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Hospital do seixal
Sesimbra integra área de influência do novo 
Hospital do Seixal. Adenda do final de 
junho previa a exclusão do município mas 
Ministro da Saúde confirmou pleno direito 
de integração dos munícipes sesimbrenses.
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Hóquei em patins 
Gd sesimbra
Eduardo Marques é o novo treinador 
da equipa de hóquei em patins do 
GD Sesimbra. Ginja, como também é 
conhecido, sucede a Artur Marques que 
estava no comando da equipa desde 2014.
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passatempo  
Festa do avante
O “Comércio” e a “Festa do Avante” 
estão a oferecer seis EPs aos nossos 
leitores. Para saber como participar basta 
ler o nosso jornal.
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festas PoPulares
em fernão ferro
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Festas populares de Fernão Ferro
Depois das Festas Populares de Arrentela, é a vez da Freguesia de Fernão Ferro festejar os Santos Populares. O certame tem 
início marcado para amanhã e acontecerá no Parque das Lagoas. 

Como não podia deixar de ser, o 
“Comércio” quis saber mais sobre as Fes-
tas Populares de Fernão Ferro e esteve à 
conversa com Carlos Reis, presidente da 
Junta de Freguesia, que nos falou das 
principais novidades para este ano, bem 
como da forte afluência que esperam ter.

A grande novidade das Festas Popu-
lares de Fernão Ferro de 2018 é a de 
passar para uma festa com 9 dias de 
duração, de 21 a 29 de julho. Porquê 
essa decisão por parte da Junta de Fre-
guesia de Fernão Ferro?

As festas são sem margem de dúvidas, 
um dos momentos altos da Freguesia. 
A construção do Parque das Lagoas no 
mandato anterior, veio melhorar e muito 
as condições em que se realizavam as Fes-
tas no passado. Por essa razão, a popula-
ção sente-se confortável num espaço que 
lhes proporciona um ambiente familiar, e 
em segurança. Passou a ser um momen-
to esperado com alguma ansiedade, onde 

a participação do movimento associativo 
com a demonstração das várias atividades 
desenvolvidas ao longo do ano, será um 
dos pontos altos da festa. 

As atividades económicas são igual-
mente uma boa atração, uma vez que os 
empresários, a maioria de Fernão Ferro, 
aproveitam os 9 dias para fazerem a apre-
sentação de serviços, novas coleções e pro-
moções.

O Polo Cultural da Junta de Freguesia, 
como aliás é habitual, vai estar nas festas 
com a apresentação dos trabalhos realiza-
dos durante o ano, sendo que, é aqui sim 
é uma novidade, este ano, o Polo Cultu-
ral, vai apresentar o Grupo das Marchas 
Populares de Fernão Ferro, que fez a sua 
primeira apresentação nas Festas Popula-
res do Seixal.

E para o futuro? O que pode a popu-
lação esperar?

Para o futuro, a população pode con-
tar, acima de tudo, de mantermos o nosso 

compromisso de continuarmos a traba-
lhar sempre com os pés assentes na terra, 
muito disponíveis para defender os inte-
resses da freguesia mais nova do Con-
celho do Seixal, sempre muito atento às 
necessidades e aos problemas, bem como, 
disponíveis para fazer parte da solução.

Recentemente, foi aprovada uma 
moção na Assembleia Municipal, apre-
sentada pelo Presidente da Junta de Fre-
guesia na qualidade de membro do órgão 
deliberativo, que é a Assembleia Munici-
pal, por o executivo da Junta ser conhe-
cido que há várias famílias que residem 
permanentemente em Fernão Ferro há 
mais de 40 anos sem água da rede públi-
ca. Essa moção exigia à Câmara Muni-
cipal do Seixal que permitisse o acesso à 
água por parte dessas famílias. A moção 
foi aprovada por unanimidade, o que 
demonstra que estamos a cumprir a nossa 
missão.

João Domingues

vizinhos, familiares e amigos, aproveitam 
para jantar, e ao mesmo tempo, assistirem 
ao programa cultural que pode ser visto 
das esplanadas tendo em conta a localiza-
ção do palco.

Foi a população que se mostrou inte-
ressada em que as festas de Fernão Ferro 
passassem dos 5 para os 9 dias. Também 
se tornou um hábito para os nossos emi-
grantes que, tiram férias precisamente 
nesta altura do ano e que achavam que as 
festas eram poucos dias.

Que outras novidades pode a popu-
lação de Fernão Ferro, e não só, encon-
trar nas Festas Populares?

As festas, pelas suas características e 
pelo ambiente criado em todo o recinto, 
nomeadamente na zona da restauração, 
na opinião de muitas pessoas, é a festa da 
família, onde não é necessário haver novi-
dades extraordinárias no programa para 
promover a deslocação da população em 
massa para o Parque das Lagoas, contudo, 
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passatempo Festa do avante
À imagem do que também foi feito no ano passado, o “Comércio” e a “Festa do Avante” têm seis EPs para oferecer aos nossos 
leitores.

Publicidade

posto pelo responsável 
pela Comissão Concelhia 
do PCP no Seixal Vasco 
Paleta, pela diretora do 
“Comércio” Joana Rosa, e 
também pela proprietária 
do mesmo Ângela Rosa. O 
júri terá em consideração 
a criatividade das frases 

Para se habilitar a ganhar uma EP, os 
participantes devem enviar uma frase que 
contenha as palavras “Comércio” e “Festa 
do Avante” para o email comerciodosei-
xal@gmail.com, com assunto “Passatem-
po Festa do Avante”, corpo de texto com 
nome e apelido, contacto telefónico e a 
frase, até às 23h59 do dia 14 de agosto.

O júri de avaliação das frases será com-

enviadas pelos nossos lei-
tores.

Os vencedores serão 
posteriormente contacta-
dos via telefone ou email 
e as frases vencedoras 
serão também colocadas 
na página de Facebook do 
“Comércio” e também na 

edição seguinte à entrega das EPs.
A cada um dos selecionados será entre-

gue uma “Entrada Permanente” para a 
Festa do Avante, que este ano se realiza de 
7 a 9 de setembro, no seu local habitual: 
Quinta da Atalaia, Amora, Seixal.

Boa sorte!



rosto do seixal
FRANCISCO PEREIRA PINTO (1964)

so de Música de Câmara orientado pela 
pianista Olga Prats. Participou em várias 
orquestras, nomeadamente a Orquestra 
Sinfónica Juvenil, Orquestra Portugue-
sa da Juventude, Orquestra das Escolas 
Particulares e Orquestra “Os Insólitos”, 
sendo músico e professor na Sociedade 
Filarmónica União Seixalense. É mem-
bro fundador do Quarteto de Clarine-
tes Chalumeau, onde já actuou por todo 
o País e Arquipélago dos Açores onde 
ministrou cursos de aperfeiçoamento de 
Clarinetistas. Leccionou o instrumento 
de Clarinete na Academia de Música e 
Belas Artes Luísa Tódi, em Setúbal, e no 
Conservatório Regional de Música Silva 
Marques, em Alhandra.

Na direção artística, foi maestro da 
Banda da Sociedade Filarmónica Demo-

crática Timbre Seixalense, Sociedade 
Filarmónica da Gançaria, Sociedade 
Filarmónica Gualdim Pais de Tomar e da 
Orquestra do Clube Recreativo da Cruz 
de Pau, da qual também partilhou a sua 
fundação. Atualmente dirige a Banda da 
Associação Desportiva e Recreativa “o 
Paraíso”, em Vale do Paraíso, Azambuja, 
e a Banda Filarmónica da Academia de 
Instrução e Recreio Familiar Almadense. 
Em 2008, foi condecorado pela Câmara 
Municipal do Seixal com a medalha de 
mérito cultural.

mário barradas
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perguntas e respostas

Bateram no meu carro mas fugiram, 
como proceder?

A Autoridade de Supervisão de Segu-
ros e Fundos de Pensões gere um fundo 
público de garantia automóvel que indem-
niza as vítimas de acidentes de viação 
quando o culpado é desconhecido ou não 
tem seguro. 

As indemnizações do fundo de garantia 
automóvel podem chegar a um milhão de 
euros para danos materiais e cinco milhões 
de euros para danos corporais, sendo que:
–   Tem direito a indemnização por danos 

corporais: quando não se conhece o res-
ponsável pelo acidente ou quando este 
não tem seguro automóvel válido; ou 
quando a seguradora do culpado está 
insolvente.

–   Tem direito a indemnização por danos 
materiais: quando o responsável pelo 
acidente é conhecido, mas não tem se-
guro automóvel; quando não se conhece 
o responsável; ou quando o veículo res-
ponsável pelo acidente foi abandonado 
no local do acidente, não tem seguro 
válido e a polícia confirmou o abandono.
Se alguma vez se vir envolvido numa 

situação semelhante, é assim que pode re-
solver a questão:
1.  Chamar as autoridades policiais para que 

tomem conta da ocorrência e procedam à 
elaboração do auto do acidente no local.

2.  Participar o acidente ao fundo de garan-
tia automóvel. Pode fazê-lo presencial-
mente ou por email através do site da 
www.asf.com.pt. Nos formulários deve 
colocar todos os dados do acidente, do 
lesado e do veículo responsável - se for 
conhecido. Deve incluir também um esbo-
ço do acidente bem como os danos causa-
dos e as testemunhas, caso existam.

3.  O fundo de garantia automóvel tem 32 
dias úteis para informar o lesado e o 
responsável (quando é conhecido) se 
paga o arranjo do veículo.

4.  Se o fundo assumir os danos, o respon-
sável pelo sinistro (se conhecido) tem 
cinco dias úteis para contestar e o fun-
do de garantia automóvel tem dois dias 
úteis para tomar uma decisão final.

5.  O pagamento da reparação dos danos é 
feito no prazo de 8 dias úteis.

6.  No caso de danos corporais, o fundo de 
garantia automóvel tem 60 dias após 
a participação do acidente para pedir 
exames físicos. Após a avaliação mé-
dica tem 45 dias para informar se as-
sume a responsabilidade e apresentar 
uma proposta de indemnização.
O ideal será que nunca tenha de recor-

rer a este fundo. Mas se alguma vez pre-
cisar, fica a saber como funciona.  

Este artigo tem como fonte o Site  
contasconnosco.pt

Escolha os serviços de um profissional, 
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

Para Arsénio Almeida Baptista, estes são 
apenas alguns exemplos da intensa actividade 
artística e recreativa que a SFOA viveu entre 
1934 e 1974. “Nesses quarenta anos,” assegura, 
“a Sociedade de Amora, promoveu – sozinha – 
mais teatro, que todas as outras colectividades 
do concelho juntas. Exceptuando o Indepen-
dente da Torre da Marinha, que, nesse par-
ticular, era a única que connosco competia.”

Neste reavivar de memórias, o popular 
actor amador e dirigente associativo, recupera 
igualmente uma situação ocorrida num espec-
táculo realizado no Cine S. João, em Palmela, 
no decurso do qual um agente da PIDE 
irrompeu nos bastidores para o inquirir sobre 
a autoria de uns versos acerca da guerra, que 
momentos antes declamara.

“Um caso bizarro,” acentua, registado na 
peça de nossa autoria, intitulada “Abre a Boca, 
Sai Asneira”, mas que me deixou um pouco 
aflito, porquanto os versos em causa eram de 
minha autoria, e apesar de se reportarem aos 
nocivos efeitos da guerra, (em sentido lato), 
também podiam ser entendidos como um 
manifesto contra a guerra colonial.

O homem estava furibundo!” Acentua. 
“Ia sendo o cabo dos trabalhos... Valeu ter-
-me lembrado de dizer que se tratava de uma 
poesia que lera algures num jornal e que deci-
di decorar por deduzir que a sua publicação 
tivesse sido previamente autorizada pela cen-
sura. Foi a minha safa!” Admite. “Caso con-
trário, teria sido preso. E ver-me-ia metido em 
problemas...” 

Problemas que levaram, por essa altura, 
um funcionário da agremiação, (tido como 
um destacado contestatário ao regime), a pôr 
cobro à vida no sótão da colectividade, por 
temer que a PIDE o viesse buscar, tal como 
já havia feito nos dias anteriores, a outros ele-
mentos da oposição residentes no Seixal e em 
Pio Pires.

“Sofremos um choque tremendo, quando 

chegámos ao sótão da Sociedade, – local des-
tinado aos ensaios do grupo dramático –, e 
nos deparámos com o corpo pendurado numa 
das traves do telhado.” Diz. “Nessa noite, para 
além de anularmos o ensaio, nenhum de nós 
conseguiu pregar olho..”

Do convite para uma temporada no Teatro 
Maria Vitória à interrupção do espectáculo 

em Montelavar
Esbatida a consternação provocada pela tra-

gédia ocorrida dentro das portas da Sociedade, 
havia que retomar o ciclo de funcionamento 
normal das várias secções, entre as quais a do 
teatro. E tão afincadamente se operou esse 
regresso, que o pai da actriz Eunice Munoz, 
à época, empresário do Teatro Maria Vitória, 
lhes endossou um convite para fazerem uma 
temporada naquela sala do Parque Mayer.

“Porém, devido aos afazeres profissionais 
de cada um,” adianta, “não podemos aceitar 
tão honroso convite. Apesar de o considerar-
mos um reconhecimento à qualidade do nos-
so trabalho. Mesmo assim, não deixámos de 
nos exibir em muitas outras casas de espectá-
culo, designadamente, em Setúbal, Barreiro, 
Sesimbra, Sobral da Adiça, Sintra e Montela-
var.” 

Nesta ultima localidade, registar-se-ia, no 
entanto, um episódio, a um tempo embaraço-
so, mas a outro, muito gratificante para a his-
tória do grupo e para a forma como conseguia 
fazer chegar ao público as suas mensagens.

“Curiosamente, a peça que ali representá-
mos,” relembra Arsénio Baptista, “era a mes-
ma que havíamos levado a Palmela e que me 
provocou aquele aperto, a que já fiz referência. 
Todavia, aqui a situação acabou por se revelar 
extremamente dignificante para o palmarés 
do grupo. Ainda que a ocorrência, tenha pro-
vocado a interrupção momentânea do espec-
táculo.” Diz.

“A coisa deu-se”, relata, “precisamente 
quando me aprestava para concluir a decla-
mação dos aludidos versos, nos quais fazia 
alusão a um homem que havia sido colhido 
pelo rebentamento de uma mina, tendo fica-
do estropiado e acabando por falecer. Nesse 
momento, uma senhora que se encontrava 
numa das primeiras coxias da plateia, foi aco-
metida de um colapso cardíaco.

Tal ocorrência, – como é natural – levar-
-nos-ia a suspender a continuação do espec-
táculo até que a senhora fosse socorrida e a 
assistência serenasse. Foi então, que alguém 

Histórias associativas (43)*

"pide" Furibundo
irrompe nos bastidores

nos veio contar que a pobre senhora, a quem, 
por sinal, na guerra colonial, um desses enge-
nhos explosivos vitimara o filho, reviu com 
tamanha emoção as semelhanças entre o qua-
dro descrito e a tragédia que se abatera sobre 
o seu descendente, que o coração não resistiu.

Felizmente, soubemos mais tarde, que, afi-
nal, a referida senhora havia conseguido recu-
perar do acidente sofrido.” Desabafa.

Sem embargo de reconhecer que a maior 
parte do extenso acervo memorial que guarda 
desses tempos, se prende com situações que, 
de uma forma ou de outra, lhe provocaram 
alguma tensão, “talvez porque as outras nos 
provocassem menos apertos”, Arsénio Almei-
da Baptista, dispara ainda:

“Um ocasião, fomos representar à União 
Seixalense, uma revista que exigia um enorme 
guarda-roupa que, por isso mesmo, não podia 
ser levado por cada actor, na camioneta de car-
reira e sem a totalidade do qual, as rábulas que 
a compunham, perdiam toda a graça, houve 
que pedir uma furgoneta emprestada para o 
efeito.

Sucede, que, a dita viatura extremamente 
velha, ao chegar ao antigo matadouro, situado 
antes de Arrentela, parou, irremediavelmen-
te. O que me deixou numa aflição tremenda, 
dado que a hora do espectáculo se aproximava 
rapidamente.” Conta.

“Ora, face à dificuldade que, àquela hora, 
tínhamos para a substituir, outra alternati-
va não tivemos senão a de a empurrar até ao 
Seixal. Ainda por cima, debaixo de uma chu-
va diluviana. Quando lá chegámos, tanto eu, 
como os dois colegas que comigo iam, mais 
parecíamos uns náufragos que haviam dado à 
costa, do que actores da referida revista.”

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

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

Natural de 
Guimarães, inicia 
aos treze anos de 
idade os seus estu-
dos musicais na 
Banda Musical de 
Caldas das Tai-
pas, continuando 
a desenvolver a 
sua aprendizagem 
no Conservatório 

de Música da Fundação Calouste Gul-
benkian em Braga. Em 1983, fez con-
curso para admissão na Banda de Música 
da Guarda Nacional Republicana, onde 
atingiu o posto de sargento-mor. Possui 
o curso de Clarinete no Conservató-
rio Nacional  em Lisboa, frequentando 
também em Setúbal, em 1990, um cur-
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Validade do seguro 
automóVel na união 

europeia:
O seguro feito no seu país de re-

sidência cobre-o em toda a União 
Europeia se for responsável por le-
sões corporais de outras pessoas.

A chapa de matrícula do seu car-
ro constitui prova de que tem um 
seguro de responsabilidade civil. 
Por conseguinte, normalmente, a 
polícia de outro país não o mandará 
parar só para verificar se tem se-
guro.

Se viaja com um atrelado, tem de 
possuir seguro para o mesmo. Em 
alguns países da UE é necessário 
um seguro separado para reboques. 
Verifique estas condições com a sua 
seguradora antes de iniciar a sua 
viagem.

se pretende estudar 
noutro país europeu 

saiBa que:
As propinas universitárias variam 

consideravelmente na Europa, sendo 
o acesso ao ensino superior gratuito 
em alguns países da União Europeia 
e bastante dispendioso noutros. A 
concessão de apoio financeiro sob a 
forma de bolsas de estudo, subven-
ções e empréstimos também depen-
de de diferentes critérios.

Não podem ser-lhe exigidas pro-
pinas mais caras e tem direito à 
mesma bolsa para pagar as propinas 
que os cidadãos do país de acolhi-
mento.

Esta igualdade de tratamento 
não se aplica necessariamente aos 
empréstimos nem às bolsas de apoio 
ou de subsistência. Alguns países 
decidem, porém, por iniciativa pró-
pria, conceder bolsas de subsistên-
cia a estudantes estrangeiros.

se estiVer noutro país 
europeu e adoecer

saiBa que:
Quando avia uma receita noutro 

país da União Europeia, poderá de 
ter de pagar o custo integral do 
medicamento, mesmo que isso não 
aconteça no seu país. Se tiver di-
reito a reembolso, poderá solicitá-
-lo junto do organismo responsável 
pela sua cobertura de saúde quando 
regressar ao seu país.

O cartão europeu de seguro de 
doença dá-lhe direito a receber o 
tratamento necessário nas mesmas 
condições que as pessoas cober-
tas pelo sistema de saúde público 
no país onde se encontra. Se tiver 
uma receita passada no país onde se 
encontra, apresente-a juntamente 
com o cartão europeu de seguro de 
doença quando a for aviar na far-
mácia.

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 

projeto dar de volta permite a 
reutilização de manuais escolares

Feira do livro de sesimbra está 
de reGresso

Todos os anos, são recebidos milhares de 
manuais escolares que são depois entregues 

O projeto Dar de Volta, que a Câmara Municipal do Seixal promove desde 2005, incentiva 
a reutilização de manuais escolares e tem contribuído para a poupança das famílias, para 
a promoção de atitudes de cooperação e solidariedade entre as pessoas e para evitar o 
desperdício. 

A Feira do Livro de Sesimbra está de regresso à Praça da 
Califórnia, na vila de Sesimbra, de 20 de julho a 19 de agosto, 
neste que é a sua 15.ª edição.

a quem deles necessita. 
Só em 2017 foram rece-
bidos 13 411 manuais 
escolares em condições 
de serem reutilizados. 
Desses foram entregues 
12 276.

Os munícipes podem 
entregar, ao longo do 
ano, os manuais escola-
res que não necessitam 
na Biblioteca Municipal 
do Seixal, no Polo de 
Amora, Polo de Corroios 

e Pontos de Acesso da Biblioteca existentes 
nas Lojas do Munícipe.

Num local privilegiado da vila de 
Sesimbra, onde todos os dias circulam 
milhares de veraneantes rumo à praia ou 
simplesmente para um passeio à beira-mar, 
a Feira do Livro volta a ser ponto de passa-
gem obrigatória para quem deseja aproveitar 
os descontos especiais ou conhecer as últi-
mas novidades literárias.

Para além de uma grande diversidade 
de publicações, o certame apresenta ainda 
uma programação repleta de encontros com 
escritores e sessões de autógrafos.

Daniel Sampaio, Rodrigo Guedes de 
Carvalho, Rita Ferro e Ágata Roquete são 
alguns dos autores convidados desta 15.ª 

Os livros a doar devem ser do ano 2014 
em diante, pois os anteriores não têm utili-
dade no presente e futuros anos letivos.

O levantamento de manuais escola-
res decorre exclusivamente na Biblioteca 
Municipal do Seixal, e o utente deve fazer-
-se acompanhar dos nomes dos livros, dos 
autores e das editoras.

A Biblioteca Central encerra as valên-
cias no mês de agosto, ficando apenas em 
funcionamento o Dar de Volta, no seguinte 
horário: de terça a sexta-feira, das 11 às 20 
horas, e sábado, das 15 às 20 horas. Encerra 
ao domingo e segunda-feira.

O Polo de Amora encerra no mês de 
julho e o de Corroios em setembro.

edição da Feira, que vai estar aberta ao 
público todos os dias, das 14 às 24 horas.

em espaços públicos de grande visibilida-
de: Estação Elevatória do Seixal, Mercado 
Municipal do Seixal e Rua da União.

Alguns jovens do concelho e partici-
pantes no Drive in Arte, outro projeto 
de arte urbana do município, pintaram 

estruturas espalhadas ao longo do passeio 
ribeirinho, transformando-o numa gran-
de galeria em construção.

Destaque ainda para as performances 
de dança e DJ, concertos e várias oficinas 
que decorreram durante o festival.

Festival À babuja transFormou o seixal
De 5 a 8 de julho, o núcleo urbano antigo do Seixal transformou-se numa grande galeria de arte 
ao ar livre com a realização do À Babuja – Festival de Street Art.

O festival promoveu pequenas e gran-
des intervenções em edifícios e espaços 
públicos, oficinas, animação de rua e con-
certos. Durante quatro dias, os artistas 
convidados Mosaik, Smile, Skran, Frame 
e Bigod realizaram intervenções artísticas 
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sesimbra inteGra a área de inFluência 
do novo Hospital do seixal

capela do espírito santo em sesimbra aberta À noite

Esta posição do Ministério deixou perple-
xos e indignados, tanto os órgãos autárquicos 
do município, como entidades locais e cidadãos 
que, ao longo de mais de uma década, se empe-
nharam na luta por este hospital, marcando 
presença, tanto nas muitas ações de protesto 
que se realizaram, como em momentos insti-
tucionais, onde se negociaram as condições 

Construído no século XV pela cor-
poração dos mareantes e pescadores de 
Sesimbra, o monumento funcionou inicial-
mente como capela e hospital. Em 1755, o 

Na última semana de junho, foi conhecida uma adenda ao acordo para construção do Hospital do Seixal que previa a exclusão 
do município de Sesimbra da área de influência direta do equipamento de saúde, contrariando tudo aquilo que foi sendo 
negociado entre governo e autarquias ao longo deste processo, que se desenvolve há vários anos.

O Núcleo Museológico da Capela do Espírito Santo dos Mareantes volta a abrir portas nas noites de verão, das 21 às 23.30 horas. 

do equipamento. Depois de ter tido conheci-
mento do teor do documento, o presidente da 
Câmara Municipal, Francisco Jesus, solicitou, 
de imediato, e com caráter de urgência, uma 
reunião com o ministro da Saúde, para esclare-
cer o assunto. O encontro foi agendado para 2 
de julho, e contou com a presença do ministro, 
Adalberto Campos Fernandes, e do Conselho 

terramoto provocou danos 
consideráveis no edifício, 
que permaneceu encerrado 
até meados do século XX, 
altura em que reabriu como 
Biblioteca Municipal.

Na década de 70, foi 
objeto de escavações que 
deram a conhecer as estru-
turas do antigo hospital, 
desenhos de antigos navios 

nas paredes, moedas, cachimbos de argi-
la, entre outros objetos, o que motivou a 
recuperação total do mesmo já no início do 
século XXI.

Diretivo da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo. 

Perante os argumentos apresentados pelo 
presidente da Câmara Municipal, que fez um 
historial detalhado do processo e dos serviços 
de saúde no concelho, o responsável pela Saú-
de confirmou o pleno direito dos utentes do 
município de Sesimbra a integrarem a área de 
influência da nova estrutura hospitalar.

Não obstante a possibilidade atual do Sis-
tema de Livre Circulação de Utentes no SNS, 
o ministro garantiu que durante esta fase irá, 
em conjunto com a autarquia, reavaliar e reor-
ganizar os atuais moldes do Agrupamento de 
Centros de Saúde da Arrábida, para que, ou se 
garanta que os Centros de Saúde de Sesimbra 
possam estar referenciados para o novo Cen-
tro Hospitalar Garcia de Orta, onde se inclui 
o Hospital de Proximidade do Seixal, ou se 
assuma uma alteração aos atuais agrupamen-
tos dos centros de saúde, garantindo que a 
população fique servida da melhor forma, em 

Depois das obras realizadas pela 
Câmara Municipal, em parceria com a 
Direção-geral de Edifícios e Monumen-
tos Nacionais, a Capela do Espírito Santo 
dos Mareantes de Sesimbra foi inaugurada 
em 2004 como núcleo museológico, que 
alberga no seu interior uma valiosa cole-
ção de arte sacra com pinturas e escultu-
ras, entre elas o painel Nossa Senhora da 
Misericórdia, uma das grandes obras da 
pintura portuguesa da primeira metade 
do século XVI, do pintor régio Gregório 
Lopes, bem como a reconstituição museo-
lógica do antigo hospital, considerado um 
dos exemplos de hospitais desta época mais 

termos de resposta, dando inclusive indicações 
à Administração Regional de Saúde para ini-
ciar este processo.

Também os novos Centros de Saúde de 
Sesimbra e Quinta do Conde podem estar 
mais perto de ser realidade. Neste encontro, 
Francisco Jesus levantou a questão do novo 
Centro de Saúde de Sesimbra, que vai nascer 
no Largo do Calvário, num único edifício, 
mais acessível aos utentes, dando nota de que 
a autarquia está a envidar todos os esforços 
para que o concurso público possa ser lança-
do até final de 2018, e abordou a situação do 
Centro de Saúde da Quinta do Conde. A este 
respeito, iniciou-se um processo de negociação 
para uma solução que passe pela ampliação do 
atual Centro de Saúde na Quinta do Conde 
ou construção de um novo Centro de Saúde, 
dando resposta a uma necessidade urgente 
da população desta freguesia, para a qual a 
Câmara Municipal manifestou total disponi-
bilidade em colaborar.

bem conservados da Europa. A Câmara 
Municipal disponibiliza áudio-guias que 
apresentam a Capela do Espírito Santo 
dos Mareantes, o Hospital Medieval e o 
valioso espólio deste núcleo museológico. 
O áudio-guia, em vários idiomas, pode 
ser alugado no Posto de Turismo, por três 
euros, individualmente, ou cinco euros, 
por casal, e é acompanhado de um mapa 
da vila onde o visitante, para além deste 
núcleo museológico, pode conhecer outros 
locais emblemáticos da vila, identificados 
com placas.

O horário de verão (das 14.30 às 19 e das 
21 às 23.30h) funciona até 19 de agosto.
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MAIS GREVES
Quando há cerca de um ano e meio 

escrevemos – mais concretamente em 2 
de Dezembro de 2016 – que a greve dos 
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 
tinha chegado ao fim porque os projectos 
de diploma que iriam ser publicados no 
Diário da República contemplariam a 
carreira e a requalificação como técnicos 
superiores, bem como o compromisso de 
negociação das matérias de incidência 
orçamental, não imaginávamos que 
as promessas estariam por cumprir 

passado todo este tempo, obrigando estes 
profissionais, assim como outros técnicos 
de saúde a voltarem a ter necessidade de 
adoptar a mesma forma de reivindicação 
para verem os seus justos direitos 
consagrados em definitivo.

Na realidade, a única modificação foi a 
de passarem a ser designados por técnicos 
superiores, mas como não foi aprovada 
a regulamentação durante todo o ano 
de 2017, não existem carreiras nem está 
prevista a contagem do tempo de serviço 
efectivo para o seu acesso quando estas 
forem publicadas, que de acordo com o 
prometido, deveriam ter entrado em vigor 
a partir de Janeiro deste ano.

De relembrar que estes técnicos, tais 
como outros ligados à saúde, correm 
sérios riscos de exposição a radiações e a 
contraírem doenças infecto-contagiosas 
e outras, não devendo ser considerados 
como meros funcionários públicos 
(com todo o respeito por estes) mas que 
merecem ser valorizados e discriminados 
positivamente pelas funções específicas 
que desempenham.

Por estes motivos voltaram a recorrer 
à greve, com todos os prejuízos inerentes 
para os utentes, que sem culpa nenhuma 
acabam por sofrer as consequências de 
uma forma de governação que não passa 
das promessas e ignorando os actos, 

utilizando a propaganda para se manter 
com alguma popularidade em alta.

Assim vai o Serviço Nacional de 
Saúde, que para além de tudo isto 
não permite às Administrações dos 
Hospitais novas contratações, prolonga 
os prazos de pagamento a fornecedores 
com a consequente ruptura de stock e 
falta de materiais em muitos serviços, 
para além das listas de espera que cada 
vez são maiores e com tendência para 
aumentarem quer nas consultas, quer nas 
cirurgias programadas.

Já lá vai o tempo em que nos tínhamos 
de sujeitar a tudo e mais alguma coisa 
porque estávamos reféns de uma “troika” 
mas agora qual é a justificação, a não 
ser o controlo do défice orçamental? 
Assim é fácil governar; corta-se em tudo 
e “prontos” cumprimos à risca as metas 
a que nos propusemos e elevamos o 
prestígio de alguns figurões para que 
se candidatem a importantes cargos 
internacionais.

PARLAMENTO
Por falar em figurões, assistimos esta 

semana a um deles que foi depor numa 
Comissão Parlamentar para não dizer 
nada de útil a não ser chamar burros e 
ignorantes aos deputados por não terem 
feito “os trabalhos de casa” nem saberem 

celino cunha vieira

como se atingem determinados patamares 
na política que “permitem” receber uns 
milhares de euros mensais à margem do 
que é devido a um governante, tendo o 
cuidado de salvaguardar o pecúlio em 
“offshores” seguras.

Um outro que não pode ser considerado 
figurão mas sim figurinha, foi também ao 
Parlamento dizer que como Ministro não 
sabia de nada da falta de material roubado 
e pensava (ele pensa?) que tudo tinha sido 
recuperado, nada lhe tendo sido dito em 
contrário, provavelmente por estar em 
segredo de justiça. E depois digam lá 
se o Donald Trump não tem razão em 
relação à NATO. Com Ministros assim 
a organização militar só pode servir 
para se gastar mais dinheiro em material 
bélico produzido pela indústria norte-
americana, porque a Defesa de cada país 
está mais que assegurada.
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saúde

É apaixonante visitar o mesmo local 
da floresta, da charneca ou da campina 
inculta em diferentes épocas do ano. A 
vegetação silvestre vai-se manifestando 
de diversas maneiras, seduzindo os seus 
apreciadores. Varia também consoante as 
alterações meteorológicas. Como se sabe, 
a característica principal do nosso clima 
atlântico-mediterrânico é a da irregulari-
dade. Isso é de tal maneira flagrante que 
chega a contrariar, em absoluto, os pro-
vérbios tradicionais. Veja-se aquele que 
estipula “em abril águas mil coadas por 
um funil”. Pois é, mas neste mês de abril 
da graça do senhor de 2017, só choveu, e 
muito ligeiramente, no dia 30. A secura 
inusitada do início de primavera forçou 
as plantas a apressar o seu ciclo de vida e 
a amadurecer mais cedo para transmiti-
rem descendência e assim propagarem as 
espécies.

No princípio do mês fui, de propósi-
to, ao Pinhal das Formas colher folhas 
de cardo-mariano e fiquei deslumbrado 
com a profusão de azuis proporcionados 
pelas ervas-das-sete-sangrias. Já em maio, 
as citadas flores tinham desaparecido e o 
que sobressaia eram as hastes floridas do 
fel-da-terra salpicando os campos de rosas 
e amarelos. Fiquei maravilhado porque as 
flores são lindas!

Antes de florir, ninguém vê o fel-
-da-terra porque a planta é minúscula. 
Depois ergue-se uma haste de 10 a 40 
cm e surgem flores inconfundíveis com 
pétalas cor-de-rosa vivo e corolas amare-
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Fitoterapia

Fel-da-terra
miguel boieiro

las. Há ainda outra maneira de o identi-
ficar: basta provar uma das folhinhas que 
é amarga como o fel, o que originou um 
dos seus nomes mais populares. Em mui-
tas línguas europeias também é conhe-
cido por centáurea, pequena centáurea, 
centáurea-menor, planta-da-febre ou 
erva-febrífuga.

Há várias designações científicas para 
o fel-da-terra: Centaurium erythraea, Cen-
taurium minus, Centaurium umbellatum, 
Centaurium erytbraea, etc., sem contar 
com inúmeras subespécies que pouco 
divergem entre si.

É uma herbácea da família das Gencia-
náceas, quase sempre anual, com folhas 
basais em roseta, caule solitário, glabro, 
quadrangular, ramificado na extremidade 
e possuindo pequenas folhas sésseis, opos-
tas e oblongas. As flores, de cinco pétalas, 
são rosadas e por vezes esbranquiçadas, 
dispondo-se nos ramos como se fossem 
lâmpadas de um candelabro. As sementes 
inserem-se numa cápsula alongada.

Empregada desde remotas eras para 
baixar a febre (antipirética), parece que 
serviu, como conta a lenda, para cicatrizar 
a ferida causada inadvertidamente num 
pé de Hércules, pelo centauro Quíron, ou 
vice-versa, já não sei bem.

Entre os principais componentes quí-
micos do fel-da-terra, temos, em primei-
ro lugar, os glucósidos amargos e depois, 
as resinas, os flavonóides, o magnésio, 
os sais minerais, o óleo essencial e várias 
estirpes de ácidos.

Para além de ser antipirética e cicatri-
zante, a planta é tónica, estomacal, laxan-
te, depurativa do sangue, estimulante da 
secreção gástrica, anti-inflamatória, anti-
-artrítica, analgésica, carminativa e ver-
mífuga.

Combate úlceras, feridas e eczemas 
através de cataplasmas da planta intei-
ra colocada em cima das partes doentes. 
Para uso interno pode ser extremamente 
útil nos casos de falta de apetite e ano-
rexia, digestões pesadas, flatulências, 
insuficiência hepática, prisão do ventre, 
vermes intestinais, diabetes, etc.

É também muito utilizada em prepara-
dos homeopáticos.

Oliveira Feijão recomenda o infuso de 
30 g de fel-da-terra num litro de água, a 
tintura (2 a 10 g por dia) e o “vinho” obti-
do da maceração, durante duas semanas, 
de 60 g das sumidades floridas num litro 
de vinho moscatel. Tomar no intervalo 
das refeições.

Jamais se deve adoçar o “chá” porque 
a bebida é tão amarga que o açúcar não a 
faz mais apetecível, pelo contrário, torna-
-a até deveras enjoativa.

Samuel Maia, no seu antiquíssimo 
“Manual de Medicina Doméstica”, indi-
ca-nos um laxante assaz curioso: 4 g de 
sumidades secas pulverizadas em miolo 
de pão ou hóstia. 

Finalmente, uma precaução a ter em 
conta: o uso prolongado do fel-da-terra 
pode causar irritação das mucosas gas-
trointestinais. Como na maior parte dos 
tónicos amargos, devemos espaçar os 
tratamentos, descansando uma semana, 
após dez dias seguidos de uso.

dR
 pedro pinto leite

Médico Interno de Saúde Pública
Unidade de Saúde Pública 
do ACES Almada-Seixal

oPINIão

Hepatites Virais: 
preVenir, testar, 
tratar e curar 

As hepatites B e C são doenças 
que afetam 325 milhões de pessoas 
no mundo e causam cancro do fíga-
do, levando a 1,34 milhões de mor-
tes anualmente. Em 2017, diagnos-
ticaram-se 138 hepatites B e 185 
hepatites C em Portugal.

Estas hepatites são infeções 
causadas por vírus que se trans-
mitem através de relações sexu-
ais desprotegidas ou do contacto 
com sangue infetado como feridas 
ou troca de seringas. Os primeiros 
sintomas podem ser inespecíficos 
como febre, mal-estar, dor abdomi-
nal, icterícia (coloração amarela da 
pele, mucosas e olhos), a urina es-
cura e as fezes esbranquiçadas. Se 
o vírus não for totalmente elimina-
do, tornam-se crónicas e podem não 
apresentar quaisquer sintomas por 
um longo período.

O que fazer: verifique se tem 3 
doses de vacina contra a Hepatite 
B. Evite o contacto com sangue in-
fetado sem luvas. Não partilhe es-
covas de dentes, objetos cortantes 
(como tesouras, corta-unhas, lâmi-
nas ou seringas). Use preservativo 
nas relações sexuais, sobretudo 
se tiver múltiplos parceiros. Tatu-
agens, piercings e acupunctura só 
devem ser feitos com instrumentos 
adequadamente esterilizados. Os 
contactos por aperto de mão, beijos 
ou partilha de loiça não permitem o 
contágio, pois o vírus não se trans-
mite pela saliva ou suor.

Pela importância de um diagnósti-
co precoce, a Organização Mundial 
da Saúde definiu o dia 28 de julho 
como o Dia Mundial da Hepatite. A 
prevenção, o teste e o tratamento 
oportunos das hepatites virais B e C 
podem salvar vidas; juntos podemos 
eliminá-las até 2030!

Publicidade
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PREPARAçãO:
–  Comece por fritar as fatias de peito de peru 

assado, até ficarem estaladiças e guarde. 
–  Na mesma frigideira, junte um pouco de 

manteiga, e frite ligeiramente as fatias de 
pão e retire. 

–  Corte os cogumelos e cozinhe-os ainda 
nessa mesma frigideira, use uma tampa 
para que o vapor surja e os amacie.

–  Assim que estiverem amolecidos, retire a 
tampa para que o líquido evapore e junte o 
crème fraîche. 

–  Tempere com salsa, pimenta e sal.
–  Sirva em cima das tostas e finalize com a 

fatia de peru.

receita: FrEnCh ToAST dE CogUMEloS 
CoM PEITo dE PErU ASSAdo 

dR 

INGREDIENTES:
(6 uNIDADES)

6 fatias de peito de peru assado
3  pães fofinhos ou brioche cortados ao meio
1 colher (sopa) manteiga
1 colher (sopa) crème fraîche
200 grs de cogumelos
salsa, sal e pimenta q.b.

gastRonomia

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

Publicidade

Há 50 anos a construir piscinas
em todo o mundo!

construção de piscinas
renovação de piscinas
Conceito Patenteado de filtração 
sem canalização
líder de mercado
spas

desjoyaux Piscinas lisboa, Unipessoal, lda 
Av. 23 de Julho de 1833, lote 43 (E.n. 378)

2865-067 Fernão Ferro
Tel: 212 122 005

info@desjoyaux.pt
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mitem, tornam-se intemporais e toda 
a gente as canta, sem saber muito bem 
porquê. Escolhi algumas dessas cantigas, 
juntamente com os meus companheiros 
de palco, e entre a "Gaivota" de Alain 
Oulman e Alexandre O’Neill, a "Lisboa 
Menina e Moça" de Paulo de Carvalho 
e Ary dos Santos, ou "Teus Olhos Casta-
nhos" de Alves Coelho, gravada no Brasil 
por Francisco José que rapidamente chega 
a Portugal e torna-se inesquecível, cons-
truímos o nosso repertório”.

Não foi a primeira vez que o can-

tor participou nas Festas Populares de 
S. Pedro no Seixal, visto o ano passado 
também ter marcado presença: “tudo isto 
acontece, devido à lembrança e disponibi-
lidade logística e ética do nosso Presidente 
da União de Freguesias, António Santos, 
que tem uma peculiar atenção para apoiar 
as gentes da terra, seja em que área for, 
abrindo espaço, juntamente com o restan-
te executivo, para que possamos mostrar 
o que sabemos nas festas da nossa terra”.

Mário Barradas concluiu dizendo ao 
“Comércio” que “assim surge o grupo 
Mário Barradas e Amigos, composto por 
Tiago Ramos na bateria, Miguel Car-
valho no Baixo, João Malha ao piano e 
eu com a voz, sendo que no ano passado 
tínhamos a Joana Rodrigues no violonce-
lo e o Daniel Gonçalves nas guitarras. O 
meu objetivo é sempre cantar em portu-
guês, lembrando os poetas, músicos, com-
positores, orquestradores e intérpretes da 
boa música portuguesa. Afinal, se nós 
não valorizarmos o que é nacional, quem 
o fará? Viva a música ligeira portuguesa!”.

João Domingues

mário barradas e amiGos
Mais umas Festas Populares de S. Pedro que passaram, e mais uma vez o nosso amigo e 
colaborador Mário Barradas participou nas mesmas com o grupo Mário Barradas e Amigos, 
que atuou no dia 26 de junho, este ano sob o tema “A Força das Cantigas”.

O “Comércio” marcou presença no 
espetáculo, que se realizou no Palco 2, 
que estava situado no Largo da Igreja, e 
pôde comprovar que o público marcou 
presença, com as cadeiras lotadas e ainda 
mais a ver o espetáculo em pé. 

No final do espetáculo, Mário Barra-
das contou ao “Comércio” que o espetá-
culo deste ano “teve como tema «A Força 
das Cantigas», que é um tema inerente ao 
dia-a-dia musical, pois existem canções 
que pela força da letra, da música, do 
sentimento ou da mensagem que trans-

Fenómenos sociológicos

Com a quantidade de informação 
disponível hoje em dia, muitas enti-
dades usam uma grande quantidade 
de dados para perceber fenómenos 
sociológicos ou para melhorar os 
seus serviços. Dados meteorológi-
cos, demográficos, de trânsito, de 
produção industrial, etc. estão fa-
cilmente disponíveis na internet e 
podem ser usadas para encontrar 
correlações, explicar fenómenos, 
ou encontrar forma de aumentar as 
vendas de uma empresa.

Em 2012 um analista de dados 
da Polícia na cidade do México ob-
servou que alguns crimes violentos 
(como assaltos à mão armada ou 
carjacking) diminuíram significati-
vamente durante várias horas aos 
fins de semana. A polícia começou a 
recolher mais dados e apercebeu-se 
que o fenómeno se estendia a todo o 
país e que não tinha um padrão fixo: 
acontecia principalmente nos Sába-
dos ou Domingos a meio da tarde, 
mas por vezes também ao final da 
noite durante a semana.

Seria devido a um reforço po-
licial? A mais patrulhas na rua? A 
rusgas? Nenhuma das hipóteses 
explicava a baixa na taxa de crimi-
nalidade. Algumas semanas depois 
a resposta foi encontrada: a dimi-
nuição no crime acontecia quando a 
equipa de futebol do Manchester 
United jogava.

Nessa altura Javier “Chicharri-
to” Hernandéz, um jovem jogador 
mexicano, ídolo nacional, estava a 
jogar no Manchester United e o país 
parava para ver “Chicharrito” jogar, 
o que originava numa quebra signifi-
cativa na criminalidade do país. Há 
uns anos atrás seria muito difícil 
identificar a quebra momentânea do 
crime, pois os registos estavam to-
dos num papel e seria muito difícil 
analisar os dados de várias regiões. 
As novas tecnologias permitem que 
dados de múltiplas fontes e de vá-
rias localizações possam ser anali-
sadas num curto espaço de tempo.

Algumas empresas têm utilizado 
o vasto número de dados disponí-
veis para comunicar melhor com 
os seus clientes. Cada vez mais as 
empresas fazem análises de dados 
sofisticadas para oferecerem novos 
produtos ou providenciarem um me-
lhor serviço aos seus clientes. Mui-
tas vezes descobrem padrões que 
os próprios clientes não se tinham 
apercebido e podem beneficiar di-
rectamente os consumidores. Mas 
levantam-se questões de privaci-
dade, pois ao deter tantos dados 
sobre a vida dos clientes, algumas 
empresas podem estar a transpor o 
limiar da privacidade. Haverá alguns 
limites que terão de ser estabeleci-
dos para garantir que a vida privada 
dos clientes não seja violada. Como 
será que a quantidade de dados que 
é cada vez mais recolhida pelas em-
presas irá ser usada? E como é que 
as empresas irão usar esses dados 
para beneficiar os consumidores?

josé mantas

oPINIão

plano municipal do controlo de praGas
A Câmara Municipal do Seixal elaborou o Plano Municipal de Controlo de Pragas, um projeto 
que tem como objetivo melhorar o controlo e tratamento de pragas urbanas nas diferentes 
freguesias.

O plano prevê a realização de trata-
mentos preventivos de desbaratização, 
desinsetização e desratização, garantido a 
salubridade do espaço público e procurando 
também diminuir as solicitações de desin-
festações por parte dos munícipes.

Todos os tratamentos preventivos serão 
efetuados por uma empresa especializada e 
irão decorrer durante todo o ano de 2018 e 
início de 2019.

Serão efetuados 10 tratamentos preven-

tivos de desbaratização e desinsetização e 
8 de desratização em cada uma das fregue-
sias. Serão também abrangidos os edifícios 
municipais, piscinas municipais e escolas.

Ainda assim, no caso de verificar infes-
tações de ratos, baratas ou outro tipo de 
insetos no espaço público, pode contactar 
a Câmara Municipal do Seixal, através da 
Divisão de Ambiente e Salubridade.

Após o início, cada ação decorre, habitu-
almente, durante uma semana.



exPosição "seixalmas Pintadas"

Está patente até 28 de 
julho na Galeria de Expo-
sições Augusto Cabrita, no 
Fórum Cultural do Seixal, a 
exposição de pintura SeiXal-
mas Pintadas, de João Barros 
Silva.

Na captação de almas a 
que João Barros Silva designou de SeiXalmas Pintadas, o pintor 
promete-nos no arrepio dos sentidos: a visualização de emoções, o 
embate dos ideais, as fragâncias da diversidade, as milhentas tona-
lidades do virtuosismo, os pretextos mais insanos e profanos das 
culturas e mentalidades. Numa frase, um êxtase total para as jane-
las das almas, que são os nossos olhos.

A entrada é gratuita.
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Carnaval de
verão em sesimbra revist’Ó fado na tasCa do ti Carlos 

O Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal 
recebe amanhã, 21 de julho, 
uma revista à portuguesa 
“Revist’Ó Fado na Tasca do 
Ti Carlos”, escrita pelo ator 
Luís Viegas.

O serão é passado na 
«Tasca do Ti Carlos» com divertidas rábulas humorísticas confia-
das aos atores Paulo Oliveira, Ana Paula Mota, Luís Viegas e Filipa 
Giovanni, intercaladas com atuações de temas sempre cantados ao 
vivo, pelos populares e bem conhecidos artistas António Pinto Bas-
to e Manuela Bravo. Uma produção que faz as delícias dos aprecia-
dores de bom teatro no género comédia/revista.

O espetáculo tem início marcado para as 21h30 e os ingressos 
custam 12,50 euros.

dR 

dR 

animação de verão na fortaleza 
de santiago

A Fortaleza de Santia-
go volta a ser um dos pal-
cos principais da animação 
de verão no concelho de 
Sesimbra. O monumento 
recebe, entre julho e setem-
bro, música, teatro e muitas 
outras surpresas.

Até final do mês poderá 
ainda assistir aos concertos do grupo Soul SYd, um trio musical 
dedicado à música Soul, no dia 24 de julho às 22 horas; e de Mari-
fá e Marcelo Rebelo da Costa no dia 25 de julho, também às 22 
horas, dois fadistas de nova geração. No mesmo dia poderá ainda 
assistir a partir das 20h30, a animação de rua proporcionada pelos 
Seven Dixie que atuarão entre a Marginal de Sesimbra e a Fortaleza 
de Santiago. Para o público infantil, estão reservados espetáculos 
de teatro e pinturas faciais. 

O programa é gratuito.

dR 

aulas abertas de Canoagem 

A Associação Náutica do 
Seixal organiza domingo, 22 
de julho, a última Aula Aber-
ta de Canoagem do mês.

A iniciativa está marcada 
para começar às 10 horas e 
não tem qualquer custo para 
os participantes. Quem quiser 

participar basta aparecer junto à Rampa da Misericórdia no Seixal 
com calçado e roupas adequadas a atividades aquáticas.

Além de ser organizada pela Associação Náutica do Seixal, a 
iniciativa tem ainda o apoio da Câmara Municipal do Seixal.

dR 
Nos meses de verão, as escolas 

de samba e grupos de axé saem à 
rua para animar as noites da vila 
de Sesimbra. Considerado um dos 
momentos mais alegres e coloridos 
desta época do ano, o Carnaval de 
Verão realiza-se no dia 28 de julho, 
sábado, a partir das 21h30, e per-
corre a Avenida dos Náufragos até 
ao Largo da Marinha.

O evento atrai todos os anos 
centenas de visitantes e torna mais 
animada a estadia dos veranean-
tes que escolhem Sesimbra para 
passar férias. Nos dias 26, 27, 28 
e 29 de julho, a vila é palco do 
Mega Samba – Encontro Europeu 
de Baterias, promovido pela Esco-
la de Samba Bota no Rego, com 
apoio da Câmara Municipal de 
Sesimbra. O ponto alto do evento 
acontece no domingo, às 16h30, 
com a apresentação da Mega Bate-
ria, no Largo da Marinha. Os rit-
mos brasileiros voltam a ouvir-se 
na vila no dia 11 de agosto, às 22 
horas, com o 15.º Tripa Trio.

dR 

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALMADA DA DRA. SUSANA RIBEIRO
DE BRITO VALLE – RUA SÃO SALVADOR DA BAÍA, 5, LOJA, ALMADA

- Telefone 212765336

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

___Certifico para efeitos de publicação, que por escritura pública de justificação lavrada neste Cartório, 
em dezassete de Julho de dois mil e dezoito, lavrada com início a folhas cento e cinco do livro de notas para 
escrituras diversas número Vinte, Pedro Miguel da Cruz da Silva, NIF 270 412 980, solteiro, maior, natural 
da freguesia de Pragal, concelho de Almada, residente na Rua Eça de Queirós, lote 24, Fernão Ferro, Seixal, 
declarou que é dono e legítimo possuidor com exclusão de outrem, de um lote de terreno para construção, 
com a área de trezentos e nove metros quadrados, sito na Quinta de Fernão Ferro, lote 126, freguesia de 
Fernão Ferro, concelho do Seixal, que confronta do norte com lote 118, do sul e nascente com arruamento 
e do poente com lote 125, inscrito na matriz predial da freguesia de Fernão Ferro sob o artigo 7344, com 
o valor patrimonial de 36.930,00€, descrito na Conservatória do Registo Predial da Amora sob o número 
QUINHENTOS E OITENTA E DOIS. Que declarou que o prédio inscrito na matriz sob o artigo 7344 
corresponde ao anterior artigo 5138 da freguesia da Amora. Que o referido prédio foi adquirido por Pedro 
Miguel da Cruz da Silva, cerca do ano de mil novecentos e noventa e cinco, a José Rosa Virgilio e mulher 
Maria Almeida Esperança, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes na Rua Júlio Castilho, 
lote 205, Quinta da Escola, Fernão Ferro, Seixal, prédio que, pensa o justificante, os referidos José Rosa 
Virgilio e mulher Maria Almeida Esperança, teriam adquirido por compra a José Dias da Silva e mulher 
Assuncion Bouza Parames, que são os titulares inscritos do referido prédio, mas dado o tempo decorrido 
desde aquela aquisição até hoje, não é detentor de qualquer título formal que legitime a posse do referido 
imóvel. Que, dado o tempo decorrido, não sabe se a compra foi titulada por escritura pública, apesar das várias 
buscas a que procedeu em diversos cartórios Notariais. Que, em consequência disso, o seu invocado direito de 
propriedade advém-lhe por usucapião, em virtude de, depois da venda o justificante exercer no prédio todos 
os poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, portando-se sempre como seu dono, sem interrupção, 
fruindo as utilidades possíveis, pagando sempre as contribuições e impostos devidos, convicto de exercer o 
mencionado direito com exclusão de outrem, à vista de todos e sem discussão, nem oposição de ninguém. Que 
dada a natureza do invocado título não tem possibilidade de comprovar o seu direito pelos meios extrajudiciais 
normais, direito esse de propriedade que justifica pela mencionada escritura, para fins de registo predial. ___
___Está conforme o original. ________________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 17 de Julho de 2018.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 1592/2018
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The equalizer 2 – a Vingança

Sudoku

 Sopa de letraS

música

ariana grande – SweeTener

A multiplatinada cantora Ariana Grande, 
nomeada várias vezes para os Grammys, aca-
ba de anunciar o seu muito aguardado quarto 
álbum de estúdio, intitulado “Sweetener”. Si-
multaneamente, Ariana revela um novo tema 
do álbum, “The Light Is Coming” com Ni-
cki Minaj, produzido por Pharrell. “No Tears 
Left to Cry”, o primeiro single do álbum que 
se mantém no top 10 da tabela Billboard Hot 
100, e o recente “The Light Is Coming”. O ví-
deo foi realizado por Dave Meyers, realizador 
já premiado nos Grammys.

Carneiro              21-03  a  20-04

Caranguejo    21-06  a  23-07

touro                    21-04  a  21-05

Gémeos                    21-04  a  21-05

Leão   24-07  a  23-08

Balança   24-09  a  23-10

virgem   24-08  a  23-09

escorpião 24-10 a  22-11

Sagitário 23-11 a  21-12

Capricórnio 22-12 a  20-01

Aquário 21-01 a 19-02

Peixes 20-02 a 20-03

Amor: se está numa fase menos boa no amor, esta 
estará prestes a terminar. 
Saúde: não terá que se preocupar, está em plena forma.
Dinheiro: Poderá ter que fazer uma viagem de negó-
cios ou trabalho.
Números da Semana: 8, 10, 22, 47, 48, 49

Amor: invista mais no seu relacionamento. a felicidade 
é tão importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: semana indicada para se dedicar ao exercício físico. 
Dinheiro: com empenho, alcançará o êxito que tanto 
deseja e merece. 
Números da Semana: 7, 17, 24, 28, 48, 49

Amor: Saiba separar os assuntos profissionais da sua 
vida amorosa. tenha sempre a sabedoria necessária 
para manter a harmonia na sua vida!
Saúde: estará bastante ativo.
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades.
Números da Semana: 3, 12, 14, 18, 19, 22

Amor: Poderá sofrer uma grande desilusão com al-
guém que lhe é muito próximo. esteja aberto aos de-
safios que a vida lhe coloca.
Saúde: Faça algum tipo de exercício de relaxamento.
Dinheiro: seja um bom gestor da sua conta bancária.
Números da Semana: 12, 14, 30, 35, 38, 41

Amor: estará muito carente, procure ser mais otimista 
quanto ao seu futuro sentimental. seja puro e sincero 
nas suas amizades.
Saúde: tendência para dores de cabeça.
Dinheiro: Período favorável, aproveite bem este momento.
Números da Semana: 5, 19, 32, 36, 39, 42

Amor: semana propícia a novos encontros amorosos. 
Fale sobre o que é belo e bom.
Saúde: a sua boa disposição contagiará os que o rodeiam. 
Dinheiro: semana pouco favorável a novos investi-
mentos.
Números da Semana: 18, 22, 35, 39, 44, 45

Amor: o seu coração poderá ser invadido pela 
saudade, o que o vai deixar melancólico.
Saúde: Faça uma mudança exterior. o nosso físico 
também é importante.
Dinheiro: nada o preocupará a este nível.
Números da Semana: 3, 15, 18, 22, 30, 45

Amor: esteja mais atento ao seu ambiente familiar. 
Plante hoje sementes de otimismo, amor e paz.
Saúde: À exceção de uma possível constipação, sen-
tir-se-á bem de saúde. 
Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas.
Números da Semana: 1, 3, 7, 20, 28, 34

Amor: desejo de passar mais tempo com os seus familiares.
Saúde: o seu organismo vai ser o espelho do seu es-
tado de espírito.
Dinheiro: algum assunto que o tenha deixado preocu-
pado ficará resolvido. 
Números da Semana: 11, 17, 20, 29, 33, 36

Amor: Faça uma surpresa agradável a uma pessoa 
querida. Não se vai arrepender do resultado final.
Saúde: Proteja-se das mudanças de temperatura. 
Dinheiro: aquela quantia que pensava irrecuperável 
poderá ser-lhe restituída. não perca a esperança.
Números da Semana: 1, 2, 9, 27, 30, 48

Amor: Prepare uma ida ao cinema com a sua cara-
-metade. dê asas à sua imaginação.
Saúde: tente descontrair-se mais.
Dinheiro: Poderá ser surpreendido ao verificar o seu 
saldo.
Números da Semana: 11, 20, 24, 25, 29, 32

Amor: Ponha de parte a vontade de ser livre de com-
promissos, deixe que o amor invada o seu coração.
Saúde: cuide da sua alimentação, evite excessos.
Dinheiro: boa altura para comprar aquela peça de 
vestuário de que tanto gosta.
Números da Semana: 11, 18, 19, 20, 21, 33

20 a 26 de junho

d
r

d
r
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praias portugueses

6 2

8 4 3 9

2 7 9 4

8 3 4 6

5 6 9 4 2 1

4 2 1 7

2 6 3 1

9 2 3 8

7 6

amOreira COeLha Sereia
inateL arrifeS CapariCa
adraga arrifana baLaia
rOCha peneCO Carreage
granja CaSteLO faLeSia

Ex-agente das forças especiais norte-ameri-
canas, Robert McCall (Denzel Washington) 
foi treinado para defender os mais fracos. De-
pois de alguns anos afastado e a viver sob ano-
nimato, está de regresso ao combate ao crime, 
agora por sua conta e risco. Quando descobre 
que assassinaram Susan Plummer, ex-colega e 
amiga dos tempos em que trabalhava para as 
forças especiais, decide encontrar os responsá-
veis e fazê-los pagar com a sua própria vida.

Sequela do filme "The Equalizer – Sem 
Misericórdia" (2014), um "thriller" de ação 
também realizado por Antoine Fuqua ("Dia 
de Treino", "Os Sete Magníficos", ambos com 
Denzel Washington), segundo um argumen-
to de Richard Wenk, que se baseia na famosa 
série de televisão homónima que teve Edward  
Woodward como protagonista.
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seixal clube 1925 
divulGa equipas técnicas 
para época 2018/2019

O Seixal Clube 1925 já definiu a 
estrutura técnica para abraçar a próxima 
época futebolística, cujo início dos traba-
lhos estão agendados para 27 de Agosto.

De acordo com Hugo Rodrigues, 
vice-presidente do Seixal Clube 1925 e 
responsável pelo futebol, “a aposta foi 
claramente na continuidade, para dar 
sequência ao projeto desenvolvido pelo 

clube, como por exemplo 
o regresso de Pedro Eugé-
nio ao clube que o formou 
enquanto atleta, agora no 
papel de treinador”.

O quadro técnico do 
clube seixalense fica assim 
alinhado:

Coordenadores Técni-
cos: João Fusco / Tiago 
Correia; Seniores: Tiago 
Correia; Juniores A: Nel-
son Costa; Juniores B: 
Pedro Eugénio; Juvenis 
A: Paulo Bicho; Juvenis 
B: Luís Filipe Santos; Ini-
ciados A: Ramiro Assu-
cena; Iniciados B: Pedro 
Simão;  Infantis 2006 A: 
Paulo Bicho; Infantis 2007 
A: Nelson Costa; Infantis 
2006/2007 (a competir em 
2006 como 2006 B): João 
Guerra; Benjamins 2008 

A: Luís Santos; Benjamins 2008 B: Ale-
xandre Salvador; Benjamins 2009: Filipe 
Santos; Traquinas  2010 A: Pedro Simão; 
Traquinas 2010 B: Ricardo Teigão; Tra-
quinas 2011 A: Daniel Costa; Traquinas 
2011 B: Pedro Gonçalves; Petizes 2012: 
Pedro Simão; Petizes 2013: Filipe Santos; 
e Bebes 2014/15: Miguel Valentim.

João Domingues

mudança no Gd sesimbra: 
sai artur pereira, entra 
eduardo marques

A secção de Hóquei em Patins do GD 
Sesimbra apresentou o novo treinador 
para a época 2018/2019: trata-se de Edu-
ardo Marques, mais conhecido por Gin-
ja, que sucede assim a Artur Pereira.

Artur Pereira estava à frente da equipa 
sesimbrense desde 2014, depois de já ter 
representado o clube enquanto jogador 
nas camadas jovens entre 1978 e 1989, 
e também como sénior entre os anos de 
2000 e 2011. Artur Pereira, que enquan-
to sénior também representou o Sporting 
CP (onde foi finalista vencido da Taça de 
Portugal em 1994), o SL Benfica (onde foi 
vice-campeão nacional em 1995), e tam-
bém vestiu a camisola da Seleção Nacional 
por cinco vezes. Recorde-se 
que na temporada transata 
a equipa sesimbrense ficou 
em 3.º lugar no Campeona-
to Nacional da 3.ª Divisão 
– Série D e atingiu ainda os 
Oitavos-de-final da Taça de 
Portugal, onde foram elimi-
nados pelo primodivisioná-
rio Valença HC.

O seu sucessor, Eduardo 
“Ginja” Marques, é tam-
bém um homem da casa: 
começou a carreira no GD 
Sesimbra em 1986 de onde 
saiu para o Sporting CP em 
1989 ainda como Iniciado. 

Em 1992 trocou os rivais da 2.ª Circular 
e no SL Benfica foi Campeão Nacional 
de Juniores e como sénior venceu ainda a 
Taça de Portugal e o Campeonato Nacio-
nal na época de 1994/1995. Eduardo 
Marques foi ainda Campeão Europeu de 
Juniores pela Seleção Nacional em 1994 
e 1995. Como sénior representou ain-
da Física de Torres Vedras, Barcelinhos 
além do GD Sesimbra, clube que repre-
sentou em três fases distintas: entre 1994 
e 1998, 1999 e 2001 e ainda entre 2002 
e 2011, onde foi por duas vezes Campeão 
Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul nas 
épocas de 1996/1997 e 1999/2000.

João Domingues
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