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Quanto tempo por utente?
Na semana passada o Comércio do Seixal e Sesimbra noticiou o diferendo que opõe o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) ao Diretor- Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Almada-Seixal, Dr. Luís Amaro. 

Tivemos oportunidade de noticiar 
a posição do Diretor-Executivo 
do ACES que classificou as posi-

ções do SMZS como “falsas e rastei-
ras”. Fomos desta vez conhecer a versão 
do SMZS, na voz do Dr. João Proença, 
conhecido médico neurologista da região, 
e presidente da Federação Nacional dos 
Médicos (FNAM), à qual pertence o 
SMZS.

Por que razão estão os médi-
cos de família do Seixal e Almada 
indignados? 

A indignação dos médicos de família 
(MF) deve-se à tentativa de imposição 
unilateral, arbitrária e ilegal de alterações 
do horário dos médicos, com consequen-
te impacto negativo no desempenho das 
suas funções.

Mas o que está exatamente em 
jogo na reorganização deste Servi-
ço de Atendimento Complementar 
(AC)? Cortes na despesa com pes-
soal? 

O serviço de AC funciona como um 
atendimento de doença aguda, das 10 às 
17 horas aos fins-de-semana e feriados em 
Amora e em Almada. Até aqui era asse-
gurado por médicos tarefeiros, através 
de empresas de outsourcing. O Enf. Luís 
Amaro quer que passem a ser os médicos 
do ACES a assegurar o AC, atropelan-
do os direitos dos médicos ao tentar que 
trabalhem de borla. Nem no período da 
troika se atreveram a ir tão longe. Diz-se 
por aí que os ACES não têm autonomia 
sequer para comprar uma impressora, 
mas para cortar na despesa de pessoal à 
revelia das leis já dispõem de toda a auto-
nomia.

Os médicos de família têm listas 
de quase 2000 utentes com consul-
tas de duração média de 15 minu-
tos. Esta proposta da direção não 
irá implicar que estes médicos 
diminuam o número de horas de 
consultas dedicadas aos seus uten-
tes ao canalizar parte do seu horá-
rio para este AC?

Não há dúvida de que esta medida é 
prejudicial não só aos médicos mas sobre-
tudo aos utentes. O MF que já não tem 

tempo para gerir uma lista de 2000 uten-
tes, como vai fazer ao ver amputado o 
número de horas de consulta programa-
da? Passa a fazer consultas de 10 minu-
tos? É para aí que queremos caminhar?! 

Considera que fica em causa a 
qualidade da assistência médica 
prestada aos utentes?

Claro que ficará em causa a qualidade 
da medicina prestada. Nos dias de hoje 
com uma população cada vez mais enve-
lhecida é preciso tempo para observar, 
diagnosticar e prescrever, mas também 
para ouvir os utentes e saber responder 
às suas necessidades. A FNAM defende a 
mudança gradual dos mais de 1900 uten-
tes por MF, para os 1550. Só esse rácio 
poderá melhorar a qualidade de assis-
tência e o apoio na formação dos jovens 
médicos. Os 15 minutos servem apenas 
passar receitas quando o programa de 
computador funciona.

Disse há pouco que esta proposta 
é inédita em toda a ARSLVT (Admi-
nistração Regional de Saúde de Lis-
boa e Vale do Tejo). Está a sugerir 
que o ACES Almada-Seixal seria 
uma espécie de tubo de ensaio?

É uma tentativa experimental deste 
nomeado político, que se quis colocar em 
bicos de pés perante a tutela. A reorga-
nização do atendimento complementar 
mostra a incompetência na gestão das 
unidades funcionais dos centros de saúde 
de forma atempada e participada. Paga-
vam às empresas de trabalho temporário, 
desinvestindo no equipamento, no mapa 
de pessoal médico e na formação pós-gra-
duada. Essa reorganização tem que ser 
de livre adesão do pessoal médico, com 
o pagamento de horas extraordinárias ou 
incómodas, com direito a descanso com-
pensatório, com chefias qualificadas e 
com apoio aos internos que estejam sob a 
alçada de orientação dessas chefias. 

O Sindicato acusa o diretor do 
ACES de se ter apropriado indevi-
damente de informação interna sin-
dical ao saber que 
as suas preten-
sões de reorgani-
zação do trabalho 
médico estavam 
a ser contestadas. 
É uma acusação 
grave…

Os actos pratica-
dos pelo Director do 
ACES implicaram a 
violação de conver-
sas internas da direc-
ção do sindicato, o 
seu reencaminha-
mento para todos 
os médicos, sem a 
devida autorização, 
onde inclusive cons-
tam conversas com o 
meu nome. A devas-
sa de dados privados 
de uma organização 
sindical, com fins 

de amedrontar e intimidar os médicos é 
absolutamente inqualificável. Mais de 40 
anos após o 25 de Abril não se pode tole-
rar este comportamento caceteiro e anti 
democrático. Esta atitude não é aceitável 
e exigimos a sua rápida substituição.

Referiu que o Diretor do ACES 
terá enviado um e-mail a todos 
os médicos do ACES e também ao 
Ministro, no qual exigia que um 
jovem médico interno dirigente do 
seu sindicato se retratasse e des-
culpasse publicamente pela forma 
como contestou as ditas medidas. 
Como classifica esta atitude?

Na prática é uma ameaça terrorista 
para um jovem médico da direcção do 
sindicato que faz formação nesse agrupa-
mento. Uma tentativa de querer mostrar 
aos outros médicos o que lhes podia acon-
tecer se ousassem contestar as tropelias 
do comissário político…

Tivemos conhecimento de que 
foram muitos os médicos que con-
testaram o novo modelo de Aten-
dimento Complementar. Por que 
razão foi então exigido especifica-
mente a este médico que se retra-
tasse? Sendo um jovem interno 
seria mais facilmente intimidado? 

Os médicos internos são o alvo mais 
fácil de abater por estes comissários polí-
ticos, tendo em conta que estão em fase 
de formação, na ausência de um vínculo 
estável e sem estarem nos quadros. Isto 
aconteceu comigo quando era interno 
no Hospital Egas Moniz… era na altura 
uma voz incómoda a estas chefias.  

A discussão da nova lei de bases 
da Saúde reabriu o debate acer-
ca do papel do SNS na sociedade e 
dos diferentes modelos de gestão. 
Deverão as administrações hospi-
talares e as direções dos ACES con-
tinuar a ser cargos de nomeação 
política? Ou é favorável à eleição 
pelos pares?

A FNAM sempre se bateu pela eleição 

pelos seus pares para as direcções técni-
cas como acontecia de 1978 a 1982 e de 
1995 a 2000. Os cargos de nomeação 
política devem ser escrutinados por con-
cursos públicos com contratos programa 
para impedir as clientelas político parti-
dárias. A lei de gestão dos agrupamentos 
dos centros de saúde e dos hospitais dá 
poder total aos presidentes dos conselhos 
de administração, criando uma rede de 
servilismo nas nomeações técnicas com 
as nefastas consequências na degradação 
dos cuidados como é evidente no funcio-
namento do HGO e deste ACES.

O Comércio do Seixal e Sesimbra 
foi ouvir também a Comissão de 
Utentes da Saúde do Concelho do 
Seixal (CUSCS) para procurar obter 
a sua visão sobre este assunto. Falá-
mos com José Lourenço, porta voz 
da CUSCS.

Parece-nos mais do que um conflito 
laboral entre a entidade patronal ACES 
Almada/ Seixal e os médicos que o inte-
gram. Desde há muito que nos chegam 
informações quanto a pressões feitas sobre 
os profissionais, no que respeita à reserva 
de horas para atendimento a agudos nas 
UCSP (Unidades de Cuidados de Saúde 
Personalizados), habitualmente a cargo de 
médicos tarefeiros, contratados a empre-
sas de outsourcing, e que o Ministério da 
Saúde quer acabar. É entendimento da 
Direcção Executiva deste agrupamento 
que os médicos das UCSP devem dispo-
nibilizar, do seu horário, um conjunto de 
horas para aqueles atendimentos.

De que modo é que este diferendo 
pode afectar os utentes?

Enquanto Comissão de Utentes, não 
nos imiscuímos no diferendo, mas é uma 
situação que nos preocupa, se tomarmos 
em consideração que as horas transferi-
das para os atendimentos a agudos são 
retiradas aos utentes com Médico de 
Família (MF). Imagine-se que, cada MF, 
retira 2 horas por dia com essa finalidade. 
Em condições normais, que sabemos já 
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não serem as ideais, deixaria de atender 
oito utentes da sua carteira, ou exigiria 
uma redução no tempo reservado a cada 
uma das consultas programadas. Dei-
xaria, por exemplo, de dispensar uns 15 
minutos a cada consulta e passaria para 
10. As consultas médicas não obedecem 
às regras de uma qualquer linha de mon-
tagem nem são reguladas por nenhum 
método de aferição e acompanhamento 
de produção industrial. Cada utente é 
diferente do outro, necessitando, por isso, 
de abordagens, diagnósticos e prescrições 
e tratamentos diferentes. Que nem sem-
pre são compatíveis com os exíguos 10 ou 
15 minutos, teoricamente reservados a 
cada utente/paciente.»

Dez, ou mesmo 15 minutos, não é 
muito pouco tempo para cada uten-
te?

Os rácios a isso obrigam. A maioria 
dos MF, hoje em dia, têm cerca de 2 mil 
utentes cada um, quando as recomen-
dações internacionais, nomeadamente 
da OMS, apontam para 1500/1550. Se 
a isto descontarmos os tempos perdidos 
com sistemas informáticos obsoletos ou 
uma imensidão de softwares que se con-
f lituam entre si ou não estão consolidados 
num único acesso, facilmente compreen-
demos os níveis de stress e esgotamento 
destes profissionais.

Essa situação tem a ver com as 
UCSP que, no Seixal, são apenas 
duas! ?

São apenas duas, Amora e Corroios, 

mas que têm um enorme peso de uten-
tes sem Médico de Família. Calculamos 
entre 35 a 40 mil utentes sem MF nestas 
duas unidades, embora as estatísticas ofi-
ciais apresentem dados muito inferiores 
e nos quais não confiamos. Mas há uma 
matéria neste conflito entre o SMZS e o 
ACES que respeita a todas as unidades, 
sejam as UCSP ou as USF (Unidades 
de Saúde Familiar), que é a imposição 
de horas de trabalho aos feriados e fins 
de semana, sem serem remunerados. 
O SMZS não concorda e, tanto quanto 
sabemos, a Ordem dos Médicos também 
não. Isto porque, os horários dos MF são 
estabelecidos de 2ª a 6ª feira, ou seja nos 
dias úteis. Os médicos não se recusam a 
fazê-lo fora disso, mas querem ser remu-
nerados por tal.

Além da falta de médicos, os 
utentes confrontam-se com outras 
carências no sistema? 

Além dos ref lexos que este diferendo 
laboral poderá ter sobre o funcionamen-
to das unidades, preocupa-nos a falta 
de tudo, até de bom senso de quem nos 
governa. Está comprovado que é mais 
barato prevenir do que tratar. Quer isto 
dizer que, todos os investimentos que o 
Estado faça ao nível do Cuidados de Saú-
de Primários e da rede hospitalar pública 
implicam ganhos a jusante. Mas o que 
nós verificamos é que hoje, em percenta-
gem do PIB, o orçamento da saúde é infe-
rior ao de 2010. Os ACES deste país estão 
condicionados até para comprar papel 
higiénico. Já tínhamos conhecimento de 

pedidos a pacientes para levarem lençóis 
lavados para a sua cama do hospital, mas 
há outras situações ainda mais caricatas 
como a prescrição de medicamentos num 
hospital público, para os familiares irem 
comprar à farmácia, de modo a que o 
paciente possa seguir para o bloco ope-
ratório. O Serviço Nacional de Saúde 
começa a parecer uma caricatura do que 
foi.

Está a falar do subfinanciamento 
crónico do SNS?

Mais do que crónico, é sistémico. O 
Ministério, ou o ministro das Finanças, 
ele próprio, tem sido uma verdadeira 
força de bloqueio ao desenvolvimento e 
modernização do sector público da saúde. 
Todas as cativações feitas para o sector ou 
os malabarismos legais para protelar a 
execução de verbas, teoricamente dispo-
nibilizadas para o Ministério da Saúde, 
são disso exemplo. Vejamos, os anúncios 
de concursos, com pompa e circunstân-
cia, que depois ficam vazios por terem 
valores desinteressantes, completamente 
desfasados da realidade do mercado de 
construção e obras públicas. Terá sido o 
caso do concurso para a construção do 
novo centro de saúde de Corroios. As Leis 
que regulam o funcionamento do Estado, 
proíbem as cativações no sector público 
da Saúde, mas quem quer saber disso?

O governo tem dito que não há 
dinheiro para tudo e que, o que há, 
tem de ser usado com parcimónia!

A que “tudo” é que se refere? Falta para 

o funcionamento eficiente do Estado ou 
dos direitos constitucionais dos cidadãos, 
como a Educação e a Saúde. Para outros 
fins não falta. Não falta para cobrir os 
roubos escandalosos no sector financeiro, 
ou para pagar os juros de uma dívida que 
todos sabemos incomportável para o país. 
Sempre que se trata de suprir as necessi-
dades sociais das populações, surgem as 
dificuldades. Tem sido sempre assim e, 
com este governo, não tem sido diferente.

Perante este cenário, o que pensa 
fazer a Comissão de Utentes?

Quando as pessoas comuns, como nós, 
se iniciam no exercício da cidadania acti-
va, passam pela chamada Idade de Ino-
cência. Nós já a perdemos, e a paciência 
também. A resiliência levada ao extremo, 
confunde-se com resignação. Nós nunca 
nos resignaremos. 

Vamos avançar com uma série de 
iniciativas de esclarecimento da popu-
lação e de denúncia de tudo o que está 
errado e disfuncional na saúde do nosso 
concelho. Vamos aumentar consideravel-
mente o tom das exigências. Iremos ape-
lar à população que nos faça chegar as 
suas queixas e sugestões. Levaremos até 
ao limite, se necessário, todas as acções 
legais e constitucionais para fazer valer os 
direitos dos utentes. 

A nossa presença nos espaços das Festas 
do concelho, teve como lema: “Já vimos 
este filme. Queremos um final diferente”. 
É para conseguir esse final que continua-
remos a lutar.



Processo de reconversão do Pinhal 
do General prestes a ficar concluído

Rostos do Seixal
MANUEL  BORGES  GRAINHA (1862-1925) 

concluindo-o em 1899 e enveredou por uma 
carreira de docente de línguas latinas, em 
diversas escolas particulares e liceus públi-
cos. Foi um dos republicanos mais ativos no 
combate ao clero português, publicando, 
entre muitas obras, Os Jesuítas e as Congre-
gações Religiosas em Portugal nos últimos 
trinta anos. A propósito do Caso das Trinas 
(1891), O Portugal Jesuíta (1893) e História 
da Franco – Maçonaria em Portugal 1733-
1912 (1913). Após a implantação da Repúbli-
ca foi incumbido pelo ministro Afonso Costa 
de dirigir e organizar o extinto Museu das 
Congregações Religiosas, que funcionava 
em anexo ao também extinto Museu Histó-
rico da Revolução do 5 de Outubro. Manuel 
Borges Grainha também publicou alguns 
trabalhos sobre o ensino em Portugal como 
Instrução Primária, Secundária e Normal. 

Os Livros Escolares (1904), A Instrução 
Secundária de ambos os sexos no Estrangei-
ro e em Portugal (1905), O Analfabetismo 
em Portugal (1908) e Meios de Facilitar o 
Ensino das Primeiras Letras (1909). A ideia 
de Borges Grainha era a implementação do 
ensino noturno e ensino unissexo. Criou um 
método de ensino cujas bases eram as letras, 
os números e a música.

Amigo pessoal de António Augusto Lou-
ro e de Alfredo dos Reis Silveira, teve um 
papel importantíssimo na condução e expo-
sição dos ideais republicanos e implanta-
ção da República no Seixal a 4 de outubro 
de 1910: a ideia da Arbor Day foi por ele 
importada para Portugal, sendo a 1ª. Festa 
da Árvore no Seixal, organizada pelos repu-
blicanos seixalenses.

Mário Barradas
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O NOvO Regime 
JuRídicO dO maiOR 

acOmpaNhadO
Vai entrar em vigor a 12 de dezembro 

deste ano o novo regime jurídico do maior 
acompanhado.

A nova lei de maiores acompanhados 
vem substituir o regime das incapacidades 
e irá aplicar-se a casos já decididos no pas-
sado pelos tribunais. Quem já foi declarado 
inabilitado ou interditado, pode pedir uma 
revisão do seu processo.

O novo Regime Jurídico do Maior 
Acompanhado vem alterar algumas coisas 
por exemplo:

Vem substituir os dois institutos até aqui 
vigentes, o da interdição e o da inabilita-
ção, ou seja, com a entrada da nova legis-
lação em vigor, os antigos tutores e cura-
dores passam a ser acompanhantes;

Em vez do incapacitado ser represen-
tado por alguém, que em seu nome actu-
ava a seu belo prazer, passará a ser acom-
panhado por essa pessoa, que lhe dará 
apoio, mas não passará por cima da von-
tade expressa do acompanhado;

A pessoa protegida ou acompanhada, 
salvo decisão expressa do juiz em contrário, 
mantem a sua liberdade para a prática de 
diversos atos pessoais tais como a liberdade 
de casar, de se unir de facto, de procriar, de 
perfilhar, de adotar, de exercer as responsa-
bilidades parentais ou de se divorciar;

A ordem de preferência da pessoa para 
desempenhar o papel de acompanhante é 
definido por esta ordem: o cônjuge, os pais, 
os filhos maiores – começando no mais ve-
lho, e só depois se seguem outras pessoas;

O acompanhado pode escolher vários 
acompanhantes com diferentes funções 
cada um, especificando-se os papéis de 
cada acompanhante;

Os processos de pedido de acompanha-
mento passam a ser considerados urgentes 
e o juiz fica obrigado a contactar pesso-
almente com a pessoa que precisa de ser 
acompanhada;

O acompanhante, no exercício da sua 
função, terá a obrigação de zelar pelo 
bem-estar e pela recuperação do acompa-
nhado, manter um contacto permanente 
com ele, devendo visitá-lo frequentemente.

Uma grande novidade é a possibilidade 
de qualquer pessoa poder prevenir-se para 
o caso de vir a precisar de acompanha-
mento no futuro. Pode escolher alguém 
em quem confie e até mesmo celebrar um 
mandato. Mais tarde, no momento em que 
é decretado o acompanhamento, o tribu-
nal recorre a esse documento e o acompa-
nhante será quem está no mandato. 

A nova lei vem trazer um maior respeito 
pela dignidade da pessoa mais vulnerável, 
que deixa de ser alvo de um tratamento im-
pessoal para passar a ser tratada como pes-
soa inteira, com direito à solidariedade, ao 
apoio e proteção especial reclamadas pela 
sua condição mais dependente e vulnerável.

Escolha os serviços de um profissional, 
consulte um solicitador.
Em caso de dúvida, envie a sua questão 
para duvidas@ruifeio.pt

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

O “Comércio” foi ouvir o Presidente da 
AUGI, António Cardoso, a quem cabe, 
desde março de 2012, gerir este proces-

so de reconversão que tem quase 40 anos.

O que sente o principal responsá-
vel pelo processo de reconversão da 
AUGI agora com esta excelente notí-
cia de conclusão do último processo de 
impugnação da assembleia de divisão?

Sinto uma enorme satisfação e uma sensa-
ção de dever cumprido! Foram três anos e meio 
muito difíceis para todos nós, e por nós quero 
dizer a minha equipa, as nossas famílias, e as 
pessoas que se têm mantido mais próximas do 
nosso trabalho. Foram dias de muitos desafios 
que só nós sabemos avaliar. Tivemos e temos 
como barreiras pessoas com o que de pior o 
ser humano pode carregar (avareza, egoísmo, 
inveja, ira), pelo facto de termos a solução para 
resolver um problema de décadas. 

Algum segredo?
Dedicação, trabalho, respeitar os outros, e 

saber em todos os momentos onde queremos 
chegar. Se há algum segredo, esse segredo 
chama-se união, pois como sempre temos dito 
“ juntos chegaremos mais longe”. O processo 
de reconversão não é meu ou da minha equi-
pa, mas de milhares de pessoas, e muitas nem 
sequer nos conhecem. Resiliência, perspicácia 
e paciência são algumas das características 
que possuo e que transporto para a gestão do 
processo. Penso que as pessoas entenderam a 
mensagem, o que nos deixa muito satisfeitos. 
Conseguimos avançar nos trabalhos e fazer 
depender de nós a resolução do processo. Mui-
to há por fazer, mas vamos atingir com sucesso 
o nosso objetivo.

Este é um proces-
so com perto de 40 
anos…

Sim. A espera foi 
demasiado longa, as 
pessoas não mereciam. 
Como tive oportunida-
de de escrever aos com-
proprietários, nunca 
tivemos dúvidas de que 
a conclusão desta fase 
poderia ter ocorrido em 
2015. Em 2012 assumi-
mos funções, depois de 

mais de uma década de declínio do processo, 
de desrespeito. Foi um período em que as pes-
soas ficaram desacreditadas e afastaram-se…e 
em 2015, já tínhamos os projetos aprovados, o 
alvará do loteamento emitido e a assembleia 
de divisão da coisa comum (passagem a metro 
quadrado) realizada. Nessa assembleia estive-
ram mais de 2.000 pessoas. Provámos que a 
resolução dependia de nós e que se o processo 
não avançou foi porque não houve vontade ou 
capacidade para o resolver. 

Em março de 2015 fizeram a assembleia 
para aprovar a passagem a metro quadra-
do, mas depois entraram ações judiciais 
para anular as decisões tomadas.

Num processo com esta dimensão, com 
mais de 3 000 lotes e muitos interesses instala-
dos, sabíamos que corríamos o risco de entrar 
algum pedido de impugnação, mesmo depois 
de em três anos termos realizados sete assem-
bleias e de termos cumprido todos os requisitos 
legais, salvaguardando sempre os direitos dos 
comproprietários. A assembleia de março 2015 
(divisão da coisa comum) foi muito complexa 
para organizar, foi um ato de grande participa-
ção cívica que nunca mais irei esquecer! As três 
ações foram sendo resolvidas, com determina-
ção, salvaguardando sempre o todo, ou seja, os 
direitos dos comproprietários.

A resolução do último processo foi 
complicada?

Claro que sim. A cada dia, cada hora, sabía-
mos que estávamos mais próximos do objetivo, 
mas a outra parte também sabia. Numa nego-
ciação, saber negociar é uma questão de sobre-
vivência, e nós soubemos ouvir as exigências, 
avaliar a relação entre o custo e benefício de 

Natural da Covilhã, estudou num 
colégio e foi membro da Ordem dos 
Jesuítas entre 1877 e 1886, afastan-

do-se depois da vida religiosa. Frequentou 
o Curso Superior de Letras, em Lisboa, 

prolongar por 10/15 anos o processo nos cor-
redores dos tribunais ou, por outro lado, nego-
ciar a melhor resolução do processo em prol 
dos interesses dos comproprietários. Mesmo 
correndo o risco de alguns pretenderem colar 
as minhas palavras em benefício da Câmara 
Municipal do Seixal, tenho a agradecer o con-
tributo do senhor presidente Joaquim Santos e 
do ex-vereador Jorge Gonçalves, pela atitude 
que tiveram em ajudar-nos no desbloqueio do 
processo judicial. O meu obrigado. 

Sabemos que em breve vão reunir 
com os comproprietários. Qual é a fina-
lidade?

O objetivo é passar a mensagem de forma 
correta, de forma esclarecida, o que é sempre 
uma tarefa muito difícil. Por isso, decidimos 
agendar uma reunião para dia 13 de outubro, 
às 10 horas, na associação de amigos do Pinhal 
do General. Queremos dar a conhecer o com-
plexo de trabalho que terá de ser realizado nas 
próximas semanas para, por fim, realizarmos a 
marcação da escritura em metros quadrados. 
Tarefas que vão trazer um grande fluxo de pes-
soas ao gabinete de apoio da AUGI e recurso 
aos serviços da nossa jurista, Drª Arminda Neto. 
Muito há por fazer, mas com esta determinação 
e capacidade para fazer “pontes”, vamos con-
seguir! Em paralelo, estamos a elaborar um 
documento, o “ABC do Comproprietário”, uma 
continuação da edição de 2015 onde colocamos 
a resposta às principais dúvidas dos compro-
prietários. Os comproprietários que tenham  
dúvidas podem enviá-las para o e-mail  
augipg@hotmail.com ou colocá-las no nosso 
atendimento para respondermos.

Há que lançar as pedras para o futu-
ro…

Claro, só assim sabemos estar. Com a nossa 
atitude vamos chegar do querer à conquista. O 
Pinhal do General tem tudo para ser a melhor 
localidade para viver no concelho do Seixal. 
A 20 km de Lisboa, a 15 minutos de Setúbal, 
Sesimbra, das praias, da serra, com comércio 
e rede de transportes próxima, com mais de 
523.000 m2 de zonas verdes, 8 km de ciclovias, 
3.000 lotes com área média de 346 m2, um 
valor por m2 que constitui uma excelente opor-
tunidade de investimento. Muito há por fazer, 
mas com humildade e trabalho vamos cons-
truir a localidade “onde o seu sonho começa!”. 
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o  vozeiro

rui  Hélder  Feio
Pinhal do General, Seixal, uma das maiores áreas urbana de génese ilegal (AUGI) de Portugal, vive um dos 
seus momentos mais felizes. Resolveu o último dos três processos judiciais que impediam há três anos e 
meio a marcação da desejada escritura dos lotes de terreno de avos para metros quadrados.
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Já no ano passado, este par tinha con-
seguido o feito inédito de alcançar a 
final de um Campeonato do Mundo, 

   classificando-se num meritório 6º lugar.
A nível nacional representam o Clu-

be Recreativo e Desportivo de Miratejo, 
onde são também Professores de Danças 
de Salão, tendo já formado alguns dos 
melhores pares nacionais da actualidade.

Sérgio Lourenço é Licenciado em 
Ciências do Desporto – Ramo de Exercí-
cio e Saúde – pela Faculdade de Motri-
cidade Humana da Universidade Técnica 
de Lisboa. 

Cátia Cerqueira é Mestre em Medicina 
pela Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Nova de Lisboa e Especia-
lista em Medicina Geral e Familiar.

No seu palmarés mais recente, na cate-
goria de Profissionais Masterclass, cons-
tam como:

•  Vencedores do Circuito Nacional 
2017 – Latinas

•  Campeões Nacionais 2017 – Latinas
•  Vice-Campeões Nacionais 2017 – 

Standard
•  Campeões Nacionais 10 danças 2017 

– Standard + Latinas
•  Vencedores da Taça de Portugal 2017 

– Latinas
•  Vice-Campeões da Taça de Portugal 

2017 – Standard
Pelo seu currículo desportivo e pelo 

contributo para a divulgação do concelho 
do Seixal, aquém e além fronteiras, foram 
em 2017 homenageados pela Câmara 

Municipal do Seixal, que lhes conferiu a 
Medalha de Mérito Desportivo.

Integrando a Selecção Nacional, parti-
ciparam em 2017:

• 1 Campeonato da Europa
• 1 Taça da Europa
• 1 Taça do Mundo
• 4 Campeonatos do Mundo
• 1 Professional Division Open
Já em 2018 sagraram-se:
•  Campeões Nacionais 2018 – Latinas
•  Vice-Campeões Nacionais 2018 – 

Standard
•  Campeões Nacionais 10 danças 2018 

– Standard + Latinas
•  Vencedores do Circuito Nacional 

2018 – Latinas
Integrando a Selecção Nacional, já 

participaram em 2018:
• 1 Campeonatos da Europa
• 2 Campeonatos do Mundo
• 2 Grand Prix
• 1 WDSF Professional Division Open
• 4 Professional Division Open
Entretanto, a Assembleia de Freguesia de 

Corroios, reunida em sessão ordinária no 
dia 27 de setembro de 2018, «considerando: 

•  que os feitos alcançados, fazem destes 
atletas uma referência nacional e um 
exemplo para todos os jovens da fregue-
sia de Corroios e do concelho do Seixal; 

•  que um currículo deste nível só é 
passível de ser alcançado com mui-
to trabalho individual e um investi-
mento constante das autarquias no 
seu Movimento Associativo Popular, 
nomeadamente na criação das condi-
ções necessárias à progressão da prá-
tica desportiva, de que a autarquia do 
Seixal é um exemplo nacional.

Aprovou por unanimidade, um docu-
mento, onde:

•  saúda «os atletas Sérgio Lourenço 
e Cátia Cerqueira pelo seu currícu-
lo desportivo e, muito em particular, 
pela inédita conquista da medalha de 
bronze no Campeonato do Mundo de 
Profissionais Masterclass Latinas;» 

•  Louva «o trabalho da Direcção do 
Clube Recreativo e Desportivo 
de Miratejo na procura das melho-
res soluções e condições para o treino 
destes e de todos os outros atletas da 
colectividade;» 

•  e dará «conhecimento desta decisão 
à Câmara Municipal do Seixal, à 
Assembleia Municipal do Seixal, à 
Federação Portuguesa de Dança Des-
portiva, à Confederação do Desporto 
de Portugal e ao Instituto do Despor-
to e Juventude de Portugal.»

Sérgio Lourenço e Cátia Cerqueira conquistam medalha 
de bronze no Campeonado do Mundo de Danças de Salão
Os actuais Campeões Nacionais SÉRGIO LOURENÇO & CÁTIA CERQUEIRA, ao serviço da Selecção Nacional e da Federação 
Portuguesa de Dança Desportiva, obtiveram o primeiro pódio de sempre de um par português em campeonatos do mundo, ao 
conquistarem a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Profissionais Masterclass Latinas, que decorreu a 22 de setembro 
último, na cidade de Bertrange, no Luxemburgo.

GRUPO EMPRESARIAL HALL VERSÁTIL
O Grupo HALL VERSÁTIL é uma Marca de Capitais Nacionais, especialista 
no ramo imobiliário e projetos de construção na margem sul. Criada em 
2013, presta serviços de consultadoria nas áreas da angariação, projetos de 
construção, promoção e venda de imóveis a particulares e empresas.
O mercado imobiliário no distrito de Setúbal apresenta forte crescimento 
na procura e oferta de imóveis, um grande potencial de investimento!
Seguindo a estratégia de consolidação do Grupo HALL VERSÁTIL, estamos 
a recrutar três profissionais para a nossa agência de Azeitão.

Descrição da função
Os profissionais a admitir terão a seu cargo as tarefas de planeamento e 
execução das ações de angariação e venda de imóveis, estudos de merca-
do, e ações de marketing para a promoção dos mesmos.

Perfil do Candidato
Pessoas com forte vocação comercial, com ou sem experiência no ramo;
Capacidade de comunicação, organização e planeamento;
Fluência em inglês ou francês (preferencial);
Resiliente e paciente com capacidade para enfrentar desafios;
Dá-se preferência a profissionais com experiência na área financeira ou 
arquitetura;
Motivação para trabalhar numa equipa de alta performance orientada 
para os resultados.

O QUE OFERECEMOS
Contrato de trabalho 
Formação estruturada e contínua
Carteira de clientes 
Plano de carreira
Ferramentas de marketing

Os candidatos podem enviar o curriculum vitae para versatil4@hall.pt, ou 
ligar para +351 932 576 840

ENVIE-NOS O SEU CURRICULUM PARA O E-MAIL
VERSATIL4@HALL.PT OU LIGUE



4 de Outubro de 1910
Implantação da República no Seixal
No dia 2 de Outubro há uma reunião de emergência do Partido Republicano Português. O Almirante Cândido 
dos Reis, chefe das operações militares da revolução, marca as demarches para a noite seguinte. Ficou 
decidido que o rei devia ser preso para o sucesso total. Seria uma forma pedagógica de afiançar que tudo 
correria pelo melhor. Na manhã do dia seguinte, Miguel Bombarda, médico psiquiatra e um dos mentores 
revolucionários é assassinado por um doente. No dia 4 de Outubro os 15 dirigentes concentram-se nos Banhos 
de S. Paulo. Somente 3 quartéis aderem à revolta: Quartel dos Marinheiros, Infantaria 16 e Artilharia 1.
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Os cruzadores S. Rafael e Ada-
mastor, ancorados no rio Tejo, 
bombardeiam o Palácio da 

Necessidades e o Rossio. O rei estava 
pacatamente a jogar bridge. A escolha 
dos primeiros dias de Outubro, mais con-
cretamente o dia 4, para o realizar da 
revolução dependeu da presença no Tejo 
de algumas unidades navais considera-
das indispensáveis  para o êxito. O sinal 
para o início deveria partir dos 
barcos e ao qual responderia 
Artilharia 1. Devido à falta de 
coordenação entre os envolvi-
dos no processo o sinal nunca 
foi activado, o que permitiu 
uma enorme desmoralização 
levando a que se pensasse que 
o objectivo tivesse sido gora-
do. Perante tal malogro Cân-
dido dos Reis suicida-se nesta 
madrugada.

As forças concentradas na 
Rotunda, onde de manhã os inúmeros 
civis, afectos à Carbonária e comanda-
dos por Machado Santos, bem como os 
militares rebeldes, iam engrossando e 
moralizando o acampamento. Era o dia 
marcado para a conquista e assim deve-
ria acontecer. O bombardeamento dos 
navios estacionados no Tejo ao Palácio 
das Necessidades e ao Rossio, assim como 
o receio de um desembarque em massa, 
aumentou o desequilíbrio de forças a favor 
dos revoltosos. Durante a noite as forças 

monárquicas foram perdendo a sua inten-
sidade acabando por esmorecer.

Perante tal cenário as rainhas D. Amé-
lia e D. Maria Pia, que estavam no Palácio 
da Pena, decidem rumar a Mafra para se 
juntar ao rei D. Manuel II. Estes, assusta-
dos e apanhados desprevenidos,  fogem e 
embarcam, à pressa, na Ericeira em direc-
ção a Gibraltar com destino a Inglaterra 
onde permaneceram até ao fim dos seus 

dias. O que parecia perdido foi conquista-
do e tornou-se uma realidade. Depois de 
4 horas ao som de foguetes e morteiros, a 
notícia é confirmada: a morte absoluta da 
monarquia e o início de uma nova era.

De Almada chegam os ventos da 
mudança e a República é proclamada no 
Seixal, assim como na Moita e em Loures, 
as localidades que ansiavam pela revolu-
ção. Não havia retorno. Estava feito. A 
voz de Feio Terenas tinha sido ouvida 
bem longe.

De entre os republicanos do Seixal 
notabilizaram-se Alfredo dos Reis Silvei-
ra, Joaquim Santos "Boga", Fernando de 
Sousa e António Augusto Louro, sendo a 
acção deste em maior destaque. Fundou a 
primeira escola gratuita para educação de 
adultos, no Seixal, impulsionou a realiza-
ção de cursos livres nas Escolas Móveis ou 
Escola Oficina, fundou o Centro Republi-
cano Seixalense (de inf luência maçónica) 

e foi peça fundamental na rea-
lização da primeira Festa da 
Árvore realizada em Portugal 
na Praça Luís da Camões.

A 26 de Maio de 1907 rea-
lizou-se a 1º Festa da Árvore, 
ainda durante a monarquia, 
um símbolo querido aos repu-
blicanos, promovida pela Liga 
Nacional de Instrução cujo 
objectivo era a efectivação da 
instrução nacional, em espe-
cial o ensino primário popular. 

Esta foi presidida pelo já referido António 
Augusto Louro e por Manuel Borges 
Grainha da Liga Nacional de Instrução. 
Este professor, nascido na Covilhã, que 
anteriormente professou a fé jesuíta, foi 
igualmente o responsável pela criação do 
ensino nocturno para adultos tendo como 
mote final a formação de cidadãos cuja 
conduta fosse irrepreensível. A ideia espa-
lhou-se pelo resto do país e a educação foi 
um dos cavalos de batalha dos republica-
nos.

Se vai mudaR ReSidêNcia 
paRa OutRO paíS da uNiãO 

euROpeia Saiba que:

Se tenciona permanecer por um perío-
do superior a 6 meses e levar o carro con-
sigo, deve matriculá-lo e pagar os impostos 
devidos no novo país.

Deve matricular o seu carro quanto an-
tes e dentro do prazo de 6 meses a contar 
da sua chegada. Verifique que documentos 
e formalidades são necessários para matri-
cular o seu carro.

Em alguns países pode beneficiar de 
uma isenção do imposto sobre a matrícula 
se antes tiver vivido noutro país da União 
Europeia, na condição de respeitar as de-
vidas condições e prazos. 

Se pReteNde eStudaR 
NOutRO paíS euROpeu 

Saiba que:

Não existe nenhum mecanismo de re-
conhecimento automático dos diplomas 
académicos a nível da União Europeia. Por 
conseguinte, se pretende prosseguir os es-
tudos noutro país, poderá ter de contac-
tar as autoridades competentes desse país 
para obter o reconhecimento do seu curso 
ou diploma académico.

Se tenciona prosseguir os estudos no 
estrangeiro, comece por certificar-se de 
que o diploma que possui é reconhecido 
no país onde pretende estudar.

Os sistemas de ensino dos países da 
União Europeia são da competência das 
autoridades nacionais, que determinam as 
regras a aplicar, nomeadamente em maté-
ria de reconhecimento dos diplomas aca-
démicos obtidos no estrangeiro.

Se eStiveR NOutRO paíS 
euROpeu e adOeceR 

Saiba que:

Se tiver de ir ao médico ou necessitar 
de tratamento hospitalar, o seu cartão eu-
ropeu de seguro de doença facilitará os 
trâmites administrativos e o processo de 
reembolso no que se refere aos cuidados 
de saúde prestados no âmbito do sistema 
público.

Se recorrer a cuidados de saúde priva-
dos, poderá eventualmente solicitar o res-
petivo reembolso quando regressar ao seu 
país. 

Porém, antes de o fazer, convém infor-
mar-se sobre os direitos que lhe assistem, 
uma vez que se poderão aplicar regras de 
reembolso diferentes.

diReitOS dOS 
cONSumidOReS Na uNiãO 

euROpeia:

Em conformidade com as regras da 
União Europeia, um comerciante tem a 
obrigação de reparar, substituir, reduzir o 
preço ou reembolsar o consumidor se os 
bens adquiridos se revelarem defeituosos 
ou não forem idênticos, ou não funciona-
rem como o anunciado.

Se tiver comprado um produto ou um 
serviço em linha ou fora de um estabeleci-
mento (por telefone, por correspondência 
ou a um vendedor porta a porta), tem tam-
bém direito a cancelar e devolver os bens 
adquiridos no prazo de 14 dias, por qual-
quer motivo e sem qualquer justificação.

Para mais informações sobre 
a União Europeia, contacte o 
Centro de Informação Europe 
Direct da Área Metropolitana 
de Lisboa, através do telefone 
212 337 933, do email: 

europedirect.psetubal@adrepes.pt ou visite o nosso site 
em www.europedirect.adrepes.pt

A  europA  eM  Direto

Comissão da 1ª Festa da Árvore 1907

Festa da Árvore Seixal 1907

A palmeira da 1ª Festa da Árvore em 1907 (hoje inexistente) Comício Republicano na Mundet 1908
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Caminhada de sensibilização – Alzheimer
No dia 21 de Setembro, Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, a Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos 
do Seixal (AURPIS) realizou a “II Caminhada de Sensibilização” com utentes, familiares e funcionários do Centro de Dia e da Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires e do Jornal Comércio do Seixal e Sesimbra. 

O encontro desta iniciativa foi no 
Edifício SEDE, sita Rua Paiva 
Coelho nº47, tendo a caminha-

da sido desenvolvida ao longo da Baía 
do Seixal. 

Esta iniciativa teve como principal 
objetivo sensibilizar os nossos idosos 
bem como os seus familiares para a 
importância da prática de exercício físi-
co como uma forma de prevenir e retar-
dar a Doença de Alzheimer.

De acordo com a Associação Alzhei-

mer Portugal, esta doença é um tipo de 
demência que vai provocando de forma 
progressiva e irreversível uma deterio-
ração de diversas funções cognitivas 
(memória, concentração, linguagem, 
pensamento), que tem como consequên-
cias alterações no comportamento, na 
personalidade e na capacidade funcio-
nal da pessoa, dificultando a realização 
das suas atividades da vida diária.

No fim da Caminhada, tivemos a 
oportunidade de conversar com alguns 

utentes e familiares que se mostraram 
muitos satisfeitos com esta iniciativa, 
por considerarem que é fundamental a 
prática de exercício físico e a concreti-
zação de atividades no exterior, prin-
cipalmente por ser na terra que os viu 
crescer. Também os familiares estavam 
muitos felizes por terem sido convidados 
a participar na Caminhada.

Cristiana Palricas, Animadora Sociocultural
Andreia Rodrigues, Assistente Social
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Para a abertura, no dia 18 de outubro, 
o SeixalJazz propõe o concerto do 
quarteto de Mark Guiliana, um bate-

rista e compositor norte-americano de cré-
ditos firmados e musicalidade sofisticada 
que já colaborou com Avishai Cohen, Brad 
Mehldau, David Bowie ou Matisyahu, 
entre outros. Apresenta-se no SeixalJazz 
com Chris Morrissey (contrabaixo), Fabian 
Almazan (piano) e Jason Rigby (saxofo-
ne), formação com a qual gravou «Jersey» 
(2017), um trabalho que as publicações 
da especialidade elevaram ao patamar de 
obra-prima.

No dia 19 de outubro, sexta-feira, é a vez 
do projeto em quinteto do baterista portu-
guês José Salgueiro. Transporte Colectivo é 
o nome da formação e também da primeira 
gravação deste músico enquanto líder. No 
palco estará a excelente formação presente 
no disco, um leque de instrumentistas de tal 
qualidade que é impossível fazer destaques 
individuais: João Paulo Esteves da Silva 
(piano), Guto Lucena (saxofone e clarinete 
baixo), Cícero Lee (contrabaixo) e Mário 
Delgado (guitarra).

Aaron Parks Trio fecha a primeira 
semana de concertos no Fórum Cultural 
do Seixal, no dia 20 de outubro. O pianis-
ta de Seattle tem estado na linha da fren-
te da exploração das fronteiras do jazz e 

chamou a atenção quando integrou a for-
mação do veterano trompetista Terence 
Blanchard. Em 2017, lançou o trabalho 
«Find the Way» (ECM), inspirado na músi-
ca de Alice Coltrane e Shirley Horn e gra-
vou com os músicos que o acompanham no 
SeixalJazz: Ben Street (contrabaixo) e Billy 
Hart (bateria).

O trio do jovem saxofonista e compo-
sitor Kuba Więcek, com Michał Barański 
(contrabaixo) e Łukasz Żyta (bateria) atua 
no dia 24 de outubro. Fortemente inf luen-
ciado por Charlie Parker, John Coltrane, 
Sonny Rollins e Ornette Coleman, as com-
posições de Więcek são também marcadas 
pelas sonoridades pop e rock, com destaque 
para o trabalho de Brian Eno, Tom Waits, 
Bon Iver, Flying Lotus ou Kanye West. 

Roots Magic é o nome do quarteto ita-
liano que atua no SeixalJazz no dia 25 de 
outubro, quinta-feira. Composto por Alber-
to Poppolla (clarinetes), Errico De Fabritiis 
(saxofone alto), Gianfranco Tedeschi (con-
trabaixo) e Fabrizio Spera (bateria), explora 
um repertório entre o blues avant garde e o 
creative jazz, incorporando a tradição da 
black music e uma vertente mais criativa e 
avançada do jazz.

Na sexta-feira, dia 26, o surpreendente 
projeto conjunto do contrabaixista João 
Hasselberg e do guitarrista Pedro Branco 

SeixalJazz 2018
A 19.ª edição do Festival Internacional SeixalJazz volta ao Fórum Cultural do Seixal, de 18 a 27 de 
outubro, com um cartaz de novos talentos e respeitados mestres do jazz. Carla Bley, Mark Guiliana, 
José Salgueiro, Aaron Parks, Kuba Więcek, Roots Magic e João Hasselberg com Pedro Branco lideram as 
formações que trazem os sons do improviso até à Margem Sul.
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toma conta do palco do festival. Exploran-
do um universo formado por composições 
de ambos, fazem-se acompanhar de outros 
três músicos notáveis do panorama jazz e 
alternativo da música nacional: Afonso 
Cabral (voz), Afonso Pais (guitarra) e João 
Lencastre (bateria).

Para encerrar a sua 19.ª edição, o Sei-
xalJazz escolheu uma das verdadeiras 
livre-pensadoras do jazz, a pianista Carla 
Bley. Inf luenciada por músicas tão diver-
sas como a clássica e o tango, construiu 
uma carreira fascinante e um estilo único 
e reconhecido. O seu último trabalho, edi-
tado pela ECM em 2016, foi considerado 
pela revista «Down Beat» como uma obra-
-prima. «Andando el tiempo», com Andy 
Sheppard no saxofone e Steve Swallow no 
contrabaixo servirá, seguramente, de base 
a este concerto.

As atuações começam sempre às 22 
horas e os bilhetes já se encontram à venda.

Como habitualmente, o SeixalJazz vol-
ta a dedicar um dia ao projeto pedagógi-
co O SeixalJazz Vai à Escola, que decorre 
durante todo o ano nos estabelecimentos 
de ensino do concelho. Agora, são os alu-
nos e professores das escolas aderentes que 
visitam o auditório para assistirem a um 
concerto comentado com o quinteto da 
pianista Isabel Rato, no dia 24 de outubro.

maldita
Hoje quero estar só,
sim mesmo só…
Quero aprontar o meu diário
dando algumas linhas de sumário…
Pensar!
Reflectir!
Para escrever
os meus versos recolhidos
em prosa livre…
Sim!
Como eu sou e serei sempre livre…

O dia de hoje foi mesmo esgotante
e na cama fui repousar,
e qual foi o meu espanto
de madrugada,
mas sem pesadelos
fui incomodado
e bastante incomodado…
Rondaste o meu ouvido,
com um zumbido
refrescante…
Deixei-me estar,
Porque estava a gostar…
Acariciaste o meu corpo,
se estava torto?!
Pus-me direito…
Chupaste,
sugaste,
querias mais
e muito mais…

Na hora levantei a mão
para te esbofetear
e a dor caiu em mim…
Acendi a luz
e tinha a cara ensanguentada
dessa maldita,
maldita,
maldita melga…

poeMA

pinhal Dias

Escoteiros unem-se e formam Grupo em Fernão Ferro
O mais recente grupo de escoteiros no concelho do Seixal convida todos os jovens a conhecerem melhor os valores do escotismo.

Apesar do início de atividades ter acon-
tecido a 28 de setembro, o projeto do Gru-
po de Escoteiros em Fernão Ferro começou 
a ganhar solidez no ano passado. A 21 de 
maio de 2017 deu-se a primeira reunião 
entre cinco amigos, com o objetivo de trocar 
ideias que proporcionassem a criação de um 
Grupo de Escoteiros na freguesia em ques-
tão. Sete dias depois, este desejo foi oficiali-

A freguesia de Fernão Ferro já con-
ta com um Grupo em Formação 
de Escoteiros. O passado dia 28 de 

setembro, entre as 15 e as 18 horas, marcou 
oficialmente o início das atividades deste 
Grupo na Associação de Amigos do Pinhal 
do General – movimento sem fins lucrati-
vos que promove o desporto e cultural em 
Fernão Ferro.

zado junto da Associação dos Escoteiros de 
Portugal (AEP).

Até aos dias de hoje, juntaram-se novos 
elementos à equipa inicial e o efetivo de 
adultos foi crescendo. Atualmente, o Grupo 
em Formação de Fernão Ferro já conta com 
15 elementos e nove adultos, num total de 24 
elementos efetivos.

Depois de terem realizado reuniões com 
a Câmara Municipal do Seixal, com a Junta 
de Freguesia de Fernão Ferro e com várias 
Associações e Parceiros na freguesia, o Gru-
po de Escoteiros começou, oficialmente, a 
promover atividades. A partir de dia 28 de 
setembro, os jovens escoteiros de Fernão 
Ferro passaram a estar ligados à AEP, uma  
associação educativa para jovens, sem fins 
lucrativos, reconhecida de utilidade pública. 

Em comunicado, Pedro Guedes, respon-
sável da equipa organizadora do Grupo em 
Formação de Fernão Ferro, descreve a Asso-
ciação dos Escoteiros de Portugal (AEP) 
como uma organização “que representa, 
desde 1913, o Escotismo aberto a todos, sen-
do independente, interconfessional e multié-
tnico”. Como primeira associação escotista 
portuguesa a AEP é a fundadora do movi-
mento escotista em Portugal, destacando-
-se também por pertencer à Organização 

Mundial do Movimento Escotista (à qual 
pertencem mais de 40 milhões de escoteiros 
em todo o mundo).

Fernão Ferro passa a ter um Grupo de 
Escoteiros que se compromete a sensibilizar 
os jovens para questões que determinam o 
futuro da nossa sociedade como o ambiente 
e o desenvolvimento sustentável, a coope-
ração e o diálogo intercultural, a igualda-
de de oportunidades e a justiça social. Sob 
o lema “Escotismo para Todos!”, o Grupo 
de Fernão Ferro convida todos os jovens 
interessados em tornarem-se escoteiros a 
inscreverem-se através de www.facebook.
com/aepfernaoferro/ ou grupo.formacao.
fernaoferro@escoteiros.pt. 
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Escoteiros – Grupo 242 de Corroios.
Início das actividades da época 2018/2019
Foi no auditório da Escola Básica e Secundária Ruy Luís Gomes que, na 6ª feira 28 de setembro, o Grupo 242 de Escoteiros de Corroios 
recebeu os pais e encarregados de educação dos jovens que integram esta unidade da AEP-Associação de Escoteiros de Portugal.

jecto (ainda que, por vezes, tenham receio 
de deixar os seus «meninos» voar, e até 
cair, para de seguida se levantarem e con-
tinuarem a voar.”

Deixou também um agradecimento às 
crianças e jovens que, “de sábado a sába-
do, de actividade em actividade, deixam 
o conforto das suas casas, o telemóvel e 
afins para se reunirem na sede, fazerem 
«caçadas», viverem aventuras, lançarem 
empreendimentos ou partirem em cami-
nhadas. É por vós e para vós que nós, os 
adultos, irmãos mais velhos, envolvidos 
por vontade própria neste maravilhoso 
movimento, ao qual voluntariamente um 

Todos os anos, na sexta feira que 
antecede o início das actividades, 
a comunidade 242 junta-se para 

assistir ao balanço da época anterior e 
à apresentação do Plano de Actividades 
seguinte.

José Pontes, fundador do grupo, no seu 
estilo pedagogo, lançou a escoteiros e diri-
gentes o desafio para a próxima época: 
DEIXA A TUA MARCA,  e agradeceu 
aos pais “que, apesar de não terem len-
ço, são uma presença constante, connos-
co, no crescimento e educação dos vossos 
filhos… e pela confiança que continuam 
a depositar no nosso Grupo, no nosso pro-

dia aderimos, continuamos SEMPRE 
PRONTOS para Servir, deixando as 
nossas casas, e tantas vezes a família, tam-
bém com a mochila às costas, dormindo 
no chão. Porque acreditamos que vos 
estamos a ajudar a crescer e a tornar cida-
dãos responsáveis e membros activos da 
sociedade, na construção de um mundo 
melhor.”

Este respeitado dirigente enalteceu o 
inestimável contributo da Câmara Muni-
cipal do Seixal e da Junta de Freguesia de 
Corroios, para o crescimento e o desen-
volvimento do grupo, em particular na 
construção da sua sede e de outros traba-
lhos que se lhe seguiram e que ainda con-
tinuam.

E terminou a sua alocução dizendo: 
“Se cada escoteiro estiver Sempre Pronto, 
praticando dedicadamente o Serviço, irá 
descobrir que há mais felicidade em dar 
do que em receber!”

No sábado 29 de setembro, cerca de 
100 crianças e jovens, dezenas de pais e 
encarregados de educação e 21 dirigentes 
(o tripé essencial, de que José Pontes tan-
tas vezes fala) estiveram reunidos na sede 
do Grupo, na Av. da Fábrica da Pólvora, 
em Vale de Milhaços, assinalando o início 
das actividades desta época com o hastear 
da Bandeira, ao som do Hino Nacional, 
entoado por todos os presentes.

Fez-se a entrega do lenço do Grupo a 
Inácio Graça, Presidente da AURPIM-

-Associação Unitária de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Miratejo, em 
agradecimento pelo grande apoio que esta 
instituição tem dado ao Grupo, nomeada-
mente nas suas deslocações em auxílio das 
populações, como aconteceu na missão a 
Pedrogão Grande e Castanheira de Pêra, 
imediatamente após os trágicos incêndios 
que ali ocorreram.

Procedeu-se à entrada de novos ele-
mentos para os Lobitos (os mais novos), 
a passagem de Lobitos para os Escoteiros 
(a Divisão seguinte) e de Escoteiros para 
a Divisão dos Exploradores. Em clima de 
muita animação e amizade, foram feitas 
as praxes de boas vindas, após o que, cada 
Divisão se juntou com os seus respectivos 
chefes, para dar início aos trabalhos.

Quem passou também pela sede neste 
dia, foi o Professor Manuel Pires, Vereador 
da Câmara Municipal do Seixal, com o 
pelouro do Património Histórico e Cultu-
ral, que visitou as instalações e assistiu ao 
encerramento das actividades deste dia.

O Grupo 242 de Corroios é o maior, e 
um dos mais dinâmicos grupos da Asso-
ciação de Escoteiros de Portugal e apadri-
nhou a recente constituição do Grupo em 
Formação de Fernão Ferro.

O Comércio do Seixal e Sesimbra, 
manifesta a todos, os desejos de BOA 
CAÇA.

José Lourenço
(o autor não adoptou o Acordo Ortográfico)

Prink Seixal – Av. Resistentes Antifascistas, 33 – Torre da Marinha
2840-404 Seixal – Tel.: 212 220 281 – seixal@prink.pt
Aberto segunda a sexta: 09h30-13h00 – 15h00-19h00, Sábado: 09h30-13h00



Recortador Alexandre Carolino 
em destaque na Paio Pires Arena
Com provas dadas no universo da tauromaquia a nível nacional e internacional, o recortador 
vilafranquense Alexandre Carolino apresentou-se a 29 de setembro no Primeiro Desafio Nacional de 
Recortadores, na renovada arena de Paio Pires.
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Quando é que começou a liga-
ção do Alexandre aos touros?

Aos nove anos decidi ser forcado. 
Quando falei com o meu pai ele apoiou-
-me logo imenso, porque o meu irmão 
sempre andou nesta área - foi bandari-
lheiro, foi novilheiro e agora também é 
recortador. Entretanto, como o meu pai 
aceitou plenamente que eu me tornas-
se forcado, fardei-me pela primeira vez 
com nove anos, na praça da Arruda. 
E com isso começou a entrar o bichi-
nho, até que passado um ano e meio 
decidi que queria experimentar outro 
tipo de atividades e comecei a montar 
a cavalo. Foi quando senti várias sensa-
ções de poder tourear a cavalo, poder 
tourear vacas e novilhos a campo e a 
cavalo. Tornei-me bandarilheiro apro-
ximadamente durante um ano, com 
treze, catorze anos. Mas senti que não 
era bem aquele o meu ponto de confor-
to. Foi aí que falei com o meu irmão e 
lhe disse que queria agarrar algumas 
oportunidades em Espanha para me 
poder destacar. Tinha 17 anos e fui logo 
a Zaragoza, uma das melhores praças 
do mundo. Já consegui estar em Valên-
cia também. Aliás, já corri várias pra-
ças em Portugal, Espanha e França. E 
foi assim: comecei como forcado e hoje 
sou recortador.

Como surgiu a paixão pela arte 
de recortar? 

Surgiu porque a arte de recortar vai 
buscar um bocado ao que nós faze-
mos diariamente nas ruas. Usamos 
por exemplo um casaco para passar ao 
lado do touro. Pensei em treinar nesta 
área para ver no que isto dava e treinei 
durante muito tempo com um rapaz 
que agora é do grupo “Srangue Ibé-
rico”, o André Amaro. Ele tinha mui-
tos concursos em Espanha, Portugal e 
França e disse-me assim uma vez: “Ale-
xandre, tu tens de deixar as ruas. Por-
que tu estás num patamar totalmente 

acima das ruas”. Eu aceitei, falei com 
o meu irmão e fui para Espanha fazer 
uma experiência. Gostaram de mim lá, 
destaquei-me com 17 anos. Consegui 
alcançar, com essa idade, dois segundos 
lugares num concurso com os 16 melho-
res de Espanha, país líder nesta arte. Foi 
aí que vi que era realmente isto de que 
eu gostava. Tendo um concurso por mês 
já queremos ter dois. Tendo dois já que-
remos ter dez e é sempre assim.

O que levou o Alexandre e outros 
responsáveis pela organização 
do Primeiro Desafio Nacional de 
Recortadores a escolherem a Paio 
Pires Arena para realizarem este 
concurso?

O concurso em Paio Pires era para 
seguir em frente mas entretanto já não 
era. Quando falei com o senhor respon-
sável pela organização ele disse-me que 
não conhecia esta zona, que tinha um 
bocado de receio mas depois quando 
se foi informar, disseram-lhe que Paio 
Pires era, de facto, uma aldeia muito 
aficionada, tal como as localidades a 
seu redor. Então decidimos fazer um 
espetáculo de recortadores para trazer 
algo de novo a esta praça porque tam-
bém ela é nova e merece.

cuidadOS cOm OS péS 
pOdem pReveNiR
O pé diabéticO

Hoje a Diabetes é uma doença que 
afeta mais de um milhão de portugueses, 
sendo que uma percentagem considerável 
dos casos ainda está por diagnosticar. As-
sociados a esta condição estão outros pro-
blemas de saúde, como o risco de sofrer 
AVC ou Enfarte Agudo do Miocárdio, ou 
até mesmo problemas podológicos, no-
meadamente o designado “pé diabético”.

Este último é uma grande preocupação 
para os profissionais de Podologia, dado 
que muitas vezes as pessoas não dão a 
devida atenção e cuidados que o pé dia-
bético necessita, o que pode dar origem a 
problemas de maior gravidade, tais como 
a amputação.

Como surge o pé diabético?
Os nossos pés são constituídos por 

uma complexa rede sanguínea que apre-
senta uma extensa ramificação nervosa 
responsável pela sensibilidade do pé. Es-
sas ramificações que atuam como sinais 
de alarme, quando são danificadas pela 
Diabetes, podem gerar a perda da sensibi-
lidade do pé, fazendo com que o paciente 
deixe de sentir dor, mudanças de tempera-
tura, etc. Para além disto, a pele do pé co-
meça a secar, o que leva ao surgimento de 
feridas, queimaduras ou bolhas, que pos-
teriormente podem dar origem a infeções.

Imaginemos que o paciente tem dentro 
do sapato um objeto, como uma pequena 
pedra. Neste caso, o objeto vai causar fric-
ção no pé, e eventualmente causar uma fe-
rida, sem que o paciente se dê conta, visto 
não ter sensibilidade no membro inferior. 
Se não for detetada a tempo, a ferida não 
tratada vai infetar, trazendo complicações 
que poderiam ser facilmente evitadas com 
a correta intervenção.

Quais os cuidados que devemos ter?
Tendo ou não pé diabético, o indiví-

duo diagnosticado com Diabetes deverá 
sempre ter uma atenção acrescida com 
os seus pés, para a qual se destacam os 
seguintes cuidados:
•   Vigiar diariamente os pés. Sempre que 

detetar alguma irregularidade, como 
uma ferida, uma coloração anormal, 
entre outros, deverá consultar de ime-
diato um especialista;

•   Tornar a higiene dos pés uma rotina 
diária. Após a lavagem, hidrate os seus 
pés e seque-os com uma toalha macia 
até ficarem secos, sem esquecer as zo-
nas entre os dedos;

•   Assegurar que as suas unhas ficam sem-
pre bem cortadas e em linha reta;

•   Eleger calçado que se ajuste correta-
mente ao pé, e que tenha uma base 
larga que não apresente costuras no 
seu interior, de forma a evitar o risco 
de ferir. É também importante não usar 
meias apertadas, ou usar calçado que 
aumente o risco de ferida por fatores 
exteriores, como chinelos;

•   Estimular a circulação sanguínea, atra-
vés da prática regular de atividade física 
e da não adoção de posições que difi-
cultem a correta passagem de sangue, 
como cruzar as pernas;

•   Adotar um estilo de vida saudável, 
para assim controlar a Diabetes. Para 
além do exercício físico, aposte numa 
alimentação cuidada e abstenha-se de 
fumar, prática que dificulta a circulação 
de sangue.

Francisco oliveira 
Freitas
Podologista do Centro de 
Podologia de Famalicão

opinião

Este evento traz quatro grupos, 
certo?

Não, este evento hoje traz dois gru-
pos, constituídos por três rapazes da 
zona da Margem Sul e quatro de Vila 
Franca de Xira. Vão ser dois grupos de 
quatro-quatro, tal como foi sorteado. 
Eu e mais três recortadores formamos 
o segundo grupo e o primeiro grupo 
tem igualmente quatro recortadores. 
Os dois melhores de cada grupo vão à 
semi-final. E depois passam dois recor-
tadores para a final. Será um touro só 
para dois. É uma coisa única em Portu-
gal, nunca houve.

Qual é a reação dos seus pais 
perante a sua profissão?

A minha mãe encaixou o mundo do 
touro sempre de uma boa forma porque 
gostou sempre imenso, até que houve 
um dia em que eu lhe pedi para ir assis-
tir a uma corrida em Vila Franca onde 
eu saiba que ia pegar. Quando estava 
para ir pegar disse ao cabo que que-
ria ir brindar a pega à minha mãe. Ele 
disse-me que brindar à família não era 
aconselhável porque dava azar. Ao que 
eu respondi: “Dê azar ou sorte, posso só 
fazer uma vez na vida, então vou fazer 
hoje”. Ele aceitou e eu dediquei a pega à 
minha mãe. Por azar, só peguei à segun-
da. À primeira fiquei um pouco atordo-
ado e desde aí a minha mãe nunca mais 
foi ver um espetáculo meu. Viu um, há 
dois anos quando eu fui campeão em 
Vila Franca. Chorou muito ao ver-me 
a mim, ao meu irmão e aos nossos ami-
gos. A minha mãe não desgosta; aceita 
o que eu faço, mas não quer ir ver. E 
prefere que não lhe digam qual o dia e 
a hora dos espetáculos. Já o meu pai é o 
inverso. Diz-me sempre: “Vai! Tu nas-
ceste para isso, és forte no que fazes. Eu 
quero é que sejas feliz e já percebi que os 
touros é que te fazem feliz”.

Cláudia Cristão



PREPARAÇãO:
–  Esmague o queijo branco, tempere com 

sal e pimenta, ao seu gosto, e reserve. 
–  Lave as folhas de alface. Abra duas folhas, 

uma encima da outra e disponha duas 
fatias de peito de peru assado.

–  Cubra com a pasta de queijo. 
–  Faça o bolinho e use palitos para deixar a 

alface presa. 
–  Repita o processo mais duas vezes, e sirva 

como entrada ou aperitivo.

DR 

INGREDIENTES:
(6 UNIDADES)
– 12 folhas grandes de alface
–  12 fatias de Peito de Peru Assado 

(pode ser o já fatiado, ex: nobre)
80 grs de queijo branco
sal e pimenta q.b.

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

RECEITA: Rolinhos de Alface
com Peito de Peru Assado e Queijo Branco
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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 oito de Setembro de dois mil e dezoito, lavrada com início a folhas setenta 
e quatro e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número Vinte e uma, João Paulo 
de Freitas de Ornelas, NIF 167 451 138, e mulher Maria José Pereira de Abreu Ornelas, NIF 
167 451 120, casados sob o regime da comunhão geral, residentes na Rua da República, lote 261, 
Fernão Ferro, Seixal, declararam que são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem, 
de quatrocentos e quarenta e oito 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 imóvel foi adquirido por João Paulo de Freitas Ornelas, e mulher Maria José Pereira 
de Abreu Ornelas, casados sob o regime da comunhão geral, 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, que é a titular inscrita, 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 não sabem os requerentes, nem se recordam se chegou a efectivar-se a 
celebração da sua compra por escritura pública, apesar de 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 e até hoje sempre exerceram a posse publica, 
pacifica e de boas fé usufruindo de todas as utilidades e dos frutos do citado prédio, pagando 
sempre as contribuições e impostos devidos ao Estado. 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. Que o direito 
justificado não tem qualquer relação com o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial do 
Seixal sob o número seis mil quinhentos e cinquenta e sete da freguesia de Arrentela. __________
___Está conforme o original. ________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 28 de Setembro de 2018.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 2211/2018
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Grupo Coral Alentejano (ASSTAS)
“O Cante Alentejano é uma forma única de cantar, não é por acaso que foi reconhecido como Património Imaterial da Humanidade”

O Grupo Coral Alentejano da Asso-
ciação dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das Autarquias do 

Seixal (ASSTAS) celebrou no dia 10 de 
setembro o seu 35.º aniversário. Para cele-
brar a efeméride, o Grupo Coral Alenteja-
no da ASSTAS convida o Grupo Coral Os 
Alentejanos no Cartaxo, o Grupo Coral As 
Margens do Roxo, de Ervidel, e o Grupo 
Coral e Etnográfico Vozes de Almodôvar 
para um espetáculo de entrada gratuita no 
Auditório do Fórum Cultural do Seixal no 
próximo dia 6 de Outubro, pelas 15h30. 
O “Comércio” falou com Manuel Janei-
ro, responsável pelo grupo, para nos falar 
um pouco da história do Grupo Coral e do 
encontro de celebração do 35.º aniversário.

Como surgiu o Grupo Coral Alen-
tejano?

Isto surgiu de uma brincadeira em 
1983. Num certo dia estavam um grupo 
de trabalhadores no refeitório da Câmara, 
junto ao antigo edifício dos tuberculosos 
do Seixal, começaram a cantar e um deles 
sugeriu formar um grupo de Cante Alen-
tejano da Câmara e assim se fez. Passados 
15 dias começaram a ensaiar. A brincar 
a brincar, no dia 10 de setembro de 1983 
fizeram a primeira atuação, e a partir daí 
a data de fundação do grupo seja nesse 
dia.

35 anos desde a fundação do gru-
po. O balanço destes 35 anos é posi-
tivo?

É muito positivo. Existiram altos e 
baixos, como em todas as coisas, e nis-
to ainda mais. Primeiro porque o Cante 
Alentejano durante algum tempo foi mal-
-amado…

Porque o Cante Alentejano era 
inexistente fora do Alentejo?

Não, não. Aliás, provavelmente a gran-
de força da promoção do Cante Alentejano 
a Património Imaterial da Humanidade 
da UNESCO tenha vindo dos grupos da 
diáspora, dos grupos das zonas da Gran-
de Lisboa. Em determinada altura havia 
mais grupos nesta zona, na Damaia, 
no Seixal, no Barreiro, em Setúbal, em 
Almada, em Loures e em outras localida-
des, havia mais grupos corais alentejanos 
do que no próprio Alentejo. Depois houve 
o rejuvenescimento no Alentejo, e neste 
momento o Cante Alentejano está vivo e 
bem vivo. 

Nós aqui temos alguma dificuldade 
porque as novas gerações já não são alen-
tejanos, são filhos de alentejanos, e não 
estão muito ligados ao Cante. Já no Alen-
tejo, estão a aparecer muitos grupos com 

muita juventude, miúdos entre os 14 e os 
17 anos que já começam a cantar o Cante 
Alentejano.

Nós no Seixal temos uma dificuldade 
que é a faixa etária do nosso grupo. O nos-
so Grupo Coral Alentejano da Associação 
dos Serviços Sociais dos Trabalhadores 
das Autarquias do Seixal tem apenas uma 
pessoa mais nova que eu. Eu era o mais 
novo até há bem pouco tempo e tenho 56 
anos. Temos um indivíduo com 83 anos já. 
A faixa etária é bastante avançada. Mas 
vamos vivendo e tenho fé de que com esta 
nova vaga do reconhecimento do Cante 
a Património Imaterial da Humanidade 
haja gente a reaproximar-se de nós e que 
consigamos rejuvenescer grupos.

Falou e bem da elevação do Can-
te Alentejano a Património Imate-
rial da Humanidade por parte da 
UNESCO. Essa elevação veio tra-
zer algum reconhecimento a nível 
nacional mas também internacio-
nal.

Sim, mas mais a nível internacional. 
Porque a nível nacional as coisas são assim 
mesmo, infelizmente. Digo isto sempre 
da parte do nosso Poder há muito pouco 
reconhecimento em relação a estas coisas. 
Basta dizer que os Grupos Corais Alen-
tejanos não têm rigorosamente nenhum 
apoio do Estado, o nosso apoio vem 
todo das autarquias. Tanto aqui como 
os do Alentejo, todos dizem o mesmo: se 
não fossem as autarquias a ajudar com 
cedência de transportes, instalações para 
ensaiar, para fazermos os nossos encontros 
corais, da parte do Poder Central não há 
nenhum subsídio, nem para fardamentos, 
nada de nada. Nós temos de viver de nós 
e do apoio que é dado pelas autarquias.

É evidente que enquanto imagem 
pública, tanto junto do público português 
como estrangeiro, neste momento pode 
parecer um paradoxo, mas por exemplo, 
há pouco tempo nós e outros grupos fize-
mos um espetáculo na Casa do Alentejo e 
havia mais estrangeiros a assistir do que 
portugueses. Eles sentem muito o Cante 
Alentejano. E já agora contava uma his-
tória, nós o ano passado fomos a Mourão 
cantar, e quando íamos para já cruzámo-
-nos com uma excursão de japoneses. 
Eles viram a nossa roupa e imediatamen-
te a seguir deram a volta ao autocarro e 
vieram atrás de nós. E enquanto nós e 
os outros grupos tivemos na igreja, eles 
andaram lá a filmar, fotografar e tudo 
mais, foi um deslumbre para eles, era algo 
diferente, os trajes, a maneira como can-
tamos e eles admiram muito isso. É tal e 
qual como o Fado. Houve uma época em 

que esteve morto. Depois rejuvenesceu e o 
reconhecimento do Fado como Patrimó-
nio Imaterial da Humanidade também 
deu um novo alento e hoje é o que se vê, 
todos cantam Fado, está em toda a parte, 
já não é piroso ser fadista, há 30 anos era 
piroso sê-lo, hoje já não. 

É como o Cante Alentejano, há 30 anos 
diziam que era para os velhos, hoje já não 
é bem assim, já há miúdos a pertencer a 
grupos e onde se sentem bem a cantar.

O Encontro Coral que realizam 
serve para festejar o vosso 35.º ani-
versário. Estes encontros servem 
não só para o convívio entre pes-
soas mas também para reavivar as 
memórias que trouxeram do Alen-
tejo convosco?

Eu costumo dizer isto: quer seja numa 
taberna, num encontro de grupo corais 
ou numa outra qualquer iniciativa, nós 
alentejanos a primeira coisa que fazemos 
é falar nosso Alentejo, do nosso cantinho. 
Nós somos muito bairrista…

Daí ter-me dito antes da entre-
vista que antes de ser português, é 
alentejano.

Exatamente. Eu primeiro sou alenteja-
no, a seguir sou português, só depois sou 
europeu e vivo muito bem com isso. As 
próprias modas são modas que de algu-
ma forma retratam a vivência do povo 
alentejano, o trabalho, relacionamentos, 
namoricos, tudo o que tinha a vende com 
o dia-a-dia dos alentejanos. Nós, hoje, 
ao cantarmos isso estamos a relembrar-
mos, eu ainda não sou dos mais velhos 
mas aqueles que são mais velhos relem-
bram aquilo que era a vida deles há 40 
ou 50 anos no Alentejo. Estes encontros 
para além de serem encontros culturais 
e musicais, são acima de tudo encontros 
de gentes que vêm do Alentejo e que por 
razões várias tiveram de vir para a região 
da Grande Lisboa, com aqueles que vêm 
e estão lá e que nós trazem um pouco do 
nosso alimento espiritual para vivermos o 
nosso dia-a-dia.

O que recomendava a uma pes-
soa que não é muito conhecedora do 
Cante Alentejano a assistir ao vosso 
encontro e aos vossos espetáculos?

O Cante Alentejano é uma forma única 
de cantar, não é por acaso que foi reco-
nhecido como Património Imaterial da 
Humanidade. Em mais nenhuma parte 
do Mundo se canta como nós cantamos. 
É um canto coral, quase gregoriano, se é 
que se pode chamar desta forma porque 
não tem música, são as vozes que fazem 

os compassos e as diversas nuances, é uma 
forma de cantar única.

E depois tem poemas, ou letras, muito 
simples mas que ao mesmo tempo retra-
tam a vida e a vivência dos alentejanos. 
Há uma quadra que para mim é enigmá-
tica mas que ao mesmo tempo é algo que 
representa muito bem o sentir e viver dos 
alentejanos e ela diz assim: “Meu amor 
quando te vejo, na ladeira do teu mon-
te, nasce o Sol no Alentejo, nasce água 
fresca na fonte”. Isto de alguma forma 
sendo uma coisa simples, é tão bonito e 
tão belo… Tal e qual como outra que diz 
assim “Eu sou devedor à terra, a terra me 
está devendo, a terra paga-me em vida, eu 
pago à terra em morrendo”. Isto são coi-
sas tão simples, e normalmente feitas por 
indivíduos analfabetos, mas não incultos! 
Porque a cultura deles era muito superior 
às suas habilitações literárias, mas que de 
facto são de uma simplicidade e de uma 
beleza extrema. Ouvir isto cantado só por 
vozes, num canto melodioso, harmonioso 
e bonito, acho que vale a pena ganharem 
tempo em assistirem aos nossos espetácu-
los. A sala do Auditório é magnífica, mui-
to cómodo, confortável, tem climatização 
portanto não vamos ter frio nem calor, 
tem uma acústica maravilhosa, vai ser de 
certeza absoluta uma tarde bem passada, 
para quem lá for.

Falámos do Grupo Coral que 
já não é só para trabalhadores da 
autarquia. Se eu ou outra pessoa 
quiser pertencer ao grupo, como 
pode fazê-lo?

Nós ensaiamos todas as 5.ªs feiras às 19 
horas no antigo matadouro, que agora é 
o canil. Há lá umas instalações que ain-
da não foram cedidas ao canil e é aí que 
ensaiamos. Vão ter connosco, nós conver-
samos, assistem ao nosso ensaio, vêm se 
gostam e depois se gostarem ficam con-
nosco.

Nos nossos espetáculos também podem 
vir ter connosco, comigo mesmo, com o 
senhor Inácio Pires que é o nosso ensaia-
dor, ou com qualquer membro do grupo, 
apresentam-se e serão sempre bem-vindos 
a estarem connosco.

Vejo-o a falar de uma forma mui-
to apaixonada do Cante Alentejano. 
O que significa ele para si?

É uma forma de expressão da minha 
Cultura, do meu amor ao Alentejo, do 
meu amor às vivências, mas sobretudo da 
minha ligação umbilical ao Alentejo. Já o 
disse e repito, antes de ser português, sou 
alentejano. Acho que isto diz tudo.

João Domingues



“nASCer”, peçA juvenil CHegA Ao SeixAl

A peça de teatro Nascer, 
uma ref lexão em torno das 
dimensões cósmicas e huma-
nas, estará em cena dia sete 
de outubro, pelas 16 horas, 
no Cinema São Vicente, em 
Paio Pires. A peça, destinada 
ao público infantil e juvenil, 
terá também uma composi-
ção original para guitarra, 

uma coreografia e um dispositivo cénico que é simultaneamente cená-
rio, máscara e marioneta.

Nascer engloba uma fábula de afetos, na qual são explorados os sig-
nificados do solstício de inverno e da ligação às celebrações do nasci-
mento, na tradição ocidental. Os bilhetes para o teatro, da autoria da 
associação cultural portuense Fugir do Medo, têm um custo de cinco 
euros. Com desconto, o espectador pagará quatro euros. Já os Anima-
migos pagam três euros por bilhete.

As reservas de bilhetes devem ser efetuadas de segunda a sexta-feira, 
das 10 às 13 e das 15 às 18 horas através do telefone 212 254 184 ou do 
e-mail comunicacaoanimateatro@gmail.com.

CArMinHo  AtuA 
eM SeSiMBrA

15ª CAMpAnHA  De  reColHA  Do  BAnCo 
SoliDário  AniMAl

A próxima campanha do Banco Solidá-
rio Animal (BSA) de recolha de alimentos 
e outros bens de primeira necessidade em 
prol da causa animal irá decorrer no fim de 
semana de 6 a 7 de Outubro, nas Lojas Con-
tinente e Continente Bom Dia.

A iniciativa tem como objetivo ajudar ani-
mais a cargo das Associações e de famílias 
carenciadas sinalizadas e apoiadas pela Ani-
malife.

Pode participar nesta operação, integran-
do as equipas de voluntários que vão estar no 
terreno de norte a sul do país, incluindo ilhas. As inscrições são feitas 
online, a partir do link: https://www.animalife.pt/pt/bsa/formulario.

DR 

DR vi MoStrA  De  MAçã  CAMoeSA,  
DoçAriA  e  pão

A Maçã Camoesa volta a 
estar em destaque na mostra 
dedicada a este fruto. Entre 6 
e 7 de outubro, quem aprecia 
a Maçã Camoesa, a doçaria e 
o pão caseiro produzidos em 
Sesimbra pode adquirir estes 
produtos locais na Moagem de 
Sampaio.

A sexta edição desta mostra decorrerá no próximo sábado e domin-
go (dias 6 e 7), entre as 9h30 e as 18 horas. Durante este fim de semana, 
o público poderá também participar em dois show cookings dedicados à 
Maçã Camoesa. Não esquecendo o público infantil, esta feira terá mui-
ta animação musical e atividades para os mais pequenos.

No dia 5, sexta-feira, a manhã será marcada por uma visita a um 
pomar local para a apanha deste fruto típico da região de Sesimbra. No 
dia seguinte, entre as 4 e as 8 horas, irá realizar-se uma visita noturna 
às padarias do concelho.

DR 

SeixAl  ASSinAlA  40  AnoS  De  CArreirA  
Do  eSCultor  joão  DuArte

As quatro décadas de car-
reira do escultor João Duar-
te vão ser comemoradas com 
uma exposição de escultura, 
medalhística e numismática 
no Fórum Cultural do Seixal. 
Integrada no 25º aniversário 
do Fórum, a exposição de João 

Duarte terá início a 13 de outubro, sábado, pelas 16 horas.
Há 25 anos, o escultor foi o primeiro artista a expor individualmente 

na então Galeria de Exposições do Fórum do Seixal. Agora os traba-
lhos de João Duarte retornam ao Seixal para uma exposição que se 
estenderá até sete de dezembro deste ano.

Já com 12 exposições individuais de medalha contemporânea feitas 
em Portugal e três nos Estados Unidos da América, João Duarte é tam-
bém autor de 51 monumentos públicos no nosso país. A sua exposição 
no Seixal poderá ser vista de terça a sexta-feira, das 10 horas às 20h30 
e aos sábados das 14h30 às 20h30.

DR 
O início da temporada 

2018/2019 do Cineteatro 
Municipal de Sesimbra contará 
com a atuação de Carminho. 
Dona de uma das maiores vozes 
do fado da nova geração, Car-
minho subirá ao palco no dia 6, 
sábado, pelas 22 horas.

Com grande projeção a nível 
internacional, a fadista já editou 
diversos álbuns como “Fado”, 
“Alma”, “Canto” e “Carminho 
Canta Tom Jobim”. Este último 
atingiu a marca de disco plati-
na e valeu à artista o Globo de 
Ouro de melhor intérprete. 

O concerto de Caminho 
destina-se a maiores de 6 anos 
e cada bilhete terá um custo de 
15 euros. Os ingressos podem 
ser adquiridos no Cineteatro 
Municipal João Mota e no Spot 
Jovem, na Quinta do Conde. 
No Cineteatro é possível reser-
var bilhetes através do contac-
to 21 223 40 34 ou do e-mail 
reservas.cineteatro@cm-sesim-
bra.pt. DR 
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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 oito de Setembro de dois mil e dezoito, lavrada com início a folhas setenta 
e duas e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número Vinte e um, João Paulo de 
Freitas de Ornelas, NIF 167 451 138, e mulher Maria José Pereira de Abreu Ornelas, NIF 
167 451 120, casados sob o regime da comunhão geral, residentes na Rua da República, lote 261, 
Fernão Ferro, Seixal, declararam que são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem, 
de mil e oito 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 imóvel 
foi adquirido por João Paulo de Freitas Ornelas, e mulher Maria José Pereira de Abreu Ornelas, 
casados sob o regime da comunhão geral, 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, que é a titular inscrita, 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 
não sabem os requerentes, nem se recordam se chegou a efectivar-se a celebração da sua compra 
por escritura pública, apesar de 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 e até hoje sempre exerceram a posse publica, 
pacifica e de boa fé usufruindo de todas as utilidades e dos frutos do citado prédio, pagando 
sempre as contribuições e impostos devidos ao Estado. 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 presente escritura, para fins de registo predial. Que o direito 
justificado não tem qualquer relação com o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial do 
Seixal sob o número seis mil quinhentos e cinquenta e sete da freguesia de Arrentela. _________
___Está conforme o original. ________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 28 de Setembro de 2018.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 2210/2018



Quando a filha adolescente de David desa-
parece sem explicação, ele contacta a polícia. 
Apesar dos esforços das autoridades, parece que 
ninguém consegue encontrar qualquer  pista ou 
algo que justifique o desaparecimento dela. É 
então que, totalmente desesperado, David de-
cide investigar um lugar onde, hoje em dia, a 
maioria passa parte das suas vidas: as redes so-
ciais. Ao fazê-lo, vai descobrir que, afinal, pou-
co sabia sobre a sua própria filha.

Um thriller de ação hipermodernista que re-
flete sobre a "existência virtual" dos indivíduos 
e que marca a estreia em longa-metragem de 
Aneesh Chaganty. O argumento é de Chaganty 
em parceria com Sev Ohanian. Os atores John 
Cho, Debra Messing, Joseph Lee e Michelle La 
dão vida às personagens.

Depois de juntar um batalhão de ilustres 
para trabalhar no seu último disco a solo, o 
músico de Houston, Texas, reúne novamente 
um elenco de luxo: The Weeknd, Frank Ocean, 
Tame Impala, Drake, Swae Lee, James Blake, 
Pharrell Williams, 21 Savage, Thundercat, 
John Mayer, Quavo, Takeoff, CyHi the Prynce, 
Murda Beatz, Boi-1da ou Mike Dean aparecem 
nos créditos.

Dos singles lançados anteriormente, “Butter-
fly Effect” foi o único que ficou no alinhamen-
to — “Watch”, música com participação de Lil 
Uzi Vert, não foi incluída.

O título do longa-duração é uma home-
nagem a um parque temático que existia em 
Houston, a cidade natal de Scott. Prontos para 
entrar no caótico mundo de diversões?

cinema
peSquiSA oBSeSSivA

Sudoku

 Sopa de letraS

21-03  a  20-04

21-06  a  23-07

21-04  a  21-05

21-04  a  21-05

24-07  a  23-08

24-09  a  23-10

24-08  a  23-09

24-10 a  22-11

23-11 a  21-12

22-12 a  20-01

21-01 a 19-02

20-02 a 20-03

Amor: A amizade dos seus amigos estará agora muito evi-
denciada.
Saúde: Possíveis problemas de intestinos. 
Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir todos os 
seus objetivos.
Números da Semana: 7, 19, 25, 27, 39, 41

Amor: Notará um afastamento da pessoa amada, mas não 
é nada alarmante.
Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique exercício físico.
Dinheiro: O seu esforço a nível de trabalho será recom-
pensado.
Números da Semana: 3, 7, 11, 15, 29, 47

Amor: Para os que não tiverem par, há a possibilidade de 
se apaixonarem.
Saúde: Cuidado com a alimentação desequilibrada e os 
esforços excessivos.
Dinheiro: Será ajudado na sua profissão.
Números da Semana: 2, 5, 22, 27, 29, 38

Amor: Não desespere, porque quando menos se espera 
surgirá o romance na sua vida.
Saúde: Está neste momento a passar um período de bem-
-estar físico e espiritual.
Dinheiro: Nem sempre vale a pena investir dinheiro.
Números da Semana: 20, 30, 40, 47, 48, 49

Amor: Momento em que estará confiante e, por isso, en-
contrará um clima de equilíbrio nas suas relações.
Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso.
Dinheiro: Aposte na projeção profissional e poderá alcan-
çar os seus objetivos.
Números da Semana: 9, 14, 20, 33, 39, 49

Amor: Não dê demasiada confiança a quem não conhece.
Saúde: O cansaço e o stress não são nada benéficos para a 
sua saúde física e mental.
Dinheiro: Tudo estará equilibrado.
Números da Semana: 1, 4, 6, 17, 22, 29

Amor: O ambiente familiar encontra-se bom, aproveite a 
boa disposição que vos rodeia.
Saúde: Andará um pouco em baixo, faça ginástica.
Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é uma boa  
altura.
Números da Semana: 2, 14, 17, 39, 42, 48

Amor: Não sofra por antecipação! O que tiver de ser,  
será!
Saúde: Descanse, olhe pela sua saúde.
Dinheiro: Não gaste mais do que pode.
Números da Semana: 11, 25, 27, 33, 45, 46

Amor: Uma relação passada e que julgava já estar esque-
cida poderá novamente invadir o seu coração.
Saúde: Seja mais seletivo com a sua alimentação.
Dinheiro: Período favorável.
Números da Semana: 8, 17, 22, 39, 44, 48

Amor: Estará muito sensível. Levará a mal certas coisas 
que lhe digam.
Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina alimentar 
a si próprio.
Dinheiro: Tendência para gastos excessivos.
Números da Semana: 4, 17, 25, 33, 2, 23

Amor: Este é um bom período para conquistas, use e abu-
se do seu charme.
Saúde: Andará com o aparelho respiratório fragilizado.
Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu 
trabalho, esteja atento.
Números da Semana: 1, 6, 11, 19, 22, 30

Amor: Não se deixe influenciar por terceiros, poderá sair 
prejudicado.
Saúde: Cuidado com os seus ouvidos.
Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de investir 
as suas economias.
Números da Semana: 9, 16, 22, 27, 33, 45
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Basquetebol apresenta-se amanhã
A secção de Basquetebol do Seixal 

Clube 1925 realiza amanhã, 
dia 5 de outubro, a partir das 

16 horas, a apresentação aos sócios,  
simpatizantes e adeptos do clube seixa-
lense.

O clube vai assim apresentar as equi-
pas de Mini-Basket de sub-8, sub-10 e 
sub-12, as equipas de Formação de sub-
14, sub-16 e sub-18, e ainda as equipas 
seniores masculina e feminina.

Recorde-se que a equipa sénior mas-
culina regressa este ano à competição, 
após interregno de duas temporadas, 
será treinada por Nuno Marimon e 
o plantel é composto por Renato Gil, 

Pedro Marques, Humberto Coisinha, 
Érico Lima, Ricardo Leça, Henrique 
Coisinha, Igor Lima e Pedro Belo.

O Seixal Clube 1925 já realizou 
alguns amigáveis, tendo mesmo par-
ticipado no torneio de Basquetebol 
das Seixalíadas, onde conquistou o 2.º 
lugar, tendo perdido na final frente ao 
Montijo BA por 56-68. Nas outras par-
tidas realizadas, a equipa seixalense 
venceu as equipas do GDEMAM por 
85-77, também para o Torneio das Sei-
xalíadas, e do Paço de Arcos Basquete-
bol por 53-57.

João Domingues

GD Sesimbra entra a ganhar
A equipa de hóquei em 

patins do GD Sesimbra 
entrou a ganhar no Cam-

peonato Nacional da 3.ª Divisão 
– Série D, vencendo no rinque 
do UDC Nafarros por 2-11.

O UDC Nafarros, equipa 
que na época transata partici-
pou no Campeonato Distrital 
da 3.ª Divisão – Série C, não 
teve argumentos para levar de 
vencida a turma sesimbrense 
que entra assim com o patim 
direito na competição. Os golos 

dos pexitos foram marcados por Jorge 
Coelho, José Nuno Pinto, Luís Pinhal, 
Rodrigo Lopes “Chochinha” e Tiago 
Jorge (7).

Destaque ainda para as vitórias da 
Juventude Azeitonense por 8-5 frente ao 
CF Estremoz, e para a derrota do GD 
Fabril frente ao Parede FC “B” por 3-2. 
Marcaram para a equipa azeitonense 
Fábio Marques (2), Flávio Soromenho, 
José Nuno Pinto, Luís Matos (3) e Regi-
naldo Migalhas; e marcaram para o 
GD Fabril, Paulo Andrade e Rodrigo 
Santos.

A próxima jornada está marcado 
para dia 7 de Outubro, às 18 horas, 
com o GD Sesimbra a receber no seu 
rinque a turma do Clube TAP, a Juven-
tude Azeitonense desloca-se ao rinque 
do HC Vasco da Gama, e o GD Fabril 
recebe o HCP Grândola “B”.

João Domingues
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