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AquA SplASh SeixAl
Parque aquático sazonal está de volta ao 
Seixal. Aqua Splash Seixal estará aberto 
todos os dias até 31 de agosto.
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MAlAbá
Rapper Malabá é natural de Paio Pires e 
vai estrear-se nas festas da Aldeia no dia 3 
de agosto. O artista acredita na criação de 
um festival de hip-hop e artes urbanas de 
projeção nacional no Seixal.
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SeSiMbrA
Câmara Municipal promove limpeza 
de bermas, passeios, espaços públicos e 
terrenos municipais. Autarquia promoveu 
ainda a sensibilização para a deposição 
correta de resíduos.
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FeStAS nA AldeiA
Aldeia de Paio Pires recebe Festas 
Populares a partir de dia 1 de agosto. 
Reinauguração da Praça de Touros será 
a grande novidade deste ano.
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“chegou uMA AlturA eM que já eStAvA uMA coiSA A Sério: já hAviA projeto e já eStAvA 
pronto A conStruir”
A inauguração da Praça de touros de Paio Pires, rebatizada de Paio Pires Arena, está para breve. No dia 1 de agosto será a inauguração oficial com um concerto do fadista Camané. A primeira corrida de touros será dois dias depois, a 3 de agosto 
com um cartel de excelência

O “Comércio” esteve á conversa com 
António Casaca, membro do Departa-
mento Taurino, que nos contou um pou-
co da forma como decorreu o projeto bem 
como das expectativas para o futuro da 
Arena.

Como surgiu a ideia de revitalizar a 
Praça de Touros de Paio Pires?

A história recente é muito simples. O 
principal motor que impulsionou tudo 
foi o Nelson Lopes. Reuniu à volta dele 
várias pessoas que apresentaram ao Paio 
Pires FC um Departamento Taurino para 
tratar dos problemas da Praça e ver o que 
se poderia fazer para reconstruir.

Juntaram-se então alguns amigos, uns 
que faziam projetos e outros que eram 
engenheiros, cada um sabendo das suas 
coisas e fomos andando para a frente com 
esse projeto. Chegou uma altura em que 
já estava uma coisa a sério: havia projeto e 
já estava pronto a construir.

Falou-se então com o Paio Pires FC, 
com a Câmara Municipal do Seixal e com 
a União das Juntas de Freguesia do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, chegá-
mos a um consenso. Parte integrante foi 
também a Comissão Taurina. E a partir 
daí andou-se para a frente. Do Depar-
tamento Taurino faziam parte a Anabe-
la Costa, Vítor Frazão, eu, o engenheiro 
Paulino, o Luís Bandeira e acho que não 
me estou a esquecer de ninguém.

A Praça pertence ao Paio Pires FC?
Sim, a Praça de touros é propriedade 

do Paio Pires FC.

E o que aconteceu para a antiga Pra-
ça ter chegado ao estado que chegou?

O futebol, regra geral, é um sugador 
de dinheiro. E a Praça de Touros enquan-
to esteve ativa foi dando algum dinheiro 

ra das Tasquinhas e de Cultura, os curros 
como têm um pé direito alto e o pátio de 
quadrilhas dá para fazer exposições de 
arte e do que quiserem.

Dá também para concertos. E aliás, 
dia 1 de agosto está previsto começar com 
um concerto. A inauguração da Praça 
nada terá a ver com touradas, então esse 
concerto será com o Camané. Penso que 
vai haver um aquecimento com uma ban-
da mas o artista principal será o Camané. 
Há muitas ideias para rentabilizar e para 
a população usufruir do espaço. 

Qual é a lotação?
Lugares sentado, 2317 pessoas. Depois 

há o peão que leva à vontade mais 300 
pessoas. E isto estou a falar de bancadas. 
Porque se for um espetáculo que utilize a 
arena, leva ainda mais pessoas. 

Até podem fazer um festival aqui. Há 
muitos festivais por Portugal que duram 
vários dias e aqui dá para isso. Há de 
tudo. Tem umas casas-de-banho ótimas, 
tem um bar muito bom.

O bar da Praça de Touros sempre foi 
conhecido pelos couratos que vendia.

E acho que vai continuar a ser. Serão 
os irmãos Frazão que vão tomar conta do 
bar, pelo menos durante a corrida e no dia 
1. E acho que o courato vai continuar a 
ser o ex-líbris de Paio Pires.

Como tenciona convidar a popula-
ção para vir assistir à Corrida?

À Corrida e não só, a todos os espe-
táculos que possamos fazer aqui. Impor-
tante é divertirem-se e gozarem o espaço 
em si que acho que é um anfiteatro muito 
bom. Em termos de sonorização e tudo 
está muito bem conseguido.

Sente que a reinauguração é como 
que um renascer?

Claro. Não passa de um recinto de 
aldeia, é mesmo assim, nós também não 
queríamos que fosse o Pavilhão Atlântico, 
queríamos que fosse a Paio Pires Arena. 
Foi por isso que a rebatizámos de Paio 
Pires Arena, para tirar o cunho de Praça 
de Touros que é algo muito pesado, temos 
de evoluir um bocado e pensar que é uma 
arena para várias atividades e não é só de 
touros. Claro que nós somos aficionados 
e gostamos muito dos touros, mas há-de 
ser para mais coisas.

Relativamente às Corridas só está 
programada uma?

Para já sim. Estar a fazer uma Corrida 
e uma Praça de Touros ao mesmo tem-
po dá muito trabalho. Para o ano logo se 
verá.

Qual foi o orçamento para a recons-
trução?

Para a reconstrução foi meio milhão de 
euros. E graças à ajuda de muita gente, 
de várias instituições, pessoas particulares 

ao Paio Pires FC para gastar no futebol, 
nunca se lembraram foi de fazer manu-
tenção na Praça e chegou ao ponto de ser 
interdita, de não se puderem dar espe-
táculos. Isto é como ter uma vaca a dar 
leite aos vitelos e esquecermo-nos de dar 
de alimentar a vaca, então acabaram-se o 
leite e os vitelos.

A construção começou há um ano mas 
o projeto em si já tem dois. E culminou 
nisto, com muito esforço de todos, princi-
palmente do Nelson Lopes que até preju-
dicou muito a vida dele para andar para a 
frente com este projeto.

A Praça foi reconstruída, os curros 
são uma das coisas novas.

Isto é assim, nós tentámos deixar tudo 
o que tinha de base, estava era degrada-
do. A bancada estava degradada, as casas-
-de-banho são novas, maiores e já com 
dimensões e medidas estipuladas por lei, 
os curros tiveram que ir abaixo e fazer de 
novo porque há novas regras sobre o bem-
-estar animal, a enfermaria também.

A planta em si é a mesma, tivemos 
que nos limitar ao espaço existente, não 
pudemos expandir mais, e a partir daí foi 
a base para reconstruir e fazer de novo. 
Houve coisas que realmente tiveram que 
ser atualizadas. A base está cá e quem fez, 
fez bem feito, sabia fazer, e fez com umas 
medidas muitos boas.

Além de Praça de Touros, é também 
um Espaço Multiusos. O que pensam 
fazer para dinamizar o espaço?

O Departamento Taurino, que até 
poderá ser um novo, tendo em conside-
ração que existirão eleições para o Paio 
Pires FC e poderá haver alteração dos 
membros.

Mas há várias ideias, desde uma pista 
de gelo em Dezembro e Janeiro, uma Fei-

e empresas, conseguiu-se reunir o valor. 
Sublinho também o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal que ajudou imenso, 
não falo apenas em termos de dinheiro, 
mas também em apoios inerentes, como 
em conhecimentos, no desbloqueio de 
situações burocráticas que por vezes 
demoram muito tempo, que aqui aligei-
raram um pouco dado à reabilitação ser 
um desejo comum de todos.

E o que prometem para a Corrida de 
Touros?

A Corrida terá três cavaleiros de reno-
me. Acho que podemos dizer que está 
“um cartel à Campo Pequeno”, como cos-
tumamos dizer. Temos o Luís Rouxinol, 
que é um nome incontornável e muito 
popular; o João Telles Jr. que está num 
momento de forma extraordinário, dos 
novos cavaleiros é o que mais se tem che-
gado à frente; e o João Moura Caetano, 
que apesar de ser de Monforte, tem raízes 
daqui de perto, mais concretamente da 
Costa da Caparica, e está também num 
momento extraordinário.

Em relação aos touros, é um concurso 
de ganadarias e posso adiantar que os tou-
ros são muito bonitos. São das ganadarias 
mais prestigiadas que temos no país, têm 
peso, têm idade, não sei se são bravos mas 
que têm boa pinta, lá isso têm.

Os forcados são o Grupo de Forcados 
Amadores de Lisboa, que é um grupo 
consagrado, não me vou adiantar muito 
porque é um grupo de coração e do qual 
gosto muito; e é também o Grupo de For-
cados Amadores das Caldas da Rainha 
a quem nós também temos de agradecer 
pela construção desta Praça na pessoa 
do engenheiro Paulino. E a forma de lhe 
agradecermos é também convidando o 
grupo dele para a inauguração, é o míni-
mo que podíamos fazer. É um grupo de 
créditos firmados e de primeira linha.

Que venham, que se divirtam. Os que 
são aficionados, que venham, os que não 
são, que venham também para aprender 
antes de dizerem bem ou mal. Isto é como 
o vinho, temos de o provar. Temos de o 
provar e compreender, e só depois é que 
poderemos dizer bem ou mal, acho que 
as Corridas de touros também são assim.

João Domingues
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às mãos de Dom Payo 
Peres. A evolução lin-
guística encarregou-se do 
resto, fazendo com que o 
Peres de outrora chegasse 
a Pires nos nossos dias. 
Tendo sido Dom Payo 
Peres quem, no século 
XIII, mandou construir 
uma singela ermida em 
honra de Nossa Senho-
ra da Anunciada, dando 
lugar, a 26 de Setembro 
de 1802, à Paróquia de 

Nossa Senhora da Anunciada. 
Propriedade do Paio Pires Futebol 

Clube, a Praça de Touros 
esteve desativada diver-
sos anos, sendo agora 
reconstruída num espaço 
multiusos poderá acolher 
todo o tipo de iniciativas 
e que terá na sua estreia 
um espetáculo com um 
dos maiores nomes da 
música portuguesa e um 
dos expoentes do Fado, o 
Fadista Camané. 

A obra de construção 
deste novo espaço multiu-
sos esteve sob coordenação 

do Departamento Taurino do Paio Pires 
Futebol Clube e contou com o apoio da 

Câmara Municipal do 
Seixal, colaboração da 
União das Freguesias de 
Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires e com o 
envolvimento de muitos 
paio pirenses e diversas 
empresas da região que 
também se envolveram 
na sua construção. Este 
novo espaço pelas suas 
características e poliva-
lência será denomina-
do de Paio Pires Arena, 
estando a sua inaugura-
ção marcada para o dia 
1 de agosto. Na sua pri-
meira corrida de touros, 
dia 3 de agosto, contará 
com um cartel de luxo, 
onde se destacam Luís 

Com larga tradição 
tauromáquica, a Aldeia 
de Paio Pires contou com 
corridas de touros nos 
anos 50 e 60 do século 
XX, em recintos impro-
visados e montados para 
o efeito, sendo as maio-
res figuras desse tempo, 
Artur Ribeiro da Costa 
(de Alhandra) e Clemente 
Espadanal (de Borba). Em 
1976, no seguimento da 
revolução dos cravos foi 
inaugurada a Praça de Touros da Aldeia 
de Paio Pires, também ela construí-
da com grande esforço e 
dedicação pelas gentes da 
Aldeia de Paio Pires, que 
pela terceira vez se viram 
obrigadas a construir uma 
nova praça, tendo aca-
bado por conhecer um 
espaço definitivo no Vale 
da Abelha. Foi inaugu-
rada com uma corrida a 
favor dos Bombeiros do 
Seixal e onde atuaram os 
cavaleiros Luís Miguel da 
Veiga e José João Zoio, os 
matadores José Simões e 
Ricardo Chibanga e os grupos de for-
cados do Aposento do Barrete Verde de 
Alcochete e do Aposento 
da Moita.

A tradição rural da 
Aldeia de Paio Pires é 
característica desde a 
sua criação. O nome da 
freguesia deve-se a Dom 
Payo Peres Correa, um 
cavaleiro do século XIII 
que se notabilizou na 
Reconquista, batalhando 
contra os árabes. Como 
era habitual naqueles 
tempos, a recompensa 
pelos serviços prestados 
à pátria ou ao rei concre-
tizavam-se na doação de 
terras. Assim, os terrenos 
que ocupavam sensivel-
mente a área atual da 
freguesia foram parar 

prAçA de touroS dA AldeiA de pAio pireS: liberdAde trouxe tAuroMAquiA Ao SeixAl
Rouxinol, João Moura Caetano e João 
Ribeiro Telles, contando com a partici-
pação dos grupos de forcados de Lisboa e 
Caldas da Rainha que irão enfrentar seis 
imponentes touros das principais gana-

darias portuguesas, sendo esta corrida 
abrilhantada pelos passodobles da banda 
da Sociedade Filarmónica União Arren-
telense, sob direção do maestro Luís 
Moreira da Silva.



roSto do SeixAl
RICARDO CHIBANGA (1942)

tou definitivamente a Escola de Toureio 
Mestre Patrício Cecílio, na Golegã. Com 
trabalho e perseverança, recebeu alterna-
tiva de matador de touros, em Sevilha, 
na Real Maestranza, em 15 de agosto 
de 1971 e confirmou a alternativa em 
Madrid em 14 de abril de 1974.

Ricardo Chibanga, o primeiro africa-
no matador de touros da história, que há 
quatro décadas foi um mito para a sua 
geração, triunfou nas praças portuguesas, 
espanholas e mexicanas (entre outras), 
pela sua destreza, a sua elegância e a sua 
ousadia. Dada a sua origem, Chibanga 
cresceu no mesmo bairro dos arredores 
de Lourenço Marques que os futebolis-
tas Hilário e Eusébio, com os quais jogou 
durante a infância com uma bola de tra-
pos. Por diversas vezes foi figura de des-
taque nas corridas realizadas na Praça de 
Touros da Aldeia de Paio Pires, atraindo 
por si só, centenas de aficionados da Cor-
rida à Portuguesa.

Mário barradas
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rui hélder Feio

Mais direitos
para os recibos verdes

Desde o início de julho que vigora o 
novo regime de proteção social para 
os profissionais que utilizam recibos 
verdes, permitindo-lhes um acesso 
mais rápido aos subsídios de desem-
prego e de doença.

Estas alterações chegam com a 
mudança no modo dos descontos para 
a Segurança Social, onde passam a 
ser elegíveis para descontos os ren-
dimentos dos últimos três meses e 
conta com uma descida da taxa de 
contribuição de 8%, dos contribuin-
tes independentes a par com um au-
mento da contribuição por parte das 
entidades contratantes.

Neste momento o trabalhador in-

dependente que aufira pelo menos 
80% do seu rendimento mensal da 
mesma entidade, passa a ter aces-
so ao subsídio de desemprego desde 
que tenha 360 dias de descontos, 
mas a partir do próximo ano  poderão 
requerer o subsídio os trabalhadores 
que no último ano receberam 50% do 
rendimento de uma única entidade 
contratante.

Também passa a existir o direito 
ao subsídio de doença pago a partir 
do décimo primeiro dia após o pedi-
do e o direito aos subsídios para as-
sistência a filhos e netos doentes e 
ainda o subsídio para assistência em 
caso de nascimento de neto, corres-
pondente a um período até 30 dias 
consecutivos após o nascimento de 
neto que resida com o beneficiário 
em comunhão de mesa e habitação, 
desde que seja filho de adolescente 
menor de 16 anos.

Outra das novidades no novo re-
gime da proteção no desemprego 
permitirá aos trabalhadores inde-
pendentes acumular os períodos de 
trabalho cumpridos enquanto traba-
lhador independente aos efetuados 
enquanto trabalhador por conta de 
outrem.

Para mais informações consultar 
o Site da Segurança Social: http://
www.seg-social.pt/subsidio-de-de-
semprego.

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

Envie a sua questão para:
duvidas@ruifeio.pt
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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

Moçambicano, natural de Lourenço 
Marques (atual Maputo) veio para Portu-
gal nos anos 60 do século passado. Come-
çou a sonhar em ser toureiro em 1962, 
quando viu as primeiras corridas em 
Moçambique e os “fatos de luces” usados 
pelos toureiros. 

O matador Manuel dos Santos, que 
o levou a fixar-se na Golegã, e o empre-
sário Alfredo Ovelha solicitaram então 
ao Governador-Geral de Moçambique a 
autorização para que Ricardo Chibanga 
viesse para Portugal. Manuel dos San-
tos, figura carismática na Aldeia de Paio 
Pires, teve o seu nome na Praça de Touros 
da localidade. Depois de uma curta pas-
sagem pela Escola dos Irmãos Badajoz, 
em Coruche, Ricardo Chibanga frequen-
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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 vinte e seis de Julho de dois mil e dezoito, lavrada com início a folhas cento e trinta e uma do livro 
de notas para escrituras diversas número Vinte, José Augusto da Costa Pereira, NIF 130 066 656, 
natural da freguesia da Sé, concelho da Guarda e mulher Ana Maria Pereira, NIF 130 066 648, natural 
da freguesia e concelho de Castelo Branco, casados sob o regime da comunhão geral, residentes na Rua 
Cons. Manuel Luis Fernandes, 27-A, Monte da Caparica, Almada, declararam que são donos e legítimos 
possuidores com exclusão de outrem, de quinhentos e dez barra cem mil e trezentos avos indivisos do 
prédio rústico sito no Pinhal de Frades, freguesia de Arrentela, concelho do Seixal, que confronta do 
norte e sul com caminhos, e do nascente e poente com António Xavier de Lima, inscrito na matriz predial 
respectiva sob parte do artigo 1 da Secção L1 da freguesia de Fernão Ferro, descrito na Conservatória do 
Registo Predial do Seixal sob o número MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE. Que o referido 
prédio foi adquirido por José Augusto da Costa Pereira, e mulher Ana Maria Pereira, cerca do ano de mil 
novecentos e noventa e cinco, à sociedade Alfacr – Construção Civil, Urbanizações e Terraplanagens, 
Lda, com sede na Av. Duque de Loulé, 52, 2º, Lisboa, mas dado o tempo decorrido desde aquela aquisição 
até hoje, não são detentores de qualquer título formal que legitime a posse do referido imóvel. Que, dado 
o tempo decorrido, não sabem se a compra foi titulada por escritura pública, apesar das várias buscas 
a que procederam em diversos cartórios Notariais. Que, em consequência disso, o seu invocado direito 
de propriedade advém-lhes por usucapião, em virtude de, depois da venda os justificantes exercerem 
no prédio todos os poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, portando-se sempre como seus 
donos, sem interrupção, exercendo a sua posse publica, pacifica e usfruindo as utilidades possíveis e os 
seu frutos, pagando sempre as contribuições e impostos devidos, convictos de exercerem 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 têm possibilidade de comprovar o seu direito pelos meios extrajudiciais 
normais, direito esse de propriedade que justificam pela mencionada escritura, para fins de registo 
predial. ____________________________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 26 de Julho de 2018.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 1697/2018
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“AS FeStAS populAreS de AldeiA de pAio pireS Só São 
poSSíveiS reAlizAr coM A pArticipAção de todoS”
Depois do Seixal, Arrentela e Fernão Ferro, é a vez das Festas Populares da Aldeia de Paio Pires. O “Comércio” foi ao encontro 
do nosso já conhecido António Santos, Presidente da União das Juntas de Freguesia do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires 
para nos falar das festas da Aldeia e da sua principal novidade, que será a reinauguração da Paio Pires Arena.

bastante diversifica-
da e na continuação 
das tradições des-
ta nossa Freguesia, 
estando prevista a 
reinauguração da 
agora arena multiu-
sos.

Qual a envol-
vência do movi-
mento associativo 
na idealização das 
festas?

As Festas Popu-
lares de Aldeia de 
Paio Pires só são 
possíveis realizar 
com a participação 

de todos, do nosso Movimento Associa-
tivo, da Paróquia de Aldeia de Paio Pires, 
com a tradicional Procissão em honra da 
Nossa Senhora da Anunciada, da par-
te taurina ou tauromáquica, organizada 
pela Comissão Taurina e dos diversos 
arraiais populares existentes um pouco 
por toda a nossa Freguesia, não esquecen-
do a já tradicional noite da sardinha assa-
da. Quanto aos espetáculos, os mesmos 
encontram-se plasmados no Programa da 
Festa, realçando no entanto a presença 
do grande nome da Música Portuguesa 

Mais um ano das Festas da Aldeia 
de Paio Pires este ano com a reinau-
guração da Paio Pires Arena. O que a 
população pode esperar para as festas 
deste ano?

A população pode esperar na senda de 
anos anteriores o cumprir da nossa tradi-
ção, as nossas Festas Populares de Aldeia 
de Paio Pires em honra da Nossa Senhora 
da Anunciada, que se perde na memória 
dos tempos, decorrendo no presente ano 
no período compreendido entre os dias 1 
e 5 de agosto, sendo a sua programação 

e do Fado muito em particular que é o 
Camané, mas também a presença de uma 
jovem promessa musical da terra, mas 
já bem conhecido a nível nacional, den-
tro do seu estilo musical, o nosso amigo 
Malabá, assim como contamos também 
com a presença de Belito Campos, não 
esquecendo o Festival de Folclore que já 
vai na sua 36.ª edição, organizado pelo 
nosso Grupo de Folclore Estrelinhas do 
Sul, constituindo desde há muito um 
espaço incontornável da programação das 
nossas Festas, isto no Palco Principal.

Contamos ainda com uma outra área 
de animação vocacionada para o nosso 
movimento associativo onde se encontra 
localizado o Palco Nº 2, onde atuarão e 
participarão os grupos e atividades pro-
movidas pelo nosso Movimento Asso-
ciativo e pode assistir-se à realização de 
alguns bailes populares, pois festa popu-
lar sem bailarico não é festa.

Falando agora da Paio Pires Atena. 
Qual a importância da reinauguração 
para a população?

Quanto à recuperação e reinauguração 
da Arena Multiusos de Paio Pires, esta-
mos a falar de uma intervenção há muito 
aguardada pela população, principalmen-
te pela população mais aficionada, no 
entanto convém também referir que este 

investimento para além das atividades 
de âmbito taurino ou tauromáquico vai 
permitir a realização de outras iniciativas 
de âmbito cultural e recreativo, um espa-
ço de excelência preparado para receber 
3 200 espetadores e que volto a afirmar 
será inaugurado da melhor maneira, onde 
para além da participação de vários gru-
pos, irá contar com a presença de Cama-
né. 

As nossas Festas acabam também por 
ser a expressão de uma cultura ou cul-
turas populares de cada uma das nossas 
Freguesias e que também as diferenciam 
entre si, sendo também um ponto de 
encontro de muitos paiopirenses e não só, 
que se encontram um pouco espalhadas 
por todo o nosso País e porque não dizê-
-lo por todo o Mundo.

Quer deixar mais alguma mensagem 
à população?

Esperamos ir ao encontro das vossas e 
nossas melhores expetativas e que a diver-
sidade do programa seja do vosso agrado, 
estando todos convidados a visitar e usu-
fruir das tradicionais Festas Populares da 
nossa Aldeia de Paio Pires. Venham e já 
agora tragam muitos outros amigos tam-
bém. Divirtam-se e façam-me um grande 
favor: sejam muito felizes!

João Domingues

Publicidade
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direitos dos 
consuMidores na união 

europeia:
Se é residente legal num país da 

União Europeia, tem direito a abrir 
uma «conta bancária de base». Os 
bancos não podem recusar-se a 
abrir-lhe uma conta bancária de 
base só porque não vive no país onde 
o banco está sediado.

Este direito não se aplica a ou-
tros tipos de contas bancárias, 
como as contas poupança.

Se quiser abrir uma conta de pa-
gamento de base e não viver no país, 
os bancos poderão pedir-lhe que 
demonstre um interesse genuíno em 
fazê-lo. É o caso, por exemplo, se 
residir num país da União Europeia 
e trabalhar noutro.

se vai viajar na europa 
saiba que:

Poderá necessitar de um visto 
para visitar países que não perten-
cem ao Espaço Schengen.

Os serviços de fronteiras dos 
países da UE podem pedir que apre-
sente outros documentos como uma 
carta de convite, uma prova de alo-
jamento ou um bilhete de ida e vol-
ta. Para saber exatamente quais os 
documentos necessários, contacte 
os serviços consulares do país da 
UE para onde pretende viajar.

Há um certo número de países 
cujos cidadãos não precisam de vis-
to para visitarem a UE por um perí-
odo inferior a três meses. 

se pretende trabalhar 
na europa saiba que:
Segundo as regras da União Euro-

peia, qualquer que seja o país onde 
é considerado residente fiscal, esse 
país deve tributá-lo da mesma for-
ma que os cidadãos nacionais. As-
sim, tem direito a:

–  beneficiar de quaisquer pres-
tações familiares e deduções 
fiscais para despesas com filhos 
a cargo, mesmo que essas des-
pesas sejam efetuadas noutro 
país da União Europeia

–  beneficiar de todas as dedu-
ções fiscais aplicáveis aos juros 
de créditos hipotecários, mes-
mo que se trate de um imóvel 
situado noutro país da União 
Europeia

–  apresentar uma declaração de 
rendimentos conjunta com o 
seu cônjuge, se essa possibili-
dade existir no país em causa.

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 

FóruM SeixAl debAte reconverSão 
urbAníSticA dA quintA dAS lAgoAS

AquA SplASh regreSSou Ao SeixAl

A área de reconversão da Quinta das 
Lagoas ocupa uma área de aproximadamen-

No dia 28 de julho, sábado, às 15 horas, na Escola Básica de St.ª Marta de Corroios, decorre 
mais uma sessão do Fórum Seixal para apresentar e debater a área de reconversão da Quinta 
das Lagoas, em Amora.

Foi inaugurado no passado dia 28 de junho, e estará aberto todos os dias até 31 de agosto das 
10 às 20 horas.

te 134 586,40 m2, dividida 
em cerca de 240 parcelas de 
terreno de pequena dimen-
são ocupadas, na sua maio-
ria, por construções de 
génese ilegal.

Com a entrada em vigor 
do novo Plano Diretor 
Municipal do Seixal em 
2015, a reconversão passa-
rá a realizar-se mediante a 
aprovação de uma operação 
de loteamento, com parâme-
tros urbanísticos próprios, 
ajustados às servidões admi-

nistrativas e restrições de utilidade pública 
existentes.

O parque aquático sazonal regressou 
este ano ao mesmo local do ano passado, 
no Terminal Fluvial do Seixal, e continua 
a fazer sucesso entre os visitantes, como 
confirmou ao “Comércio” Maria Marti-
nho: “está a correr muito bem, e que para 
evitar os dias de maior afluência em agos-
to, sugerimos que nos visitem também no 
fim-de-semana, como alternativa aos dias 
de semana”.

A representante do Aqua Splash Seixal 
contou-nos que este ano há novas atrações: 
“as novidades para este ano são muitas. 
Temos novos slides aquáticos, que são o 
“Jungle Splash”, o “Kamikaze” e o “Splash 
Banzai”, que trazem muita velocidade e 
diversão. Há também a “Ilha do Surf”, que 
é uma área colorida com cerca de 300  m2, 
com muita diversão para os mais pequenos 
e adultos, com escorregas e brincadeiras 
na água. Temos também quatro “Piscinas 
Kids”, duas com gaivotas a pedais para os 
miúdos se deliciarem e outras duas com 
bolas coloridas e chuveiros para refrescar 
os mais pequenos”.

Nesta sessão do Fórum Seixal todos os 
interessados podem ficar a conhecer melhor 
este processo e dar o seu contributo para 
a definição de um plano que solucione as 
questões urbanísticas existentes nesta AUGI 
(Áreas Urbanas de Génese Ilegal).

O Fórum Seixal são encontros para apre-
sentação e debate de projetos estratégicos de 
interesse municipal, entre executivo e técni-
cos municipais com a população. Estas ses-
sões contam com a participação de técnicos 
e autarcas da Câmara Municipal do Seixal 
e dão a conhecer aos munícipes e todos os 
interessados as intervenções previstas para 
várias áreas do concelho, dando depois voz 
aos presentes para que coloquem dúvidas e 
apresentem sugestões.

Mas as novidades não ficam por aqui, 
Maria Martinho acrescentou ainda “a 
“Onda Mecânica”, um simulador de pran-
cha de surf, o “Dynamic Bungee”, com 
quatro trampolins para saltar todo o dia, 
com total segurança, e ainda com mais 
zonas de descanso e áreas de sombras, além 

dos espaços de Street Food”. Os bilhetes 
estão disponíveis para compra online e 
também na bilheteira do parque, com os 
valores a situarem-se entre os 6 e 9 euros 
para bilhetes individuais e os 13 e 26 
euros para os packs de família.

João Domingues

pASSAteMpo 
FeStA do AvAnte
O “Comércio” e a “Festa do Avante” têm seis EPs para 
oferecer aos nossos leitores. Ainda vai a tempo de se habilitar 
a conquistar a sua.

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 
composto pelo responsável pela Comis-
são Concelhia do PCP no Seixal Vasco 
Paleta, pela diretora do “Comércio” Joa-
na Rosa, e também pela proprietária do 
mesmo Ângela Rosa. O júri terá em con-

sideração a criatividade das frases envia-
das pelos nossos leitores.

Os vencedores serão posteriormente 
contactados via telefone ou email e as fra-
ses 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!
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intergeSSo AFirMA-Se coMo eMpreSA 
relevAnte A nível regionAl e nAcionAl
Com sede no concelho do Seixal, desde a sua criação, há quase 20 anos, a Intergesso estabelece contactos diários entre o Norte 
e Sul do país e até mesmo nas Ilhas, tornando-se num polo muito importante no desenvolvimento económico para o concelho e 
inclusivamente para o distrito de Setúbal, sendo mesmo a maior empresa do ramo a nível europeu.

A Intergesso é fabricante e distribuidor 
de acabamentos 100% em gesso natural, 
oferecendo um produto 100% ecológico 
para a decoração de interiores. Os produ-
tos da Intergesso diferenciam-se pela qua-
lidade da sua matéria-prima e constante 
inovação das peças que são produzidas.

A partir de Portugal, a empresa dis-
tribuí para Bélgica, França, Luxembur-
go, Angola, Guiné, Cabo Verde, Congo, 
entre outros. São distribuídos produtos dos 
Estados Unidos da América para o Brasil e 
todo o continente Sul-Americano. A Inter-
gesso chega ainda ao continente asiático e 
à Oceânia, nomeadamente a países como 
Japão, Coreia do Sul, Índia, Macau, Hong 
Kong, Singapura, Taiwan e Nova Zelân-
dia.

Para além da venda de peças, existem 
outros serviços como a personalização 
de peças de acordo com as necessidades 
do cliente; reabilitação de peças antigas, 
reprodução de réplicas; workshops sobre a 
instalação de peças em gesso, apoio técni-
co e um serviço de entrega de encomen-

das em Portugal Continental e Ilhas.
Quanto ao futuro a Intergesso preten-

de reforçar a sua notoriedade no mercado 
Internacional e Nacional, desenvolvendo 
ações de promoção dos seus produtos, 
uma maior atuação ao nível local, traba-
lhando em consonância com os agentes 
locais do Concelho do Seixal e conse-
guir alcançar mais mercados na Europa,  
promovendo as exportações.

Publicidade
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ENTREviSTA

Vi que fez-se agora o À Babuja, onde 
se fez uma espécie de episódio da Liga 
Knock Out, mas foi um pouco diferente, 
o conceito não era Liga Knock Out pura 
e dura, foi algo diferente porque tam-
bém sabíamos que havia vários públicos 
e então a linguagem não foi tão agressi-
va como normalmente é, eu avisei “isto 
é o Seixal, é diferente” mas mesmo assim 
houve algum picante. Mas foi feito com 
uma moderação diferente e acho que o 
Smile e o Raptruísta perceberam isso e 
deram uma energia diferente, porque não 
são só os adolescentes de 15 e 16 anos que 
por norma são os que consomem a  Liga 
Knock Out, mas ia haver miúdos mais 
novos, dos oito, nove ou 10 anos com os 
pais. Tínhamos de filtrar um pouco mais, 
tanto que no final do show eu disse ao 
público “pessoal, isto são dois amigos que 
estão no palco e isto foi só para entreter, 
espero que tenham gostado” e recebemos 
as respetivas palmas no final.

A primeira vez que tive contacto com 
o Hip-Hop, foi no Seixal Graffiti, onde 
no primeiro ano pintavam nos muros 
da Mundet, estava com o Soek um ami-
go Rapper e writter já falecido dos F.A. 
Havia pessoal muito forte no grafitti aqui 
na zona como o Pan, o Frame, o Pluger 
o 2IU, o Sektor e o Trap dos MDK, … 
Havia muito talento naquela altura no 
graffiti e era o que realmente puxava a 
malta. Mas estar ligado às artes sempre 
foi algo que me inspirou. Aqui no Seixal a 
tenda onde só tocava Hip-Hop durante os 
três dias, lembro-me que tocou o Chulla-
ge que estava na altura a rebentar, tocou 
também o Sam The Kid que estava a apa-
recer e ouvíamos por aqui Don Nuno, 
Red Tchicas e TWA… tinha apenas 14 
anos, e foi a primeira vez que tive contac-
to físico e vi ao vivo, achei espectacular! 
Passado alguns anos justamente aqui na 
sede ddo Paio Pires F.C havia o Bar do 

Joca nas traseiras e o meu amigo Myka  
One trou-xe o Kosmo e o Dublle Z para 
cantar, após algumas semanas juntei-me 
aos Da Gun. ( Xakal, Kosmo, Digra e 
Dublle Z) até hoje, ainda estamos juntos 
e dão-me muito apoio.

O À Babuja então mostrou-te que 
isso é possível e que pode ser levado 
além?

Mostrou sim. Mostrou que pode-se 
levar além. Algo mesmo de dimensões 
de Festivais de verão que acontecem 
no nosso país. Vou a maior parte deles 
há cerca de seis anos, quando não vou 
tocar, vou como apreciador de Norte 
a Sul, inclusive vou estar no Freixinho 
este sábado, que é organizado por malta 
jovem como este foi, e eles até têm parque  
para acampamento. Eu já tinha ido ao Fes-
tival Secundário na Figueira da Foz, em 
que a logística de Palcos e acampamentos 
era brutal,  tive uma visão que podíamos, 
com toda a certeza, com os apoios certos, 
fazer um Festival de Hip-Hop no Seixal, 
que mete graffiti, dança e cantores certos 
para chegarmos a todo o tipo de públi-
co, e tive a visão que podíamos mesmo 
ter algo assim: com acampamento, fosse 
no espaço onde se faz o Avante ou mesmo 
no Seixal antigo. Há muitos espaços que 
podíamos aproveitar, e já tenho pessoas a 
trabalhar nesse projeto. Qualquer pessoa 
que esteja interessado poderá contactar-
-me, pois temos potencial, muito mesmo.

Essa paixão pelo Hip-Hop levou-te a 
aproximares-te do género do fast flow. 
O que te chamou para esse lado?

Eu sou uma pessoa muito elétrica, 
estou sempre a correr de um lado para o 
outro. E eu gosto muito de falar, então o 
que é que acontece: quando oiço o ins-
trumental, há tanta coisa para dizer sobre 
aquela linha, que…  sou uma pessoa com 

“vAMoS FAzer o Melhor FeStivAl de hip-hop portuguêS, e vAi Ser  no SeixAl …”
Mais do que um novo valor, Malabá é já uma certeza do Hip-Hop da nova geração que nasce em Portugal. Criado na Aldeia de Paio Pires, o rapper atua dia 3 de Agosto nas Festas Populares de Paio Pires, e falou ao “Comércio” sobre o seu amor à música, ao desporto e à terra.

És da Aldeia de Paio Pires. O ano 
passado deste o teu primeiro concerto 
no concelho do Seixal ligado às Fes-
tas Populares. Este ano regressas com 
um concerto nas Festas Populares da 
Aldeia de Paio Pires. Qual é a sensação?

A sensação é espetacular, até porque já 
estou a preparar isto na minha cabeça há 
mais de um ano. Quando surgiu o con-
vite eu sabia perfeitamente como tudo ia 
ser. Vou trazer três vozes de Gospel  (Car-
la, Celise e Isaías), e o Dj Thomas juntos 
vamos fazer uma noite mágica. 

Vou jogar em casa, vamos também 
cantar pela primeira vez o tema que gra-
vámos aqui na Aldeia, “ Um Sonho Nos-
so” não vai faltar  também o “Teimosia”, 
um tema que lancei em Junho e já conta 
com quase meio milhão de  visualizações 
no Youtube . Para além dos clássicos, vou  
apresentar três temas novos, que tenho a 
certeza que as pessoas vão ouvir e no final 
do concerto vão estar a cantá-lo comigo. 
Vai ser mesmo um espectáculo a sério.

Sentes mais pressão para atuar para 
o teu público?

Não, estou super descontraído. Como 
já disse,  imaginei este espetáculo na 
minha cabeça vezes sem conta. Desde 
criança que olho para este palco como 
espetador, e dia 3 de Agosto vai ser o 
meu inicio nas festas da nossa Aldeia…  
O ambiente vai ser familiar com toda a 
certeza, rodeado de amigos e familías que 
me viram crescer, vou reencontrar amigos 
e pessoas importantes da minha infância 
que não vejo á bastante tempo, e no final 
do espetáculo ao invés de uma sessão de 
autógrafos vamos fazer tirar fotos indivi-
duais com cada pessoa e criar um  álbum 
de família.

Como vez o hip-hop no concelho do 
Seixal?

muito conteúdo e ter que me restringir a 
uma quadra para dizer tudo o que real-
mente sinto, é atrofiante para mim. Levo 
muito tempo para dizer realmente aquilo 
que quero dizer. Penso  sempre e nunca 
escrevo para ofender ninguém , quero é 
que as pessoas entendam o meu ponto de 
vista e tento sempre despertar qualquer 
coisa nas pessoas. Gosto  de “roubar” sen-
timentos, sou um “ladrão” de sentimen-
tos (risos). 

Quando ouvi o pessoal nos EUA a fazer 
aquilo que o Bone Thugs N Harmony ou 
Twista faziam, e que foram as minhas 
principais influências, eu até estudar e 
perceber que o ritmo do instrumental 
não pode ser igual, eu estava agarrado ao 
que é normal no hip-hop com batida clás-
sica e tinha que tentar inserir tudo sem 
descompassar. Fui sempre pelo caminho 
mais difícil mas inconscientemente. Se eu 
soubesse desde o início que o instrumen-
tal pode ser diferente, era mais fácil para 
mim. Quando me ouves a rimar rápido 
sobre um instrumental que normalmente 
não ouviram assim, é surpreendente por-
que demonstra que aquilo não é normal. 

Outra das tuas paixões além da 
música é o futebol. Foste atleta do Paio 
Pires FC durante muitos anos. Essa 
ligação é algo que sentes que deve estar 
sempre presente entre a música e o des-
porto… isto é, sentes-te bem em fazer 
essa ligação?

Sinceramente nunca pensei nisso, mas 
acho que tudo o que disseste tem todo 
o sentido. Nem todas as músicas têm a 
ver com desporto, mas quem a interpreta 
pode ter a ver. O meu passado futebo-
lístico, apesar de ter sido distrital, é algo 
que faz parte de mim, eu até acho que 
as minhas melhores músicas são quando 
falo de futebol. Entro no mundo comple-
tamente à parte, porque é algo que nunca 
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te”.  O professor Abel disse-me “temos 
que fazer aqui algo”, pensei logo “e por-
que não?”. Vi nele uma pessoa muito for-
te, que realmente vive  a música tal como 
eu… pode ser o  nascimento de algo mui-
to bom.

Antigamente haviam  alguns clássicos 
do Hip-Hop como o “I Know I Can” do 
Nas, ele já mete uma orquestra por trás. 
Se ouvires a música do “Paparazzi” do 
Xzibit que é ainda mais antigo, ele tam-
bém mete uma orquestra atrás. Eu sou 
grande fã de Xzibit e ele já brincava com 
essas misturas, mas o instrumental era 
parte a rítmica de hip-hop acompanhada 
de um  sample. No caso de trabalharmos 

em conjunto seria tudo original.

Tu não tens medo de assumir as tuas 
origens, tanto que nos teus videoclips 
gravas várias vezes em Paio Pires. Essa 
ligação à terra e às pessoas faz-te tra-
balhar para levar o nome da tua terra 
para todo o lado?

É isso mesmo, é muito fácil trabalhar 
aqui…

É a tua maneira de pagar à terra e 
às pessoas da terra aquilo que te deram 
durante a vida?

Essa é uma boa ideia, gostei dessa 
(risos). Mas eu neste último vídeo senti-

-me um pouco diferente… Desde o pes-
soal que apoiou, o  Vitor e o Rui Frazão 
do Nova Lisboa, o Toy do Ponto Verde, 
o Zé do Estrela da Madrugada, o Chi-
co do talho o meu tio Toffa, o pessoal 
da papelaria também, deram todos uma 
ajuda brutal, mas sem dúvida todos os 
moradores da Rua Paulo Assunção Bagi-
na foram o grande pilar de todo o sucesso 
deste vídeo.  Nós tínhamos alimentação 
e bebida gratuita para 200 e tal pessoas, 
foi um autêntico festival, e que tal para o 
ano repetir? 

Também tenho de agradecer ao 
António Santos, presidente da junta, 
porque ajudou com as legalizações para 
fecharmos a Rua e algum material sono-
ro, distribuímos também vários flyers, o 
Ruben, o Harnani e o Carlos borralho 
ajudaram nessa parte. Foi algo lindo… 
quero ver toda a Aldeia a cantar “ Um 
sonho nosso” no dia 3 de Agosto.

Para terminar, lança o convite às 
pessoas para assistirem ao teu concerto 
nas Festas da Aldeia.

Apareçam dia 3 de Agosto, venham em 
paz, com espírito bom e positivo, venham 
para viver momentos de alegria. O concer-
to vai ter cerca de 1h30, se quiserem mais 
acho que podemos falar com o corpo da 
GNR e com a Junta para deixar mais uns 
minutos e não falhem, as nossas festas são 
as melhores de todas, Paio Pires sempre 
a bombar (risos). Sigam-me no instagram 
@Malaba_dagun e no facebook Malabá e 
descubram todas as novidades!

“vAMoS FAzer o Melhor FeStivAl de hip-hop portuguêS, e vAi Ser  no SeixAl …”
Mais do que um novo valor, Malabá é já uma certeza do Hip-Hop da nova geração que nasce em Portugal. Criado na Aldeia de Paio Pires, o rapper atua dia 3 de Agosto nas Festas Populares de Paio Pires, e falou ao “Comércio” sobre o seu amor à música, ao desporto e à terra.

foi tão explorado e consigo ser bastante 
criativo. É muito fácil para mim escrever 
uma letra a falar do meu passado futebo-
lístico e do meu amor pelo Sporting CP.

Quando  abro o leque do que posso 
falar sobre futebol, seja qual for o tema sei 
que me vou dar bem, foi e sempre será a  
minha primeira   paixão.

Neste momento o clube está um pouco 
fragilizado com tudo o que tem aconte-
cido, então preferi reafirmar o meu spor-
tinguismo dizendo “se eu pudesse, nascia 
Leão outra vez” independente de tudo o 
que aconteça. E tem um toque de Fado 
e tudo nesse tema. Tive uma breve lição 
de Fado durante algumas horas com a 
Sónia Soprano para aprender a colocar 
a voz como iria querer ouvi-la no meu 
registo e na minha escrita, e afinal esta 
cana rachada até se safa (risos). O  traba-
lho espetacular do maestro Abel Chaves, 
da Orquestra do Torrense, destacou-se, 
arranjou cinco cordas alunos da sua esco-
la que interpretaram as suas partes com 
excelência em minutos. O Anyways reali-
zou toda a produção, e a energia de todos, 
está espetacular. É um trabalho que é 
fácil fazer quando tens pessoas boas como 
estas que consegui juntar para trabalhar 
o tema.

Pegando ainda na Orquestra de 
que falaste agora. Vês-te no futuro a 
ligares-te a uma banda filarmónica ou 
orquestra e fazer algo ligado ao Hip-
-Hop?

A minha energia é” força para a fren-

Publicidade
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SAúDE

No dia do nosso aniversário, recebe-
mos, via computador, centenas de diversi-
ficadas mensagens que nos parabenizam 
por mais um ano de vida “neste vale de 
lágrimas”. Das várias que me robuste-
ceram o ego, destaco a da minha amiga 
Fernanda Botelho, uma das mais ilus-
tres sabedoras de fitoterapia que temos 
no nosso país. Enviou-me a fotografia de 
uma bonita nigela que tinha no seu quin-
tal. Foi ela que me motivou a redigir a 
presente croniqueta.

Quando fui a Marraquexe, deambu-
lei por ervanárias e casas de especiarias 
que são típicas nesta cidade marroquina. 
Numa delas deram-me a cheirar um pó 
feito das sementes trituradas de nigela. 
Logo um ardor forte me subiu pelas nari-
nas e me fez espirrar sucessivas vezes. O 
insólito episódio gravou-se perenemente 
na minha memória. Devo ainda acrescen-
tar que, há pouco, encontrei num recanto 
da Serra do Louro várias dezenas de gar-
bosas nigelas no seu apogeu vegetativo 
o que reforçou o meu desejo de perorar 
sobre esta bela planta.

A Nigella damascena é popularmente 
conhecida por cabelo-de-vénus, barbas-
-de-velho ou damas-entre-verde e perten-
ce à família das Ranunculaceae. O género 
Nigella inclui 14 espécies, entre as quais 
se salientam a Nigella arvensis e a Nigella 
sativa com ligeiras diferenças entre si. 
Contudo é a damascena que surge com 
mais frequência no sul de Portugal. Pes-
quisando nos meus alfarrábios de plantas 
medicinais, muito pouco colhi sobre a 
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Fitoterapia

nigelA
Miguel boieiro

nigela. Foi em “Les Plantes Médicinales 
du Maroc” de Abdelhaï Sijelmassi que 
logrei encontrar descrições mais detalha-
das, confirmando que são os magrebinos 
quem mais uso faz desta erva. Diz Sijel-
massi que as três espécies atrás referidas 
possuem grãos negros de odor agradável e 
que o Profeta já preconizava o seu empre-
go por constituir um preventivo contra as 
doenças. Refere também que as sementes 
misturadas com a massa do pão são forti-
ficantes e que amassadas com mel devem 
ser ingeridas em jejum. Adverte, no 
entanto, para a sua toxicidade em doses 
altas visto que contêm alcaloides.

A nigela (a palavra vem do latim e sig-
nifica negro) é uma pequena erva anual 
espontânea, surgindo em terrenos baldios 
e pedregosos na região mediterrânica e 
nas zonas temperadas do continente asi-
ático. É versátil mas não gosta de geadas 
nem de sombreados. Tem caules eretos 
ou ascendentes, simples e angulosos que 
raramente chegam a 50 cm de altura. 
Possui longas folhas alternas com seg-
mentos lineares que fazem lembrar as 
do funcho. As flores hermafroditas, de 
aparência delicada, surgem solitárias 
no cimo dos caules, aninhando-se num 
invólucro rendilhado com cinco sépalas 
e cinco pequenas pétalas, ambas de azul 
claro. Quando as pétalas secam, formam-
-se cápsulas ovoides e ocas (semelhantes 
às das papoilas) que contêm numerosas 
sementes negras de forma triangular, não 
excedendo os 3 mm. Essas sementes são 
conhecidas como cominho-preto, embo-

ra nada tenham a ver com o verdadeiro 
cominho que provém de uma Umbelífera, 
a Cuminum cyminum.

As nigelas, por via das graciosas flores, 
são adequadas à jardinagem, contudo o 
seu valor económico é atribuído às semen-
tinhas. Elas podem ser usadas como con-
dimento, cujo sabor é parecido com o da 
noz-moscada. Não obstante, deve usar-se 
com moderação devido aos alcaloides os 
quais são mais expressivos na variedade 
damascena. Julgo que os magrebinos pre-
ferem usar a sativa. 

As sementes contêm cerca de 40% de 
ácidos gordos que dão origem ao óleo de 
nigela, rico em saponina, tanino, provi-
tamina A, vitamina E, ómegas 3, 6 e 9. 
Estudos recentes referem que esse óleo 
possui atividade tumoral, com capacida-
de para travar a progressão das metástases 
e impedir os tumores de se alimentarem. 
Diz-se também que é expectorante, ver-
mífugo, carminativo, protege o fígado, 
previne a diabetes e é eficaz para debelar 
infeções e problemas cutâneos. Ademais, 
entra na preparação de cosméticos e até 
mesmo na culinária se não for aquecido 
pois, nesse caso, perde as suas benéficas 
propriedades.

Das “Plantes Médicinales au Maghreb 
et soins de base” de Jamal Bellakhdar 
extraí a seguinte receita para estimular 
o apetite: deitar 5 a 10 gramas de grãos 
numa chávena de água quente para tomar 
duas vezes por dia antes das refeições ou 
então, para depois das refeições, nos casos 
de astenia (fraqueza e falta de forças).

DR
 Mónica Almeida

Psiquiatra da UPPC

oPINIão

verão agrava consuMo 
excessivo de álcool 

As bebidas alcoólicas carate-
rizam-se por conter etanol, uma 
substância psicoativa que afeta 
a função e neurotransmissão ce-
rebral, e que possui propriedades 
intrínsecas capazes de levar à de-
pendência. De acordo com os dados 
da Organização Mundial de Saúde, 
cerca de 3,3 milhões de pessoas 
morrem anualmente devido ao con-
sumo desmedido de álcool, sendo 
este a quarta maior causa de morte 
em todo o mundo.

Com a chegada do bom tempo e 
do período de férias, chegam tam-
bém as atividades ao ar livre, as 
festas regionais e os festivais de 
música, circunstâncias que apelam 
ao consumo de bebidas alcoólicas, 
tradicionalmente associado ao re-
laxamento e à diversão. O efeito 
de desinibição social intrínseco ao 
álcool pode também ser motivo de 
procura em pessoas com maiores li-
mitações na interação social, sobre-
tudo jovens, como os que sofrem de 
fobia social, grupo de risco para de-
senvolver problemas relacionados 
com o álcool. 

O consumo excessivo de álco-
ol constitui atualmente um sério 
problema de saúde pública, aumen-
tando exponencialmente o risco 
de acidentes em meio aquático, de 
acidentes de viação, de consumo de 
outras substâncias estupefacien-
tes, de comportamentos sexuais de 
risco e de comportamentos violen-
tos.  

O abuso de bebidas alcoólicas 
no período de férias de verão é 
sobretudo preocupante nas faixas 
etárias mais jovens por múltiplas 
razões, das quais se deve realçar o 
potencial para precipitar um padrão 
de consumo regular e problemático 
que se perpetua após este período. 

Desta forma, é importante mode-
rar o seu consumo de álcool nestas 
férias e ficar atento aos hábitos de 
consumo dos jovens que o rodeiam. 
Depois da prevenção, definitiva-
mente o passo mais importante é o 
reconhecimento do problema e in-
tervenção precoces, para que haja 
um bom prognóstico a médio e longo 
prazo. Por todas estas razões não 
hesite em procurar ajuda especiali-
zada aos primeiros sinais de suspei-
ção de dependência do álcool.

DR
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PREPARAçãO:
–  Deixe as pernas de frango marinar por 4 

horas dentro de um saco plástico grande, 
com a massa de alho, as ervas de Provence 
e o vinho branco. 

–  A seguir, disponha o frango num tabuleiro 
grande e tempere com sal, pimenta, azeite e 
o sumo de 2 limões. Leve ao forno por 40 
minutos, a 180 graus.

–  Enquanto as pernas de frango estão a 
assar, corte os cogumelos e refogue com 
azeite numa frigideira. Tempere com sal 
e pimenta. Assim que estiverem escuros, 
misture as natas de soja. 

–  Sirva o frango com os cogumelos ao lado. 
Sugestão: acompanhe com puré de batata 
doce.

receitA: Pernas de Frango Com CogUmelos 
Portobello 

DR 

IngREDIEnTES:
4 Pernas grandes de frango
350 gr de Cogumelos Portobello
200 ml de natas de soja
Azeite
Ervas de Provence
Pimenta q.b.
Sal
4 Colheres (sopa) de massa de alho
100 ml de Vinho branco
Sumo de 2 limões

gASTRONOmiA

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

Publicidade
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FESTA DO AVAnTE
No contexto de mais uma iniciativa 

em que o “Comércio” dá a possibilida-
de a alguns leitores para se habilitarem 
a ganhar uma Entrada Permanente na 
próxima Festa do Avante que se realiza 
nos dias 7, 8 e 9 de Setembro, parece que 
alguns anti-comunistas primários se sen-
tem incomodados com isso e escudados 

nas redes sociais, onde são os maiores, 
fazem determinados comentários que não 
passam de imbecilidades, agravadas pelo 
facto de alguns deles já se terem servido 
ou tentaram servir-se deste jornal para os 
assuntos que mais lhes interessavam em 
determinados momentos.

O “Comércio” tem distribuído, gra-
tuitamente, centenas de entradas para os 
espectáculos do Filipe La Féria e até hoje 
não me apercebi de nenhum comentário 
sobre isso. E como diz o Octávio Macha-
do, eles sabem bem do que estou a falar. 
Esses, no mínimo, deveriam estar bem 
calados porque não têm estatura para 
opinar sobre o que desconhecem e muito 
menos sobre um jornal que já ultrapassou 
os dez anos de existência, subsistindo com 

o apoio dos seus 
anunciantes e não 
à custa de subsídios 
ou de outros inte-
resses pouco cla-
ros e de duvidosa 
transparência.

Moral da histó-
ria: se o “Comércio” 
dá bilhetes para o 
La Féria é de lou-
var, mas se é para 
a Festa do Avante 
já o caso muda de 
figura e passa a ser 
criticado por gente 
que durante toda a 

sua vida nada fez 
para melhorar a 
sociedade, alinhan-
do sempre pelos 
mais fortes ou por 
aqueles que pudes-
sem vir a servir os 
seus interesses pes-
soais, não tendo 
coragem para dizer 
seja o que for cara 
a cara; e a isso cha-
ma-se cobardia.

A Festa do Avan-
te tem características próprias e é sem 
dúvida uma das maiores manifestações de 
carácter cultural que se realizam no país e 
só lá vai quem quer, na sua maioria atra-
ídos pelos espectáculos de grande quali-
dade, pela gastronomia regional e pelos 
espaços temáticos espalhados pelo recin-
to. Melhor seria que o “Comércio”, que 
divulga todas as festas do Concelho do 
Seixal omitisse esta só porque é organi-
zada pelo Partido Comunista Português. 
O que se deveria criticar era a pouca uti-
lização daquele excelente espaço durante 
todo o ano e que bom seria que todos os 
outros partidos políticos pudessem dispor 
de espaços semelhantes, promovendo ini-
ciativas para militantes e não-militantes.

FESTA CUBAnA
E no contexto de Festas, a de maior 

tradição na Fábrica Braço de Prata está de 

celino cunha vieira

volta na sua 10ª edição, realizando-se já 
no próximo sábado dia 28 de Julho a par-
tir das 20 horas a “Fiesta Cubana”.

Como vem sendo habitual a entrada é 
livre, a comida é típica das terras de Cuba, 
as horas são felizes com Mojitos em saldo, 
e a música, essa, é para não parar a noite 
toda.

Mais uma vez, Victor Zamora garan-
te o melhor da música cubana com o seu 
projecto Havana Way, onde não falta-
rão uns quantos pares de bailarinos para 
incentivar à dança com os ritmos latinos a 
puxarem pelos pés dos mais envergonha-
dos.

Quem já lá esteve em anos anterio-
res sabe como esta “fiesta” é imperdível. 
Quem ainda não esteve, não pode ficar 
de fora desta vez!

Tal como tem aconte-
cido nos anos anteriores, a 
Câmara Municipal está a 
proceder à limpeza de ber-
mas de estradas, passeios 
e outros espaços públicos. 
Estas intervenções estão 
a decorrer em todo o con-
celho, dinamizadas pela 
Câmara Municipal ou atra-
vés das juntas de freguesia 
com delegação de compe-
tências nestas matérias.

As operações têm como 
principais objetivos a diminuição do ris-
co de incêndio, aumentar a segurança das 
populações e dos visitantes, contribuindo 
para a manutenção de uma imagem posi-
tiva do concelho. Juntamente com o corte 
da vegetação, estão a ser removidos peque-
nos resíduos existentes no território. Nes-
te momento, as equipas estão a efetuar a 

limpeza de passeios e bermas em Santana, 
Assenta, Fonte Esquerda, Facho de Santa-
na, Quintola e Semanito e passarão, poste-
riormente, para Sampaio, Aldeamento Pé 
da Serra, Pedreiras, Maçã e Carrasqueira.

Na Quinta do Conde, os trabalhos 
decorrem atualmente no Pinhal do Gene-
ral, passando depois para a zona poente da 
freguesia, com limpeza de passeios e espa-
ços envolventes. Para além disso, estão a 
ser feitas limpezas de terrenos municipais 
nas três freguesias. No caso das estradas 
nacionais, a autarquia tem alertado a 
entidade responsável, as Infraestruturas 
de Portugal, para a correta manutenção 
das bermas.

A autarquia sesimbrense apelou ainda 
à população a deposição correta de resí-
duos. Isto apesar das várias campanhas 
de comunicação e de sensibilização, e 
da abertura de três centros temporários 
de deposição gratuita de resíduos, os 

reForço dA liMpezA do eSpAço público
A Câmara Municipal de Sesimbra reforçou a limpeza de bermas, passeios, espaços públicos e terrenos municipais por todo o 
concelho. Através da mobilização de um grande número de operacionais e meios mecânicos, contratação de empresas externas, 
e com o apoio das juntas de freguesia, por via da descentralização de competências nestas áreas de intervenção.

Estas medidas pretendem dar resposta 
às crescentes solicitações de munícipes e 
atrasos pontuais que se verificaram este 
ano, sobretudo devido às condições cli-
matéricas muito desfavoráveis, com fortes 
chuvas, que se fizeram sentir no inverno 
e primavera impedindo o avançar dos tra-
balhos.

REMOVE, que se localizam no Zambu-
jal, Lagoa de Albufeira e Quinta do Con-
de, continuarem a verificar-se inúmeras 
deposições ilegais de resíduos no território 
do concelho, por parte de munícipes.

A Câmara Municipal apela à deposi-
ção correta dos resíduos e ao recurso aos 
REMOVE sempre que seja necessário 
colocar monos e resíduos verdes resultan-
tes de hortas e jardins. Para além disso, a 
autarquia disponibiliza mais um conjunto 
de serviços nesta área que incluem recolha 
de monos ao domicílio ou disponibiliza-
ção de sacos para entulhos de pequenas 
obras. Para tentar contrariar esta realida-
de, que prejudica o ambiente, a imagem 
do concelho e o bem-estar e qualidade de 
vida dos munícipes, a Câmara Municipal 
vai reforçar as campanhas de sensibiliza-
ção e a aplicação de coimas aos prevari-
cadores.

reForço e reconStrução do Muro 
dA MArginAl e doS AceSSoS àS prAiAS
As tempestades e as fortes marés que assolaram a frente marítima de Sesimbra no 
último inverno causaram diversos estragos ao longo de toda a marginal. 

O muro da praia ficou danificado em 
vários troços, as rampas de acesso foram 
destruídas e muitas das infraestruturas de 
apoio, como os passadiços e a Biblioteca 
de Praia da Califórnia, foram muito dani-
ficadas.

Imediatamente após estes aconteci-
mentos, o presidente da Câmara Muni-
cipal, acompanhado por vereadores e 
técnicos da autarquia, representantes da 
Agência Portuguesa do Ambiente, Autori-
dade Marítima Nacional e Administração 

dos Portos de Setúbal e Sesimbra, fizeram 
uma visita aos locais afetados para avaliar 
os estragos e preparar um conjunto de 
intervenções necessárias à segurança dos 
cidadãos e garantir o funcionamento da 
época balnear.

Apesar de serem intervenções comple-
xas, que exigiram recurso a maquinaria 
pesada, e obrigaram à construção de um 
novo passadiço e à instalação de um novo 
quiosque para a Biblioteca de Praia da 
Califórnia, as obras ficaram praticamen-

te concluídas antes de julho, 
altura em que as praias rece-
bem um número maior de 
banhistas. A Câmara Muni-
cipal recebeu uma comparti-
cipação de 85 mil euros para 
fazer face a estes estragos, no 
entanto, o investimento glo-
bal foi de 140 mil euros, sen-
do a diferença suportada pelo 
orçamento municipal.



2.º Passeio noturno Btt + Caminhada 
do gdu da azóia 

O Grupo Desportivo 
União da Azóia, em 
Sesimbra, organiza hoje o 2.º 
Passeio Noturno em BTT, 
este ano com a novidade de 
haver também uma cami-
nhada em simultâneo.

Ambos os passeios são 
gratuitos e abertos a todos os amantes do BTT e da caminhada, 
acessível a todos os tipos de andamentos pela zona envolvente ao 
Cabo Espichel, onde o objetivo é o convívio em ambiente de des-
contração, orientado pelos elementos do Clube. Encontro e parti-
da entre as 20h e 20h15, da Sede do Grupo Desportivo União da 
Azóia. Duração prevista da volta entre duas a três horas.

No final terão o bar do Clube à disposição para saciar a sede e 
repor calorias com bifanas, choco frito, entre outros petiscos. Have-
rá ainda balneário disponível e gratuito para banhos se necessita-
rem. Aconselha-se uso de luzes e equipamento básico para ambos 
os passeios. Alguma dúvida poderá contactar o GDU da Azóia pelo 
facebook ou através do email bttgduazoia@gmail.com.
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Carnaval de
verão em sesimBra 

mini show PoCoyo no rio sul 
shoPPing 

O nome Pocoyo diz-lhe 
algo? Apostamos que os seus 
filhos podem dar uma ajuda. 
A simpática personagem vai 
dar três concertos, no dia 28 
de julho, às 11h, às 15h e às 
17h30, no centro comercial 
Rio Sul Shopping no Seixal.

No final ainda será possível conhecer a personagem e registar o 
momento num Meet & Greet que temos a certeza que fará a delícia 
dos mais pequenos.

Junte a família e venha sorrir com o menino mais curioso do 
mundo, em carne e osso. Não perca!

DR 

DR 
stand-uP Paddle na lagoa de 
alBufeira

Durante todos os sábados e 
domingos dos meses de julho, 
agosto e setembro, a Meira Pro 
Center está a promover passeios 
de Stand-Up Paddle pela Lagoa 
de Albufeira, em Sesimbra.

Pode começar por inscrever-
-se já para dia 29 de julho e 
deixe-se levar ao longo das mar-
gens da lagoa num percurso circular e com vários pontos de paragem para 
descansar e contemplar a vista oferecida pelos miradouros naturais facil-
mente encontrados no topo das dunas mais altas que cercam este espaço.

A atividade tem o preço de 25 euros e acontecerá com um mínimo de 
cinco participantes. O passeio será de dificuldade média e terá a duração 
de duas horas. A data limite será de 24 horas antecedendo o início da ati-
vidade e a empresa fornece ainda os equipamentos para a prática do Stand-
-Up Paddle: prancha, remo ajustável, colete de flutuação, fato neopreno e 
sapatos para a água.

DR 

PaPa trilhos By night 2018

A edição do Papa Trilhos by 
night 2018 tem data agendada 
para dia 28 de julho, sábado. 
Esta data coincide com as festas 
populares da freguesia de Fernão 
Ferro.

O passeio será guiado e terá a 
extensão aproximada de 40 km. 

O percurso terá início e fim em Fernão Ferro, no Parque das Lagoas, estan-
do previstos alguns trilhos na Serra da Arrábida. A dificuldade do passeio 
física e técnica é média, devendo-se ter em atenção que esta classificação é 
adequada para praticantes regulares de BTT. A atividade tem início mar-
cado para as 18h30 e a inscrição tem um valor entre 5 e 10 euros. O final 
do passeio está previsto para a meia-noite e conta o apoio da Junta de Fre-
guesia de Fernão Ferro e da Câmara Municipal do Seixal.

DR 
É já amanhã, 28 de julho, 

que pode assistir ao 1.º Encon-
tro Equestre, em Alfarim, 
Sesimbra.

O programa arranca às 9 
horas com a Missa e Bênção 
dos Cavaleiros na Capela de 
Alfarim, seguido de várias ati-
vidades como o passeio eques-
tre, animação musical, cavalha-
das e ainda churrasco.

A terminar o encontro, às 
20 horas, haverá espaço para 
um baile com o músico Júlio 
Panão, no Largo das Forças 
Armadas, em Alfarim.

O 1.º Encontro Equestre é 
organizado pelo grupo Cavalei-
ros & Companhia, e conta com 
o apoio da Câmara Municipal 
de Sesimbra e da Imobiliária 
Côte d’Azur.

DR 
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cinema

Eu Mato GiGantEs

Sudoku

 Sopa de letraS

música

Boss aC – Patrão

Seis anos depois da edição do álbum “AC 
Para Os Amigos”, Boss AC está de volta com 
o novo EP do rapper, intitulado “Patrão” que 
recebe a sua edição física numa versão limitada 
em vinil. O EP tem cinco faixas – “As Coisas 
São Como São”, “Queque Foi”, “A Vida (Ela 
Continua)”, “O Verdadeiro” e “É Pa Ganhar” 
– e conta com participações dos Black Com-
pany e DJ Ride. O vídeo do single “Queque 
Foi” já ultrapassou as 900 000 visualizações no 
YouTube.

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: Escolha bem as amizades se não quer sofrer 
desilusões. Procure ter uma vida de paz e amor.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de irritação. 
Procure divertir-se e relaxar mais.
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Semana: 11, 20, 28, 29, 30, 36

Amor: uma relação que já está desgastada poderá 
terminar.
Saúde: Possíveis dores no corpo, sem motivo aparente.
Dinheiro: Se gastar em demasia poderá não ter di-
nheiro para pagar as contas que já são certas.
Números da Semana: 8, 22, 39, 41, 48, 49

Amor: Provável desentendimento com alguém que lhe 
é muito especial. Fale sobre o que sente com carinho 
e honestidade.
Saúde: Faça exercício físico.
Dinheiro: Provável descida do seu poder de compra.
Números da Semana: 2, 8, 13, 25, 53, 59

Amor: Para que a sua relação seja duradoura aposte 
no romantismo e compreensão.
Saúde: beba mais leite, o cálcio é importante para os ossos.
Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como canaliza 
os seus rendimentos.
Números da Semana: 4, 6, 19, 25, 32, 44

Amor: Encontra-se num período difícil, mas a sua for-
ça de vontade para vencer esta fase será grande.
Saúde: A sua autoestima anda muito em baixo, anime-se!
Dinheiro: boa altura para gastar no que mais gosta, 
mas com cuidado que a vida está difícil.
Números da Semana: 1, 14, 25, 36, 47, 49

Amor: A sua simpatia poderá despertar nos outros 
um sentimento mais forte por si. Olhe tudo com amor, 
assim a vida será uma festa!
Saúde: Tendência para dores de barriga.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Semana: 8, 12, 17, 19, 30, 48

Amor: Saia e divirta-se mais com o seu companheiro. 
Exercitar a arte de ser feliz é muito divertido!
Saúde: Poderá andar muito tenso.
Dinheiro: Desejará presentear os seus familiares mais 
queridos.
Números da Semana: 9, 14, 18, 22, 33, 44

Amor: Tenderá a partilhar mais as suas ideias e senti-
mentos com o seu par. 
Saúde: cuidado com a linha, faça exercício.
Dinheiro: Os negócios serão propícios nesta altura.
Números da Semana: 2, 15, 24, 26, 41, 42

Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. O exemplo 
de um lar harmonioso é a maior felicidade que lhes 
pode dar!
Saúde: Evite ambientes poluídos.
Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Semana: 2, 14, 19, 23, 25, 29

Amor: Ajude o seu companheiro, dando-lhe mais 
atenção. Que o seu sorriso ilumine todos em seu  
redor!
Saúde: Poderá ter problemas respiratórios.
Dinheiro: Esta não é altura para arriscar em negócios.
Números da Semana: 1, 5, 8, 7, 10, 30

Amor: uma nova amizade ou uma relação mais séria 
poderá surgir. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: A sua emoção será a causa de alguns dese-
quilíbrios físicos. 
Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Semana: 5, 1, 14, 18, 11, 2

Amor: um amigo poderá precisar de desabafar consi-
go. Abra o seu coração e partilhe o que sente.
Saúde: beba mais sumos naturais.
Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma 
pequena extravagância, mas não se exceda.
Números da Semana: 1, 21, 23, 29, 32, 33

27 de julho a 02 de agosto
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festas populares

3 9 2

4 3 1

2 7

1 3 8

5 1 6 7 3

3 8 6

5 3

3 8 9

6 2 1

SetUbaL azeitaO CaCiLhaS
aLCOChete CharneCa aLmada
SeSimbra SeixaL barreirO
mafra arrenteLa paLmeLa
COrrOiOS mOntijO COina

Barbara Thorson, uma rapariga de 12 anos, 
recusa-se a lidar com a realidade. Rejeitada pe-
los colegas de escola por ser estranha, e com 
poucos amigos, é um constante motivo de pre-
ocupação para os pais e professores. Isolada, 
Barbara refugia-se nos livros de "Dungeons & 
Dragons" e acaba por criar o seu próprio mun-
do de fantasia. Até que um dia se apercebe que 
uns gigantes vindos desse mundo vão invadir 
a sua cidade. Porque ninguém acredita em si, 
Barbara transforma-se em guerreira e prepara-
-se para combatê-los sozinha.

Uma aventura sobre as dificuldades de uma 
jovem rapariga que encontra na imaginação 
uma possível alternativa à realidade que não 
quer aceitar. Esta adaptação das novelas grá-
ficas de Joe Kelly e J.M. Ken Niimura marca 
a estreia na realização de longas-metragens de 
Anders Walter e tem os mesmos produtores de 
"Harry Potter". Madison Wolfe ("Pela Estrada 
Fora", "The Conjuring 2 – A Evocação") surge 
no principal papel.
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FutSAl do SeixAl clube 
1925 encerrA épocA

A equipa de futsal do Seixal Clube 
1925 encerrou a época no passado dia 
13 de julho. Os seixalenses competiram 
na época transata na II Liga de Futsal do 
Concelho do Seixal e também na Taça 
de Futsal do concelho do Seixal.

O “Comércio” falou com Pedro Meias 
(na foto), coordenador do futsal seixalen-
se, que nos fez um balanço da época que 
agora findou: “foi uma excelente época 
para o futsal do Seixal Clube 1925, quer 
pelo percurso no campeonato da II Liga 

onde lutamos até ao fim pela 
subida de divisão, quer pelo 
percurso na Taça do Concelho 
onde apenas fomos elimina-
dos nas meias-finais pelo vice-
-campeão da I Liga, através da 
marca de grandes penalidades”.

O coordenador do proje-
to futsalista dos Bravos sentiu 
uma melhoria em relação a 
anos anteriores mas que o tra-
balho não está acabado: “quem 
acompanha o Seixal Clube 
1925 sentiu claramente uma 
enorme evolução competitiva 
relativamente aos anos ante-
riores, no entanto, há sempre 
aspetos a melhorar, e no capí-
tulo da Disciplina temos de 
ser exemplares nos próximos 
anos”.

Pedro Meias agradeceu ain-
da aos atletas “pelo entusiasmo 
que trazem para os treinos, a 

dedicação que colocam ao serviço do 
clube, a entrega que colocam nos jogos, 
a alegria e boa disposição que transpor-
tam, fazem com que valha a pena conti-
nuar a batalhar e a lutar pelo futuro do 
Futsal do Seixal Clube 1925” e terminou 
dizendo que “o rumo traçado pela dire-
ção, em conjunto com os objetivos defi-
nidos pela coordenação, e o empenho de 
todos, ditará a grandeza, a projeção e o 
sucesso do nosso futsal“.

João Domingues

hóquei eM pAtinS: 
portugAl perde FinAl 
coM eSpAnhA

Portugal era o atual campeão Europeu 
de Hóquei em Patins mas falhou o bi-
-campeonato europeu ao perder na final 
com a Espanha por 6-3, em jogo realiza-
do no passado dia 22 de julho, no Palacio 
de Los Deportes de Riazor, na Corunha, 
Espanha.

A nossa Seleção teve um percurso 
imaculado até ao final após as vitórias 
por 11-0, 7-1, 15-1, 5-4, 14-2 e 4-2 fren-
te às equipas de Andorra, Suíça, Áustria, 
França, Inglaterra e 
Itália respetivamen-
te. Na final a equipa 
portuguesa até entrou 
a vencer logo aos três 
minutos de jogo, mas 
a Espanha conseguiu 
dar a volta ainda antes 
do intervalo sem que 
a nossa seleção conse-
guisse dar a resposta. 
Apesar da derrota da 
final, o atleta portu-
guês João Rodrigues 
foi o melhor marca-
dor do torneio com 24 
golos, tendo marcado 
em todos os jogos de 
Portugal.

Os concelhos de 
Sesimbra e do Seixal 
estiveram representa-

dos no Europeu. O concelho de Sesimbra 
esteve representado através do seleciona-
dor nacional Luís Sénica, que além de ser 
natural de Sesimbra, é também atleta dos 
Veteranos +50 do GD Sesimbra. O con-
celho do Seixal esteve representado pelo 
senhor Hermínio Carrilho (na foto), que 
é o mecânico da nossa seleção há largos 
anos, e já havia sido mecânico do hóquei 
em patins do Seixal Futebol Clube.

João Domingues

Publicidade
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