; António Mestre Lopes e os esculto-
res Carlos Bajouca e Hugo Maciel, decidiu 
por unanimidade e pela primeira vez atri-
buir a pontuação máxima ao prato vence-
dor, apresentado pelo Grupo Desportivo e 

Com a cerimónia de entrega de prémios aos participantes no tradicional concurso de pratos 
confeccionados com caracóis, chegou ao fim a 9ª edição do Festival do Caracol da Quinta 
do Conde, acontecimento que constitui o epílogo de um conjunto de eventos festivos que se 
prolongaram durante um mês nesta localidade.

Cultural do Conde 2, cabendo o segundo e 
terceiro lugares, respectivamente, ao Grupo 
Recreativo Escola de Samba Corvo de Prata 
e à Associação Desportiva Cultural e Social 
MGBOSS.

Felicitando a imaginação revelada pelos 

participantes no certame, Vítor Antunes, 
presidente da autarquia quintacondense, 
considerou que o grau de qualidade dos pra-
tos submetidos à apreciação do júri, coloca 
o certame entre aqueles que no quadro da 
região maior melhores capazes são de satis-
fazer os gostos dos apreciadores.

“Trata-se de uma situação que valoriza 
não apenas a iniciativa, mas o trabalho das 
entidades que nela tomam parte”, referiu, 
dando ainda nota da abertura  um con-

curso tendente  ao preenchimento de duas 
vagas  no quadro de pessoal da autarquia, 
em ordem a  dotar os serviços de uma maior 
capacidade  de resposta às solicitações da 
população. 

Para Vítor Antunes, “esta é uma forma de 
reiterarmos o nosso empenho no trabalho 
que realizamos, o qual”, sublinhou, “deve-
ria ser credor de mais respeito por parte de 
alguns cidadãos, designadamente daqueles 
que ao invés de depositarem os monos no 
local próprio para o efeito, os depositam na 
via publica”

Na perspectiva de Francisco Jesus, Pre-
sidente da Câmara Municipal de Sesimbra, 
“a concretização de mais esta edição do 
Festival do Caracol e das festividades que 
o antecederam, confirma que, do ponto de 
vista associativo, a Quinta do Conde possui 
um forte e diversificado leque de colectivi-
dades, cuja intervenção concorre sobrema-
neira para fortalecer a identidade e a sua 
coesão, assumindo, assim, como os grandes 
obreiros dessa mesma identidade”.

De acordo ainda com o líder camarário, 
afigura-se, contudo,” indispensável a alte-
ração de alguns comportamentos pessoais, 
visando ajudar as autarquias a conferir à 
mais populosa freguesia do concelho o está-
dio de desenvolvimento que esta merece e 
a sua consequente valorização, em diversos 
domínios, posto termos assumido o com-
promisso de trabalhar para a sua elevação, 
dignificando-a, e por maioria de razão, 
quem aqui vive ou trabalha.

Logo, concluiu o autarca sesimbrense, “o 
que nos move é apostar no investimento em 
várias áreas que visam objectivamente pro-
mover a qualidade de vida dos habitantes, 
mas para que consigamos alcançar os objec-
tivos a que nos propomos é indispensável a 
colaboração de todos.” 

para, numa cerimónia simples, mas cheia 
de significado, celebrar a música, elemen-
to essencial das nossas vidas.

Magnificamente ciceroneados pelo 
Dr. Luís Cangueiro, colecionador e pro-
prietário deste espaço museológico de 
incontornável interesse e valor cultu-
ral, percorreram-se as salas do Museu, 
admirando as inúmeras peças, caixas de 
música, autómatos e instrumentos mecâ-
nicos, sempre acompanhados da música 
que deles dimanava e nos transportou a 
memórias do nosso imaginário.

Uma vez que 2018 é o Ano Europeu 
do Património Cultural, porque não um 

roteiro de visitas a museus onde, por cer-
to, o Museu da Música Mecânica terá 
lugar de destaque.

dia europeu da mÚsica
Comemorou-se dia 21 de junho, o Dia Europeu da Música. Coincidindo com o dia de solstício de 
Verão, o primeiro Dia Europeu da Música celebrou-se em 1982 por iniciativa do então ministro 
francês da cultura, Jack Lang.

O Centro de Informação Europe 
Direct – Área Metropolitana de Lisboa, 
não quis deixar passar a efeméride, asso-
ciando-se ao Museu da Música Mecânica 
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adenda ao acordo para Lançamento do 
HospitaL do seixaL Foi assinada

seixaL cLuBe 1925 
BasQueteBoL

Numa cerimónia realizada no Audi-
tório dos Serviços Centrais da Câmara 
Municipal do Seixal estiveram presentes 
o Ministro da Saúde Adalberto Cam-
pos Fernandes, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal Joaquim Santos, 
um vereador da Câmara Municipal de 
Sesimbra, vários autarcas dos concelhos 
de Seixal e Sesimbra, bem como dirigen-
tes do Centro Hospitalar Barreiro-Mon-
tijo, do CH de Setúbal e do CH Garcia 
de Orta.

Adalberto Campos Fernandes começou 
por agradecer a presença de todos, mas em 
especial “a uma figura que fez parte da 
minha formação, foi meu Professor, e é um 
bom exemplo daquilo que foi a construção 
de 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, 
que é o Professor Carlos Ribeiro”.

O Ministro da Saúde prosseguiu a 
intervenção dizendo que “a melhor coi-
sa que pode existir para um membro do 
Governo, é ir de encontro às expectativas 
daqueles que serve. Nós percebemos que 
as necessidades são muitas, os recursos do 
país não são infinitos, e existe um exercí-
cio difícil e doloroso, de quem tem decisão 
política tenha de fazer escolhas”. Adalber-

Com o intuito de valorizar e promo-
ver o trabalho dos treinadores que con-
tribuem para a formação de jovens atletas 
em Portugal, a Associação Nacional de 
Treinadores de Basquetebol vai atribuir 
pela primeira vez o prémio “treinador de 
formação do ano”.

Entre os seis treinadores selecionados 
a nível nacional está o Mister Manuel 
Coisinha, reconhecimento de uma enor-
me dedicação em prol do Basquetebol 
do concelho do Seixal, e um certifica-
do excelente trabalho realizado com os 
jovens basquetebolistas do Seixal Clube 
1925.

Os restantes nomeados são, Abílio 
Lourenço (BC Limiense), André Silva 
(Académico FC), George Sing (AD Ova-
rense), Gilda Correia (CRC Quinta dos 
Lombos) e Pedro Silva (Imortal BC).

to Campos Fernandes continuou, dizen-
do que “entendemos que o lançamento do 
Hospital do Seixal é um momento impor-
tante não só para esta comunidade mas 
para todo o Distrito de Setúbal.” 

O Ministro da Saúde garantiu à data 
que “hoje mesmo seguiu, ou está a seguir, 
para publicação no Diário da Repúbli-
ca, o anúncio para o necessário concurso 
público que lança de facto a nova unidade 
do Seixal”, e que o mesmo tem data pre-
vista de inauguração para o ano de 2021.

Na sua intervenção, Joaquim Santos 
referiu que “estamos hoje a comemorar o 
feriado municipal do concelho do Seixal e 
comemoramos também o Dia Municipal 
do Bombeiro, e agora, com a assinatura 
de uma adenda ao protocolo de 2009, vai 
permitir relançar o projeto do novo Hos-
pital do Seixal”.

O autarca seixalense referiu-se ao 
momento como “enorme significado 
para todos nós, pelo que representa em 
termos de avanço que vamos conhecer 
no acesso a melhores cuidados de saúde, 
com a construção do Hospital do Seixal. 
Joaquim Santos relembrou que “o Seixal 
é o 15.º concelho mais populoso do país 

e que regista um crescimento populacio-
nal considerável e que pretende oferecer a 
todos os que aqui habitam e trabalham, as 
melhores condições de vida”.

Na adenda assinada, está previsto o 
alargamento da unidade hospitalar do 
Seixal. Sobre isso, o Presidente da Câma-
ra Municipal do Seixal comentou como 
sendo “positiva a possibilidade de evolu-
ção com o alargamento da sua capacidade 
e resposta, como está também prevista na 
presente adenda ao protocolo de 2009. 
Importa ainda referir que com esta nova 
configuração a Câmara Municipal do 
Seixal irá aumentar as suas responsabili-
dades financeiras pela construção do hos-
pital, nomeadamente pela assunção dos 
custos dos projetos e obras de acessos e 
infraestruturas até ao perímetro do terre-
no do Hospital”.

O presidente da 
Câmara Municipal do 
Seixal, manifestou a sua 
satisfação pelo avançar 
do processo, não deixan-
do de demonstrar algu-
mas reservas em relação 
ao novo acordo, uma vez 
que na atual proposta 
“não estão contempla-
das algumas questões  
que estavam assumidas 
no acordo inicial e que 

consideramos fundamentais, tais como a 
existência de camas para cuidados palia-
tivos. Também a redução de várias espe-
cialidades no atual acordo é um fator 
de preocupação, pois todas as áreas da 
medicina são fundamentais para a saúde 
da população, ainda para mais tendo em 
conta que as necessidades hospitalares da 
região estão acima da média nacional.”

Joaquim Santos terminou a interven-
ção garantindo que “tendo em considera-
ção a importância da construção urgente 
deste equipamento social para o reforço 
dos cuidados de saúde prestados à popula-
ção, que a unidade hospitalar construída 
será nodular e terá capacidade de expan-
são, a CMS tudo fará para que o Hospital 
do Seixal seja construído no mais curto 
espaço de tempo”.

João Domingues

O dia 29 de junho marcou o dia de S. Pedro no Seixal, mas marcou também a assinatura da adenda ao Acordo Estratégico de 
Colaboração para o Lançamento do Novo Hospital localizado no Seixal.

Publicidade
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tradição da marcHa das canas 
continua no seixaL

Reza a história que a tradição teve 
início num convívio de amigos, que pas-
savam a noite no Baile de São Pedro, na 
“Sociedade Velha” – Sociedade Filarmó-
nica Democrática Timbre Seixalense – e 
nessa madrugada de 28 para 29 de Junho, 
resolveram ir lavar a cara, à então Quinta 
Grande.

A partir desse dia, e todos os anos logo 
pela manhã do dia de São Pedro, junta-
vam-se dezenas de pessoas em frente à 
Timbre munidas de canas de toalhas para 
seguirem alguns músicos da Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre Seixa-
lense. Todos os anos seguiam até à Quin-
ta Grande e voltavam ao Seixal, onde por 
vezes finalizavam a marcha com mergu-
lhos na baía.

A ideia destes amigos acabou por ser 

Mais um ano que passou e mais um ano que a tradição da Marcha das Canas é cumprida 
na cidade do Seixal, pelas coletividades da Sociedade Filarmónica Democrática Timbre 
Seixalense e do Portugal Cultura e Recreio.

notas ConClusiVas

As colectividades aqui apresen-
tadas conquistaram valências cul-
turais, recreativas e desportivas 
capazes de dar resposta à popula-
ção da freguesia de Amora. Os di-
rigentes constituem um exemplo de 
persistência e dedicação, que com o 
apoio dos cidadãos voluntários, dão 
o seu contributo social na forma-
ção de uma cidadania activa e par-
ticipativa. No entanto, apesar de 
existir uma cultura de voluntariado 
intensamente vincada, é necessário 
um maior contingente ao nível dos 
recursos humanos, principalmente 
para cargos de Direcção. Outras 
das preocupações é o envelhecimen-
to da camada associativa, a maior 
parte das colectividades tiveram 
a sua proliferação depois do 25 de 
Abril de 1974, sendo que os seus 
dirigentes estão a transitar para 
outro tipo de associativismo, as As-
sociações de Reformados.

Por outro lado, existe uma tra-
dição associativa premente na fre-
guesia de Amora, que faz com que 
surjam novas colectividades dinami-
zadas por jovens, que em muitos ca-
sos são criadas para uma modalida-
de ou área em concreto. Assiste-se 
a clubes que são fiéis à modalidade 
para qual foram instituídos, outros 
que pela sua dinâmica própria alar-
gam a sua actividade. Verifica-se 
que as colectividades singram no 
tecido associativo, pelo facto de 
se adaptarem aos diversos tipos de 
modalidades que vão surgindo no pa-
norama cultural e desportivo.

Uma vez que estas associações 
carecem de recursos, o que lhes im-
pede de desenvolverem as suas ac-
tividades, o papel das entidades do 
Poder Local é essencial, as associa-
ções apresentam pouca capacidade 
na obtenção de verbas próprias.

De facto, a freguesia de Amora 
apresenta um número elevado de 
associações, que em muito contri-
buem para o desenvolvimento cultu-
ral e desportivo, para a valorização 
do individuo e para o reforço da 
democracia participativa. Contudo 
assiste-se a um distanciamento da 
população face ao Movimento Asso-
ciativo Popular, mas por outro lado, 
verifica-se um aumento de novas as-
sociações.

Não obstante estas opiniões, fo-
ram mencionados muitos atributos 
às colectividades, o seu papel na 
promoção dos hábitos desportivos, 
tradições e identidades. Foi identi-
ficado um trabalho de apoio mutuo 
entre as colectividades e os orga-
nismos do Poder Local.

tânia sousa

oPINIão

uma marcha organizada, acompanhada 
por música, temas e letras escritos todos 
os anos por Emílio Rebelo.

Em 2018 a tradição manteve-se e mais 
uma fez o ponto de encontro foi em frente 
à Timbre Seixalense, ponto de encontro 
esse que contou a presença de dezenas de 
populares, que partiram rumo ao Portu-
gal Cultura e Recreio onde foram rece-
bidos por António Santos, presidente da 
União das Juntas de Freguesia do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e por 
dezenas de populares.

O “Comércio” falou com Fernando 
Santos, Vice-Presidente para a Cultura 
da Sociedade Filarmónica Democrática 
Timbre Seixalense, e perguntou sobre a 
importância para as pessoas do Seixal, 
mas mais concretamente da Timbre, a 
organização da Marcha das Canas: “lem-
bro-me de quando era miúdo e já havia a 
Marcha das Canas. Fui cá criado e sem-
pre participei. E enquanto eu estiver na 
Timbre, não vou deixar morrer. É uma 
cultura do povo do Seixal, da Timbre 
Seixalense, mas embo-
ra seja organizado por 
nós, é uma festa que é 
embelezada por todo o 
povo do Seixal”.

Fernando San-
tos destacou ainda a 
importância do Portu-
gal Cultura e Recreio 
na organização e par-
ticipação na Marcha 
das Canas: “há uma 
parceria, digamos 
assim, entre o PCR e a 
Timbre, e recordo-me 
que quando era miúdo, 

íamos lavar a cara a um poço que exis-
tia no quintal da antiga sede do PCR, e 
que aquando da construção da nova sede, 
fizeram também um género de um tan-
que que imita o poço para que nós pos-
samos continuar com a tradição, e muito 
bem o fizeram e é algo que me alegra bas-
tante. Dá para lavarmos a cara, as toalhas, 
dá inclusivamente para dar um mergulho 
lá dentro como alguns fazem. Mas isto 
alegra-me bastante e mantém viva a tra-
dição da Marcha das Canas”.

O “Comércio” perguntou ainda a Fer-
nando Santos sobre a importância de se 
passar esta tradição às novas gerações: 
“não me canso de dizer que o futuro das 
coletividade são os mais novos. Há que 
dar apoio à banda, que é a razão de ser da 
coletividade. E com o apoio que damos 
à banda, damos também apoio aos mais 
novos que são o futuro, e futuro esse, e 
espero estar correto, mantém assegurada 
a tradição das coletividade e do nosso 
Seixal”.

João Domingues

atuações da Escola de Rock do Seixal, 
de Vítor Paulo Quarteto, da banda da 
Sociedade Filarmónica União Seixalense 
e ainda do famoso baile de S. Pedro, rea-
lizado na madrugada do dia 28 para 29 
de junho.

De destacar ainda, mas pela negativa 
o facto de a chuva ter tirado brilho aos 
últimos dias da Festa Popular, como por 
exemplo o cancelamento do espetáculo 
do artista Camané, que estava marcado 
para 29 de junho. No mesmo dia tam-
bém a banda da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense deveria 
ter atuado no palco 2, mas devido à possi-
bilidade de aguaceiros, o concerto passou 
para o seu Salão Nobre 
onde ainda foi possível ter 
uma boa moldura huma-
na a assistir ao concerto.

No dia 29 de junho 
houve ainda direito à 
tradicional Marcha das 
Canas logo pelas 8 horas, 
sobre a qual pode ler a 
reportagem mais à frente 

no nosso jornal. À tarde houve direito à 
também tradicional solene procissão em 
honra de S. Pedro embelezada pela fan-
farra da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal 
e pela banda da Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense.

Isto tudo, claro, sem esquecer todo o 
folclore, gastronomia, carrosséis e anima-
ção que foi possível assistir durante toda a 
festa seixalense.

Seguem-se agora as Festas Populares de 
Arrentela, que se iniciam a 11 de julho, 
quarta-feira, e terminam a 15 de julho, 
domingo.

João Domingues

Festas popuLares de são pedro no seixaL
Terminaram no passado domingo, 1 de julho, as Festas Populares do Seixal em honra de São 
Pedro, com as atuações no palco principal do comediante Serafim e do grupo Banza, e no palco 
2 do espetáculo Pontes e Amigos.

As Festas Populares de S. Pedro come-
çaram no dia 23 de junho com as mar-
chas populares dos jardins-de-infância e 
escolas básicas do ensino público no palco 
1 e com o sarau de dança do Clube de 
Campismo Luz e Vida.

Nos seguintes dias houve direito a 
belíssimos concertos de Cuca Roseta, 
Nelson Freitas, Atoa, Dixit e Dany Silva 
no palco 1, que foi o palco principal da 
festa. Mas sem nunca esquecer as atua-
ções do movimento associativo no palco 
2, situado no largo da igreja, como as 
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saúde

É lendária a fama do louro que con-
tinua a adubar histórias adoráveis. Desde 
muito jovem leio avidamente as séries de 
banda desenhada de “Astérix, o Gaulês”. 
Dá-me mais gozo lê-las na língua origi-
nal (francês) mas elas estão traduzidas em 
muitos idiomas e há mesmo, pelo menos 
uma das aventuras, redigida em esperan-
to. No “Les lauriers de César”, o nosso 
herói ficou encarregado de ir a Roma 
surripiar a coroa de louros do imperador 
para perfumar um “ragoût”, ou seja, um 
atrativo guisado, confecionado na aldeia 
dos irredutíveis gauleses. Chega! Não é 
agora o momento de contar as peripécias 
da saborosa história. 

O Laurus nobilis, arbusto (ou árvore) 
perene da família das Lauraceae é típico 
da região mediterrânica, mas chegou a 
povoar densas florestas em todo o con-
tinente europeu antes do arrefecimento 
global que se verificou há umas dezenas 
de milhares de anos. Os loureiros de 
crescimento espontâneo que ocorrem na 
cordilheira da Arrábida constituem uma 
relíquia desses tempos primitivos.

O fascínio pelo loureiro remonta a 
recuadas eras. Envolvida em mistérios, 
superstições e premonições esta laurácea 
tem acentuado relevo nos livros “Plantas 
Mágicas e Botânica Oculta” de Sédir e de 
Paracelso. Na Grécia, a árvore era con-
sagrada a Apolo e integrava uma curiosa 
forma de magia adivinhatória chamada 
dafnomancia, a qual tinha a ver com a 
mastigação de folhas tenras praticada 
pelas pitonisas e sibilas e também pela 
interpretação do crepitar e da fumaça 
ocasionados no cerimonial da queima das 
ramagens. O volumoso “Diccionario de 
Plantas Curativas de la Península Ibérica” 
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Fitoterapia

Loureiro
miguel Boieiro

de Enric Balasch 
e Yolanda Ruíz 
dedica todo um 
capítulo à botâni-
ca oculta e à mito-
logia clássica do 
“laurel común”.

Sendo uma 
planta orna-
mental de folhas 
brilhantes enrai-
zou-se o costume 
de coroar os heróis 
vencedores das 
batalhas ou das 
pugnas desporti-
vas com folhas de 
louro. Esta tradi-
ção que se iniciou 

na antiga Grécia, transitou depois para o 
império romano e daí para todo o mundo 
significando sucesso. Várias línguas neo-
latinas incluíram no seu vocabulário cor-
rente palavras como laureado ou bacharel 
(do latim baccalaureatus).

A planta é dióica, o que significa que as 
flores masculinas e as femininas estão em 
pés separados. Propaga-se com facilida-
de, quer por semente, quer por estacaria, 
dá-se bem em quaisquer solos, suporta 
razoavelmente as podas e só não gosta de 
geadas As suas folhas são glabras, coriáce-
as, brilhantes, aromáticas, alternas e lan-
ceoladas. As flores são amareladas com 
cerca de 1 cm de diâmetro. Depois de 
polinizadas geram uma baga que, quando 
madura, é negra e reluzente, semelhante 
às azeitonas pelo tamanho e pela cor. O 
tronco é direito, tem casca acinzentada, 
formando com as ramagens uma copa 
densa.

As folhas do louro contêm provita-
mina A, vitaminas C, D e do complexo 
B, ferro, cálcio, potássio, magnésio, fós-
foro, tanino, óleo essencial mas também 
alguns alcaloides que, em excesso, podem 
ser tóxicos. São conhecidas as suas pro-
priedades como antissépticas, anti-infla-
matórias, estimulantes, antibacterianas, 
sedativas e sudoríficas. Os frutos possuem 
até 30% de ácidos gordos.

Plínio, o Velho, já indicava o louro 
para paralisia, espasmos, ciática, dores 
de cabeça, catarros, infeções do aparelho 
auditivo e reumatismo.

Investigações modernas referem os 
seus benéficos efeitos em diabetes tipo 2 
e colesterol, já que reduz os níveis da gli-
cose e diminui os triglicéridos do sangue 
e ainda em artrites, problemas respirató-

rios, doenças cardiovasculares, envelheci-
mento precoce e cancro porque restringe 
o crescimento das células cancerígenas. 

A “Science Alert”, via internet, reco-
menda o seguinte “chá”: Deitar uma chá-
vena de água fervente sobre 3 g de folhas 
de louro. Deixar em repouso de 10 a 15 
minutos. Beber em jejum diariamente 
mas interromper por uma semana ao fim 
de 20 dias.

O óleo extraído das bagas negras que 
em pasta se chama “manteiga de lourei-
ro” abranda, através de fricções, as dores 
musculares de pessoas e animais. Entra 
também em formulações dermatológicas 
para debelar micoses, psoríase e pedicu-
lose.

Na cozinha dos países mediterrânicos 
as folhas de louro são omnipresentes na 
aromatização de guisados e refogados. 
Essa prática condimentar alastrou já à 
gastronomia de todo o mundo e há mes-
mo quem seque e pulverize as folhas para 
as integrar nos cozinhados. Consta-se que 
os beduínos do norte de África utilizam 
as mesmas folhas para reforçar o paladar 
do café.

O loureiro é muito adequado para a 
topiária, ou seja a arte de fazer esculturas 
vegetais. É também ideal para a formação 
de sebes na divisão de propriedades com 
a vantagem do seu odor repelir os insetos 
predadores.

A madeira do loureiro é duríssima e 
pode ser utilizada nos trabalhos de enta-
lhar em marcenaria.

O famoso sabão de Alepo (cidade síria 
totalmente destroçada pela infame guer-
ra) era tradicionalmente fabricado com 
óleo das “azeitonas” do loureiro.

Há ainda que aludir aos grelhados 
madeirenses em pau de louro que, dizem 
os entendidos, dá um gosto especial à car-
ne. Todavia, esses paus de louro provêm 
duma variedade afim, o Laurus azorica, 
endémica da região macaronésica (Aço-
res, Madeira e Canárias).

Devo igualmente referenciar outras 
espécies abundantes em Portugal, como o 
loureiro-rosa (Nerium oleander) e o lourei-
ro-cerejo (Prunus laurocerasus), altamente 
venenosas. É preciso não as confundir 
porque as folhas são parecidas com as do 
Laurus nobilis, mas o odor que emanam é 
bem diferente. Cuidado pois! 

Finalmente, acentuo que as folhas de 
louro devem ser usadas com moderação, 
a sua ingestão em quantidade é tóxica e 
podem causar dermatites de contacto em 
pessoas mais sensíveis.
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atiVidade FísiCa:
uma esColha ao alCanCe 

De toDos 
A prática de atividade física é 

fundamental para uma vida mais 
saudável, com melhoria da qualidade 
de vida e do bem-estar. A evidência 
atual mostra-nos a sua importância 
para a prevenção de doenças cróni-
cas, tais como a diabetes, a doença 
cardíaca, o acidente vascular cere-
bral e o cancro do intestino, bem 
como na prevenção da hipertensão, 
excesso de peso e obesidade. 

Quando falamos em atividade fí-
sica, não estamos apenas a falar na 
prática desportiva, estamos a falar 
de atividades que todos podemos (e 
devemos) praticar no dia-a-dia, em 
prol da nossa saúde. São exemplo a 
prática de caminhadas, os passeios 
com o cão pelo bairro, a escolha das 
escadas em detrimento do elevador, 
a jardinagem, ou mesmo brincar de 
forma ativa com os filhos ou os ne-
tos. Atividade física é, assim, qual-
quer movimento corporal produzido 
pelos músculos e que requer dispên-
dio de energia. 

A Organização Mundial de Saúde 
tem recomendações para a prática 
de atividade física para os diferen-
tes grupos. As crianças dos 5 aos 
17 anos devem ter, pelo menos, 60 
minutos de atividade física diária, 
de intensidade moderada a vigorosa, 
enquanto que é aconselhado os adul-
tos terem, pelo menos, 150 minutos 
de atividade física semanal de in-
tensidade moderada. 

É necessário que a atividade fí-
sica faça parte do nosso quotidiano 
durante todas as fases da nossa vida 
e nos diferentes locais: em casa, no 
trabalho, na escola ou na comunida-
de. Por isso, não se esqueça: mexa-
-se pela sua saúde! 

Publicidade
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PREPARAçãO:
–  Bater no liquidificador o sumo, com o leite 

condensado, as natas e a gelatina dissolvida 
na água fervente.

–  Deitar em taças o creme e leve ao 
frigorífico, por aproximadamente 4 h.

receita: 
MoUSSE dE UvA

dR 

INGREDIENTES:
(6 PORçõES)

- 1 chávena de sumo concentrado de uva
- 1/2 chávena de leite condensado
- 250 ml natas
- 1 caixa de gelatina sabor uva
- 1/2 chávena de água fervente 

gastRonomia

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

Publicidade
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Sou amante de literatura em geral, a 
prosa intriga-me e apaixona-me, criar uni-
versos vivos e coloridos é uma arte lindís-
sima que timidamente começo a explorar; 
inaugura-se em mim a necessidade de me 
expandir, ir ao encontro de mares onde 
uma outra expressão me aguarda, para 
um próximo projeto literário, a minha 
prosa vai dar a conhecer o seu sorriso.

Acha que o contexto da sua forma-
ção académica teve influência na sua 

paixão pela escrita?
Muito pouco, na faculdade debrucei-

-me sobre a mente e as suas aventuras, 
inspirou-me, deu-me vontade de escrever 
sobre temas como a loucura, a perda de 
consciência, o sonho, a perspetiva mas a 
paixão e a necessidade de escrever já esta-
vam comigo muito antes de chegar a essa 
fase da minha vida.

Na apresentação do seu livro “A 
Vitória do Silêncio” leu poemas de 
autores portugueses que admira.  
Para lá de poemas modernistas citou 
José Régio. Que outros poetas lê e 
admira?

Tantos e tantos... Neruda ensinou-me 
a encontrar a poesia no quotidiano da 
vida, a poesia existe em todos os gestos, 
em todos momentos. Pessoa mostrou-me 
como deveria sentir (pensar) o natural e a 
metafísica. Rumi, mostrou-me que o ver-
dadeiro tamanho do amor. Victor Hugo 
fez-me amar numa língua estrangeira. 
Ary deu-me a coragem e o orgulho de ser 
poeta 

O facto de ser emigrante pesou um 
pouco no seu sentir português?

Ser Português é partir, não seria nossa a 
saudade se assim não o fosse, tenho muito 
mais orgulho da minha herança cultural 
desde que vivo no estrangeiro, ser Portu-
guês implica explorar e vingar no desco-
nhecido

Eduardo Lourenço, um emigrante 
como o Pedro escreveu o livro “Labi-
rinto da Saudade“. Concorda com as 
ideias neste livro explanadas sobre o 
sentir português?

Infelizmente não li o livro, mas vou 
resolver esse problema muito em breve

O facto de ter tido uma professora 
que vivia com entusiasmo as coisas 
da cultura, acha que foi aí que criou 
bases para se dedicar à literatura com o 
entusiasmo que lhe sentimos no dia da 
apresentação do seu livro?

Eu era muito pequenino (6/7anos) 
para poder responder concretamente a 
essa pergunta, o que posso dizer foi que 
a Professora Maria José Vaz me deu uma 
oportunidade rara de poder explorar e 
brincar e crescer e aprender sem pressas, 
isso sim, foram as bases que depois mais 
tarde foram desaguar as artes

Fale-me um pouco do seu percurso 
literário.

Tive uma primeira oportunidade de ser 
publicado ao lado de poetas que admirava 
quando tinha apenas 18 anos numa anto-
logia poética luso-brasileira, foi um reco-
nhecimento que na altura me fez muito 
bem, deu-me vontade de escapar ao meu 
silêncio, seguiram-se convites para outras 
antologias poéticas e finalmente um pri-
meiro trabalho a solo chamado “O Gesto 
do Vento” em 2004. Seguiu-se um longo 
e seco momento de abandono do processo 
criativo (como quem diz, estive casado). 
E em 2016 escorre-me das mãos e dos 
olhos “A Vitória do Silêncio” e o diálogo 
recomeça, atualmente vivo um momen-
to profundamente criativo onde avanço 
algumas ideias diferentes entre o portu-
guês e o francês e onde procuro encon-
trar algo novo, talvez um novo eu, seria 
agradável.

Maria Vitória Afonso

LuGar aos novos
Pedro Afonso apresentou no passado dia 9 de Junho na Casa do Educador do Seixal o seu livro de poemas “A Vitória Do 
Silêncio” da Chiado Editora, apresentação essa integrada na Tertúlia Poética Encontro de Gerações organizada pela sua antiga 
professora do ensino primário da escola n.º 2 de Arrentela. O autor é natural de Arrentela onde tem as suas raízes, licenciado 
em Psicologia, emigrante atualmente em Paris.

Pelo que escreve e pela paixão com 
que declama poesia, o que significa 
esta na sua vida?

Tudo. Nada nem ninguém me faz sen-
tir, mais sentir mais completo, escrever 
encontra-me, aceita-me, revela-me o que 
sou e talvez o mais importante, é uma 
viagem privada em direção ao íntimo do 
possível, do meu possível.

Gostava de saber se a escrita em pro-
sa o fascina igualmente?

VENHAM AS FÉRIAS
Como infelizmente já não temos a 

nossa selecção de futebol a disputar 
o Campeonato Mundial na Rússia 
nem tão insistentemente o folhetim do 
ex-presidente do Sporting a passar a 
toda a hora nas televisões, podemos, a 
partir deste momento, dar mais atenção 
às coisas que realmente nos afectam e 
que são importantes para as nossas vidas 
quotidianas.

Enquanto se discutiam os erros de 
arbitragem que prejudicaram mais ou 
menos os nossos gloriosos jogadores ou 
as profundas reflexões do Bruno sobre 
os males que poderiam advir para o 
seu Clube se os sócios realizassem uma 

assembleia-geral para o demitirem, o 
nosso primeiro-ministro sem oposição, 
lá vai passando entre os pingos da chuva, 
preparando-se para umas retemperadoras 
férias, tal como o fez no ano passado em 
plena crise de fogos.

MENOS HORAS, MAIS TRABALHO
Por isso e sendo de louvar a passagem 

das 40 para as 35 horas semanais dos 
funcionários públicos, não deixa de ser 
preocupante o sector da saúde, já que 
se antes existiam enormes carências de 
pessoal, com a diminuição do horário 
laboral e sem novas admissões à vista, 
podemos facilmente antever que as listas 
de espera irão aumentar, mas pior que 
isso, poder-se-á correr o risco da falta de 
assistência a doentes urgentes ou mesmo 
até aos crónicos e aos que estão internados.

Também não lembra a ninguém que 
se exija aos professores que esqueçam os 
anos de trabalho efectivo para efeitos de 
progressão na carreira com o argumento 
de que não há dinheiro para isso, enquanto 

se sustentam milhares de assessores 
(verdadeiros e falsos) espalhados por todo 
o aparelho do Estado e pelas Autarquias, 
premiando fidelidades partidárias num 
perfeito esquema de caciquismo, a par 
de subsídios a instituições de duvidosa 
utilidade, sem o devido controle, tal como 
tem vindo a ser denunciado de tempos a 
tempos.

Mas, contentem-se os reformados e 
pensionistas de menores recursos com o 
aumento que vão receber em Agosto, que 
já lhes vai dar para comprarem mais uma 
carcacita por dia, porque os 5 ou 6 euros 
mensais não lhes vai dar para mais nada.

MIGRANTES
E como somos solidários, vamos 

receber mais uns migrantes oriundos de 
países com imensas riquezas naturais 
que são ou já foram exploradas por 
empresas sediadas nas grandes potências 
económicas ou em paraísos fiscais, que 
em vez de lhes criarem condições para 
que se mantenham nos seus países, os 

celino cunha vieira

abandonam à sua sorte sem o mínimo de 
preocupação com o seu futuro. Esperemos 
que António Vitorino, recentemente eleito 
para dirigir a Organização Internacional 
para as Migrações possa inverter esta 
situação, ajudando as populações à 
fixação nas suas terras e junto das suas 
famílias.

ESTACIONAMENTO
Valha-nos a Santa Madonna que 

adquiriu o Palácio Ramalhete populari-
zado por Eça de Queirós no seu livro 
“Os Maias” e que ela com os seus 15 
carros contribui substancialmente para 
a economia do nosso país, pois só em 
combustíveis deve gastar um balúrdio 
e como se sabe, a maior parte do que 
pagamos por cada litro de gasolina 
ou gasóleo reverte na sua maior 
percentagem para o Estado. Ainda bem 
que ela pode poupar no parqueamento, 
gentilmente cedido quase gratuitamente 
pelo benemérito Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa.

dR 

dR 

dR 

dR 



Visitas à casa da Água No cabo 
esPichel

Mandada edificar pelo rei  
D. José, em 1770, a Casa da 
Água, de traçado classicista e 
cortesão, apresenta uma planta 
hexagonal, com cunhais apilas-
trados marcando as seis faces e 
uma única porta.

O edifício, totalmente recu-
perado pela Câmara Municipal, em 2017, é coberto por cúpula de seis 
panos em meia-laranja exteriormente revestida a azulejos brancos e rema-
tada por zimbório de seis ventanas. No interior, de chão lajeado formando 
um hexágono, ao centro e baquetas corridas ao longo das paredes estuca-
das, admira-se a fonte rocaille em pedra lioz com o seu belíssimo mascarão 
representando um leão de juba revolta, de onde jorrava a água trazida pelo 
aqueduto.

A Casa da Água pode ser visitada todos os sábados, domingos e feriados 
até 31 de dezembro, entre as 10h30 e as 17h30.
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FestiVal do Petisco 
em arreNtela à babuja – FestiVal de street art

Até 8 de julho, as ruas do 
núcleo urbano antigo do Seixal 
irão acolher o mais recente pro-
jeto de arte urbana promovido 
pela autarquia: À Babuja – Fes-
tival de Street Art. O festival 
apresenta um modelo diversifi-
cado, com pequenas e grandes 
intervenções em edifícios e espaços públicos, um mercado urbano, anima-
ção de rua e concertos.

Desde 5 de julho que decorrem várias intervenções em espaços públicos 
de grande visibilidade, da responsabilidade de artistas convidados, acom-
panhadas de outras realizadas por jovens do concelho, transformando estes 
espaços numa grande galeria em construção ao ar livre. Destaque ainda 
para o mercado urbano, que irá ser animado com performances de dança 
e DJ e para o concerto da noite de 7 de julho, que terá lugar no jardim da 
Praça dos Mártires da Liberdade, com bandas ainda a anunciar.

O Clã S. Tomé do Agrupa-
mento 719 Arrentela vai realizar 
amanhã, dia 7 de julho de 2018, 
o Festival do Petisco, no Mira-
douro da Igreja da Nossa Senho-
ra da Consolação, em Arrentela.

A população interessada por 
conviver e petiscar, há ainda 
várias atividades programadas 
como música, dança, animação 
e, acima de tudo, muita alegria.

A iniciativa conta com o 
apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, da União das Juntas de 
Freguesia do Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, tem iní-
cio marcado para as 18 horas e 
a entrada é um bem alimentar 
por pessoa que irá reverter para 
a associação “Dá-me a tua mão”.

dR 

dR 

dR 

teatro: “coNtaram-me Numa 
esquiNa”

O Parque da Vila, na Quinta 
do Conde, recebe hoje e ama-
nhã, a partir das 21h30, o Hot 
Summer Weekend, um progra-
ma de verão que marca o início 
das férias com teatro, música, 
cinema e animação ao ar livre. 
Na primeira noite é apresenta-
da a peça “Contaram-me numa 
Esquina”, do grupo Sui Generis, que é uma associação cultural constituída 
por quatro jovens criadores: Gonçalo Ventura, Lara Matos, Mariana Vare-
la e Tiago Filipe. Assume-se como um coletivo que tem como princípio 
a criação de objetos artísticos e literários. No dia seguinte é a noite do 
espetáculo de Stand-Up Comedy Môce dum Cabréste, protagonizado pelo 
humorista algarvio Dário Guerreiro, que começou a espalhar risos como 
youtuber em 2010, estreando-se em 2012 nas lides do palco.

O Hot Summer Weekend é destinado ao público juvenil e é gratuito.

dR 

Fitas Nas Férias – seixal Férias 2018

Está de regresso o Fitas nas 
Férias no Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal, 
onde em todas as quartas-feiras 
do mês de julho há a projeção 
de um filme infantil. A próxima 
projeção é já dia 11 de julho com 
o filme “Os 102 Dálmatas”, de 

Kevin Lima. O filme conta-nos a história do regresso de Cruela De Vil, 
desta vez reabilitada através de um inovador tratamento de hipnose. Mas o 
tratamento é sensível a ruídos agudos. Quando Cruela ouve os sinos do Big 
Ben, tudo volta a ser como dantes, incluindo a determinação em reunir os 
dálmatas suficientes para fazer o casaco de peles preto e branco.

O Seixal Férias 2018 promove às crianças a oportunidade de ocupar os 
seus tempos livres durante as férias escolares de verão, com uma grande 
diversidade de atividades como ateliês, visitas, atividades desportivas, pas-
seios, cinema, entre outras ações de animação.

dR 
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cinema

HOtel ArteMiS – HOtel De BAnDiDOS

Sudoku

 Sopa de letraS

música

GOrillAz – tHe nOw nOw

“The Now Now” é o sexto álbum de estúdio da 
banda virtual britânica Gorillaz. Damon Albarn, 
vocalista da banda, descreveu o álbum como sendo 
“só meu a cantar" e "muito parecido com o mundo 
do 2D”.

O álbum foi lançado a 29 de junho e para além 
da já conhecida Hollywood, uma colaboração da 
banda com Snoop Dogg estreada ao vivo em março 
no Chile, os Gorillaz partilharam ontem duas músi-
cas que vão constar no alinhamento do novo álbum: 
Humility e Lake Zurich. A primeira é uma colabora-
ção com George Benson, famoso cantor e guitarrista 
norte-americano de jazz/soul.

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: seja mais generoso com a sua cara-metade. 
não prejudique a sua relação devido à sua teimosia.
Saúde: modere o consumo de doces. 
Dinheiro: Resista à tentação, não gaste mais do que 
tem projetado. 
Números da Semana: 11, 22, 29, 35, 36, 42

Amor: Poderá sentir-se um pouco desanimado se está 
só, mas lembre-se que nunca estamos sozinhos.
Saúde: andará um pouco em baixo de forma, faça ginástica.
Dinheiro: se pretende adquirir algo de que gosta mui-
to, este é o momento ideal.
Números da Semana: 25, 29, 30, 39, 45, 49

Amor: seja justo consigo mesmo e pense na sua felicidade.
Saúde: tome atenção à higiene dos seus pés; pode 
ocorrer o aparecimento de fungos.
Dinheiro: com muito trabalho conseguirá alcançar o 
sucesso.
Números da Semana: 14, 25, 26, 38, 40, 44

Amor: estará tão feliz com a sua relação que todos 
irão notar tamanha satisfação.
Saúde: Faça um check-up.
Dinheiro: tenha mais atenção ao seu mealheiro, pois 
ele está a ficar vazio.
Números da Semana: 8, 19, 22, 39, 45, 49

Amor: Poderá dar um passo mais sério na sua relação 
amorosa. Que o amor esteja sempre no seu coração!
Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso.
Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Semana: 2, 13, 20, 24, 39, 42

Amor: os seus amigos poderão fazer-lhe um convite 
irrecusável. Que a alegria de viver esteja sempre na sua vida!
Saúde: cuidado com a alimentação, não coma gorduras.
Dinheiro: momento muito favorável sob o aspeto 
financeiro, aproveite-o.
Números da Semana: 14, 20, 36, 38, 42, 43

Amor: tenha cuidado pois pode perder aquilo que 
tanto trabalho lhe deu a conquistar. se quer ser 
verdadeiramente vitorioso, vença-se a si próprio!
Saúde: não sobrecarregue o seu corpo.
Dinheiro: Trabalhe mais e confie no seu sucesso.
Números da Semana: 1, 3, 20, 39, 44, 45

Amor: Poderá zangar-se com um familiar, mas se co-
locar de lado o orgulho sairá vitorioso. uma persona-
lidade forte sabe ser suave e leve como uma pena!
Saúde: Pode vir a ter uma dor ligeira de dentes. 
Dinheiro: tenha cuidado, avizinham-se gastos extra.
Números da Semana: 1, 5, 9, 11, 18, 23

Amor: não sobrevalorize o aspeto físico, procure ver 
primeiro o que realmente as pessoas são por dentro.
Saúde: Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos.
Dinheiro: não seja irresponsável e pense bem no seu 
futuro.
Números da Semana: 2, 6, 9, 10, 15, 19

Amor: arranje mais tempo para si mesmo. vai ver que 
valerá a pena. Permita-se a si próprio viver com alegria.
Saúde: tome vitaminas para fortalecer o cérebro.
Dinheiro: Período favorável a investimentos de maior 
amplitude.
Números da Semana: 8, 22, 39, 41, 48, 49

Amor: Poderá surgir um mal entendido na sua relação, 
mas com calma tudo se resolverá.
Saúde: este será um período favorável a este nível.
Dinheiro: momento pouco propício para grandes in-
vestimentos.
Números da Semana: 2, 14, 19, 23, 25, 29

Amor: Poderá viver uma aventura de grande importân-
cia para si. Que o amor seja uma constante na sua vida!
Saúde: dê mais atenção às dores de cabeça.
Dinheiro: não seja tão materialista, pois só tem a per-
der com isso.
Números da Semana: 7, 11, 23, 25, 29, 45

8 a 14 de junho
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rios portugueses

9 3 2 4

8 1 7

5 7 1

6 8 7

7 8 3 5

2 9 7

3 2 8

4 3 7

9 1 8 6

arade zezere Lima
dOUrO SadO gUadiana
mira tamega mOndegO
vOUga tejO minhO
CavadO SOrraia aLva

Jean Thomas (Jodie Foster), também conhecido 
como “A Enfermeira”, é a gerente do Hotel Artemis, 
um hospital exclusivo para membros, escondido 
num hotel que lembra o glamour dos anos 20.

Dura, afiada e absolutamente destemida, a “En-
fermeira” trata uma variedade de assassinos, trafi-
cantes de armas, ladrões e gangsters, com a ajuda de 
seu imponente assistente Everest (Dave Bautista), a 
enfermeira disputa alguns dos criminosos mais pe-
rigosos do mundo, desde o assassino francês Nice e 
do traficante internacional de armas Acapulco, aos 
ladrões de banco Waikiki e o seu irmão Honolulu.

Uma noite, quando um tumulto violento assola 
as ruas de Los Angeles, o lendário chefe do crime 
Orian Franklin, também conhecido como Niaga-
ra, chega ao local a precisar de tratamento imediato 
após uma tentativa fracassada da sua vida. A chega-
da repentina do Niagara cria um confronto violento 
entre os criminosos no hospital, onde um “paciente” 
tendo um motivo particularmente mortal para o 
check-in no hotel. A “Enfermeira” toma uma deci-
são que poderia comprometer o futuro do pronto-
-socorro e de todos os envolvidos.
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“Foi uma Grande aventura e uma coisa 
espetacuLar na minHa vida”

Estamos a falar de Fábio Ferreira, joga-
dor português que iniciou a sua forma-
ção no antigo Seixal Futebol Clube. Em 
2011 partiu para a Austrália, onde fez a 
maior parte da sua carreira profissional 
ao serviço das equipas do Adelaide Uni-
ted, Central Coast Mariners e Sidney FC. 
Teve ainda uma experiência no futebol da 
Malásia ao serviço do PKNS FC.

Fábio Fereira foi ainda internacio-
nal nas camadas jovens por Portugal 21 

vezes, repartidas entre as seleções de sub-
16 a sub-19.

Fábio Ferreira esteve em Portugal em 
Novembro de 2017, e concedeu uma 
pequena entrevista ao “Comércio”, que é 
agora lançada.

Quantas épocas fizeste no Seixal 
Futebol Clube?

Fiz apenas uma, acho que tinha 11 
anos na altura.

momento em que todos os miúdos que 
estão aqui em treinar e em qualquer clube 
sonham, que é chegar a um clube grande. 
Foi uma grande aventura e foi uma coisa 
espetacular na minha vida.

Sei que eras muito novo, mas ainda 
guardas alguns dos ensinamentos que 
te passaram quando representavas o 
Seixal?

Obviamente que era muito novo, mas é 
claro que algo ficou aqui dentro. Eu sem-
pre gostei muito do Seixal por ter passado 
por cá, por me ter dado a oportunidade 
de começar a minha carreira futebolís-
tica. Era miúdo mas o Seixal sempre foi 
importante por isso, e é isso que guardo 
acima de tudo do Seixal. Foi um clube 
que me deu a primeira grande oportuni-
dade de mostrar.

João Domingues

Do que te lembras dessa altura do 
Seixal FC?

Foi o primeiro clube onde comecei a 
jogar futebol, por isso foi bom. Lembro-
-me de ter marcado muitos golos e os meus 
colegas na altura ficarem “malucos” por eu 
marcar tanto, era muito engraçado.

Lembras-te de alguns colegas com 
quem tenhas jogado e ainda manténs 
algum contacto com eles?

Infelizmente não mantenho contacto 
com nenhum, até pelo facto de ter ido 
jogar para a Austrália há algum tempo. 
Mas lembro-me de jogar com o Rui Cor-
reia, que joga atualmente no Paços de 
Ferreira FC da Primeira Divisão.

Enquanto cá jogaste, chegaste a 
jogar no antigo Estádio do Bravo ou só 
jogaste no Albano Narciso Pereira?

Não, não, só joguei no pelado 
do Albano.

Passaste do pelado do Alba-
no para a Academia do Spor-
ting, com campos relvados e 
com as melhores condições, 
qual foi a sensação?

Foi uma loucura. Na altura 
era muito miúdo, obviamente 
que ir para o Sporting, um dos 
maiores clubes, é sempre aquele 

Publicidade

Começou a sua formação futebolística no Seixal Futebol Clube. Marcou tantos golos na única época com o brasão seixalense 
ao peito que foi levado para o Sporting Clube de Portugal, onde jogou com Rui Patrício e Adrien Silva. Ainda com idade 
juvenil, foi contratado pelo Chelsea FC, então treinado por José Mourinho.

EXTRACTO
____ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada no dia hoje, neste Cartório Notarial, titulado pela Licenciada Maria 
dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova 
dos Vidros, Quinta do Conde, iniciada a folhas vinte e cinco, do respectivo livro de notas para escrituras diversas número cento sessenta e 
nove, foi efectuada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO, pela qual, _______________________________________________________
____ a) JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO, viúvo, natural da freguesia de Avões, concelho de Lamego, residente na Estrada das Laranjeiras, 
nº 198, 1º Direito, São Domingos de Benfica, Lisboa, NIF 114 644 292; ___________________________________________________
____ b) JOSÉ ANTÓNIO CARDOSO MONTEIRO, natural da freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa, casado sob o regime da 
comunhão de adquiridos com Maria Isabel da Costa Monteiro, ora terceira outorgante, residente na Praceta de Goa, nº 10, 3º Esq., Olival de 
Basto, Odivelas, NIF 180 477 420; _____________________________________________________________________________
____ c) OLIVEIROS AUGUSTO CARDOSO MONTEIRO, divorciado, natural da freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa, 
residente na Rua Luis Monteiro, nº 50, 2º andar, Lisboa, NIF 106 622 374; _________________________________________________
____ d) SARA DA CONCEIÇÃO CARDOSO MONTEIRO, divorciada, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de 
Lisboa, residente na Praceta de Goa, nº 10, 3º Direito, Olival de Basto, Odivelas, NIF 178 806 200, e _______________________________
____ e) LAURA CRISTINA CARDOSO MONTEIRO, solteira, maior, natural da freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa, residente 
na Praceta José António Veríssimo, nº 7, 3º Direito, Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, NIF 199 013 675._________
____ DISSERAM: _______________________________________________________________________________________
____ Que são os UNICOS HERDEIROS de sua mulher e mãe, respectivamente, AMÉLIA COUTINHO CARDOSO MONTEIRO, que 
também usou e foi conhecida por Amélia Coutinho Cardoso, natural da freguesia de Figueira, concelho de Lamego, falecida em sete de 
Fevereiro de dois mil e dezasseis, na freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, concelho de Torres Vedras, no estado de casada, em 
primeiras núpcias de ambos, e sob o regime da comunhão geral de bens, com José dos Santos Monteiro, com a sua última residência habitual na 
Estrada das Laranjeiras, nº 198, 1º Dto., São Domingos de Benfica, Lisboa, herança com o NIF 744 109 485. ________________________
____ Que a herança que representam é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, do seguinte: __________________________
____ TREZENTOS E OITO BARRA CINCO MIL E CINQUENTA AVOS INDIVISOS, correspondente à parcela numero dois mil setecentos e 
oitenta e oito, do PRÉDIO RÚSTICO, composto de pinhal,  sito em CASAL  DO SAPO, freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o número QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA, da referida freguesia, onde mostra 
registada a aquisição a favor de António Xavier de Lima, ainda seu anterior estado de solteiro, posteriormente casado sob o regime da comunhão de 
adquiridos com Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima, actualmente falecido, pela Apresentação dois, de quinze de Fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e oito e  inscrito na respectiva matriz predial rustica sob o artigo 88 da secção AB, com o valor patrimonial de € 22,88, sendo o correspondente 
à  fracção indivisa de € 1,40, constando como titular do referido artigo matricial rústico os herdeiros de António Xavier de Lima e outros. _________
____ 1. Que o referido direito, veio à posse do justificante JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO, e sua falecida mulher, AMELIA COUTINHO 
CARDOSO MONTEIRO, casados que foram sob o regime da comunhão geral de bens, em dez de Junho de mil novecentos e noventa e três, por 
o haver adquirido a Maria Luísa da Costa, divorciada, residente na Rua de S. Lázaro, 221, 3º, Lisboa, pelo preço de mil trezentos e noventa e seis 
euros e sessenta e três cêntimos. ______________________________________________________________________________
____ 2. Que, a identificada MARIA LUÍSA DA COSTA, divorciada, residente na Rua de S. Lázaro, 221, 3º, Lisboa, adquiriu o dito direito em 
sete de Maio de mil novecentos e setenta e três a António Xavier de Lima, pelo preço de duzentos e quarenta e dois euros e quarenta e dois 
cêntimos. ______________________________________________________________________________________________
____ 3. A posse do referido direito pelos justificantes, e antes destes por JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO, e sua falecida mulher, AMÉLIA 
COUTINHO CARDOSO MONTEIRO e ainda MARIA LUÍSA DA COSTA, em regime de compropriedade com os demais comproprietários do 
identificado prédio, sempre foi, desde o seu início, caracterizada pela boa-fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, e, por durar 
há mais de vinte anos, invocaram, para a identificada herança, a aquisição do referido direito, por usucapião.____________________
____ 4. As transmissões operadas por via contratual nunca foram levadas a registo, sendo hoje impossível obter parte da documentação 
necessária para o reatamento do trato sucessivo, porquanto o titular inscrito em sede fiscal e registal, já se encontra falecido._____________
____ 5. Que em consequência de tais transmissões operadas por via contratual, eles justificantes se encontram na posse e fruição do dito direito, 
na sua totalidade, em nome próprio  há mais de vinte anos, fazendo a sua manutenção e tratamentos necessários, tendo usufruído dele, suportando 
todos os encargos respeitantes à sua quota-parte na compropriedade, nomeadamente, impostos e quotas pagas à Comissão de Administração 
da AUGI 43 do CASAL DO SAPO, gozando assim todas as utilidades por eles proporcionadas, em regime de compropriedade, com ânimo de 
quem exerce direito próprio, sendo reconhecidos como donos por toda a gente, fazendo-o de boa-fé, por ignorar lesar o direito alheio, de uma 
forma pacífica, ininterrupta e sem violência, à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém,_________________
____ sendo por isso caracterizada pela boa fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que invocaram, para a herança sua 
representada, a aquisição do referido  direito por usucapião._________________________________________________________
____ Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontram impossibilitados de comprovar o seu direito de propriedade pelos meios 
extrajudiciais normais._____________________________________________________________________________________
____ ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.________________________________________________________________________ 
____ Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito na 
Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, aos vinte e seis de Junho de dois mil e dezoito. 
_____ A Notária, ________________________________________________________________________________________

Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros
Conta registada sob o nº 393
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