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2 | ENTREVISTA

Luís Amaro Diretor Executivo do ACES Almada Seixal
A trabalhar no ACES Almada Seixal há doze anos, Luís Amaro enfrenta agora a polémica que o opõe enquanto Diretor Executivo 
deste ACES ao Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS).

Em entrevista, Luís Amaro defende-se 
das declarações proferidas pelo Sin-
dicato, esclarecendo os contornos da 

implementação do modelo de Atendimento 
Complementar no ACES Almada Seixal.

O Dr. foi acusado recentemente, 
por parte do Sindicatos dos Médicos 
da Zona Sul, de ter uma atitude abusi-
va, de devassa de dados privados que 
foram tornados públicos. Qual é a sua 
posição perante estas acusações?

Estou frontalmente contra. Aliás, fui 
chamado recentemente ao Departamento 
de Investigação e Ação Penal (DIAP) para 
depor e ficou claro que as acusações que me 
são dirigidas nesse capítulo e noutros não 
correspondem minimamente à verdade. 
Aquilo que aconteceu foi que, na sequência 
de várias reuniões com os coordenadores e 
com os conselhos técnicos do ACES Almada 
Seixal, foi tomada a decisão de implementar 
uma medida para alterar o funcionamento 
do Atendimento Complementar no ACES 
Almada Seixal. Essa decisão foi tomada 
totalmente a coberto da direção do Con-
celho Diretivo da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSL-
VT). Portanto aí contesto viamente o facto 
de afirmarem que se tratou de uma deci-
são unilateral, por parte do Diretor Exe-
cutivo, até porque foi uma decisão tomada 
na sequência de um número de horas que 
nos foi retirado pelo Conselho Diretivo da 
ARSLVT, horas de outsourcing que faziam, 
no fundo, a cobertura dessa atividade.

Com base nisso, houve um pedido de pare-
cer por parte de alguns coordenadores ao Sin-
dicato, o Sindicato enviou esses pareceres em 
concreto a um coordenador da Unidade de 
Saúde Familiar (USF) do Pragal e de forma 
inadvertida segundo o próprio coordenador 
(de acordo com os e-mails que me foram refe-
renciados) vinha um conjunto de informação 
enviada por uma secretária do Sindicato. Tra-
ta-se de informação que eu reporto de abusi-
va, da responsabilidade do Dr. Rui Algarvio. 
Afirmo que não o conheço pessoalmente. Se 
o Dr. Rui Algarvio passar por mim na rua eu 
não o conheço. Só vim a saber que era um 
delegado sindical quando pedi essa informa-
ção, que deu entrada nos Recursos Humanos 
no dia 7 de setembro de 2018. 

Foram dirigidas ofensas à direção do 
ACES, tratando-nos como asquerosos. 
O Dr. Rui Algarvio classificou-nos como 

“uma direção manifestamente servil aos 
boys da João Crisóstomo.” (sic) São palavras 
de um Dirigente Sindical, mas para nós são 
palavras de um Interno do Internato Com-
plementar que deve respeito à direção do 
ACES. A única coisa que nós fizemos foi dar 
a oportunidade a esse senhor de se retratar 
e pedir desculpa, que é coisa que eu faço aos 
meus filhos por exemplo. 

No e-mail que nós mandámos, o último 
ponto que é referido é: “Exijo que o senhor 
Rui Algarvio, Interno do Internato Comple-
mentar do MGF se retrate e dirija um pedi-
do de desculpas público à direção do ACES 
Almada Seixal pelas afirmações desadequa-
das e impróprias que proferiu.” (sic) Se isto 
é perseguir um delegado sindical pergunto 
o que aconteceria se este senhor estivesse a 
trabalhar num hospital privado. Se calhar a 
esta hora já não estava a trabalhar. 

Como referi anteriormente, esta informa-
ção foi-me enviada pelo coordenador, atra-
vés de e-mail. A sequência dos e-mails todos 
que eu me refiro foi enviada pela coordena-
ção da USF do Pragal a mim e à presidente 
do Conselho Clínico (nesta altura eu estava 
de férias).

Para já não faz parte da minha forma 
de estar andar a violar correspondência ou 
o que quer que seja. A própria Coordena-
ção da USF do Pragal vem dizer que lhes 
foi enviado “inadvertidamente pela secretá-
ria do Sindicato toda esta troca de e-mails 
juntamente com o parecer que reencami-
nhamos e que não percebemos que continha 
todo este conteúdo”. Noutro ponto, a Coor-
denação afirmou que não subscreve “de 
forma alguma o conteúdo destes textos reen-
caminhados”. (sic) Fica absolutamente claro 
que eu não violei o que quer que seja, esta 
informação chegou-me. Ficou também claro 
perante o DIAP que eu não fiz de propósi-
to, não havia intenção minha de pressionar 
quem quer que seja. 

Qual foi o meio que a Direção da 
ACES Almada Seixal usou para solici-
tar um pedido de desculpas da parte 
do Dr. Rui Algarvio?

Foi o e-mail. Foi enviado para o e-mail 
de todos os médicos e o Dr. Rui Algarvio 
obviamente que recebeu. 

De que forma é que a resposta se 
materializou?

A resposta materializou-se em acusações. 

Eu lamento dizer isto, mas a primeira atitu-
de que um delegado sindical recentemente 
empossado e com responsabilidades teve foi 
a de tentar que uma função que eu consi-
dero nobre seja para proveito próprio. Os 
delegados sindicais têm por função defen-
der a classe. A primeira coisa que o Dr. Rui 
Algarvio fez enquanto delegado sindical foi 
proteger-se debaixo da asa do Sindicato, 
perante uma atrocidade feita a uma direção 
do ACES Almada Seixal. E acho gravíssi-
mo que um Sindicato perante esta questão 
toda com alguma relevância, denigra não só 
a minha imagem enquanto Diretor Executi-
vo, como também da ACES Almada Seixal, 
para proteger um delegado sindical. E que 
de forma reiterada continue a difamar nas 
redes sociais. 

É conhecida a posição apreensiva 
do Sindicato perante a implemen-
tação deste novo modelo de Atendi-
mento Complementar. Em que é que 
consiste este novo modelo?

O novo modelo não é propriamente um 
modelo novo. Está previsto na lei que o aten-
dimento de doença aguda nos cuidados de 
saúde primários deva funcionar de segun-
da a domingo. Ou seja, apesar do sindicato 
dizer que a nossa medida é ilegal, ela não é 
nada ilegal.

Temos um parecer desde 2013. A lei refe-
re que o atendimento nos cuidados de saúde 
primários deve estar organizado de segun-
da a domingo. Este tipo de atendimento 
já está a ser feito pelos enfermeiros há seis 
anos, organizando o atendimento durante os 
sete dias da semana. Não começámos logo 
em 2013 a organizar o trabalho dos médi-
cos ao fim de semana porque não tínhamos 
médicos suficientes para o fazer. A partir do 
momento em que temos um mapa de pessoal 
quase completamente preenchido, podemos 
organizar este trabalho durante os sete dias 
da semana. 

O ACES Almada Seixal é um ACES que 
tem um número muito significativo de USF 
a funcionar, inclusivamente Unidades de 
Saúde Familiar de modelo B. Têm um regi-
me de organização de trabalho e um regi-
me remuneratório completamente diferente 
daquilo que era prosseguido nos cuidados de 
saúde primários até agora. 

O ACES Almada Seixal tem um peso do 
ponto de vista remunerativo que é o maior a 
nível nacional. Há aqui um conjunto de com-
promissos que decorrem da contratualização, 
fazendo com que seja perfeitamente normal 
que os médicos não só assegurem o trabalho 
nas suas listas como também vigiem os seus 
utentes na doença aguda ao fim de semana, 
porque os utentes são os mesmos. Nada obsta 
que organizemos o trabalho desta maneira. 
Obviamente que as pessoas não trabalham 
mais do que as 35 ou 40 horas (de acordo 
com a sua carreira) pelo facto de trabalharem 
ao fim de semana. Porque se trabalharem 
ao fim de semana folgam durante a sema-
na e têm direito às respetivas compensações 
pecuniárias que decorrem do facto de terem 
trabalhado ao fim de semana, com horas de 
qualidade como é evidente. 

Não se pode pedir que as pessoas rece-
bam em trabalho extraordinário quando o 
nosso ACES tem uma carga remuneratória 

brutal, pelo facto de estar organizada em 
USF. Este e-mail que eu mandei a todos os 
médicos no fundo já foi discutido durante 
sete reuniões com os coordenadores e con-
textualiza toda a organização do AC de fim 
de semana. Não há aqui de forma nenhu-
ma intenção de me colocar em bicos de pés, 
como diz o Dr. João Proença (Presidente da 
Federação Nacional dos Médicos). Aquilo 
que eu faço ou tento fazer é que o dinheiro 
dos portugueses seja bem utilizado, de forma 
eficiente, mais nada. 

O novo modelo de AC permite man-
ter a qualidade de assistência médica?

Até melhora significativamente. Uma das 
médicas que teve responsabilidade do Inter-
nato no nosso ACES dirigiu-se à direção do 
Sindicato a contestar a forma como eles tra-
taram este processo todo. Nomeadamente as 
questões ligadas à qualidade de assistência. 
Um dos argumentos do Sindicato era que se 
os médicos trabalhavam durante o fim de 
semana depois tinham de gozar essas horas 
durante a semana e retiravam horas assis-
tências durante a semana. E ela veio con-
testar isto referindo o seguinte: “No ACES 
também tratamos utentes e famílias. Nossos 
e de outros colegas para aumentar a acessi-
bilidade aos cuidados primários, garantindo 
o atendimento de problemas agudos tam-
bém fora dos dias úteis.” (sic)

Toda esta dinâmica visou melhorar o 
atendimento. Agora é obvio que quem nun-
ca trabalhou ao fim de semana não gostará 
certamente de passar a fazê-lo agora, mas o 
que nós pedíamos era um esforço que estava 
dentro do âmbito da contratualização. 

Acho interessante que o Sindicato refira 
que, por exemplo, nós contrariamos orien-
tações da Administração Central do Siste-
ma de Saúde (ACSS) no que diz respeito ao 
atendimento ao fim de semana. Nós fize-
mos precisamente o contrário. O que nós 
fazemos é respeitar a operacionalização 
da contratualização dos cuidados de saúde 
primários para 2018. Há aqui um esforço 
solidário, de todas as equipas no sentido de 
aumentar a acessibilidade aos cuidados a 
estas pessoas que não têm médico de família 
e estão completamente desprotegidos. Isto 
está perfeitamente enquadrado no âmbito 
de contratualização que se chama “Área de 
Serviços”.

Não sei se sabe, mas as pessoas que tra-
balham em USF modelo B ganham três 
vezes mais do que ganham a trabalhar num 
serviço normal, numa USF modelo A ou 
numa unidade de cuidados de saúde perso-
nalizados. Os médicos, os enfermeiros e os 
assistentes técnicos que trabalham em USF 
em modelo B já têm esta componente inclu-
ída para trabalharem ao fim de semana. 
Não há aqui atropelos legais absolutamente 
nenhuns. Tudo isto é perfeitamente nego-
ciado em sede de contratualização interna. 
A responsabilidade da direção do ACES é 
propor às equipas um conjunto de propostas 
e as equipas adequam-se ou não.

O facto de as equipas poderem aceder ou 
não a esta negociação não dá direito a nin-
guém a maltratar, desdizer, pôr o bom nome 
das pessoas em causa. Nada disso. Nós somos 
gente de bem, somos democratas, sempre tive 
a porta aberta para discutir as coisas. Houve 
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equipas que não aceitaram as propostas e em 
carta de compromisso vai explícito que na 
área dos serviços assistenciais aquela equipa 
não colabora. O IDS não é contabilizado e 
depois são penalizadas em sede de contratua-
lização. Só, mais nada. Agora não estou para 
ser acusado do que quer que seja, do que anda 
a correr nas redes sociais.

Como é que acha que este processo 
vai terminar?

No que toca às acusações que me são fei-
tas, em sede de DIAP em princípio as coisas 
vão ser arquivadas; seguirão o seu trâmite 
normal. Eu respondi a todas as acusações 
que me foram feitas. 

Em relação ao Interno e ao Sindicato não 
sei o que virá daí a seguir. O Sindicato fará 
aquilo que entender. Mas saliento que pelo 
menos três médicas já anularam a sua inscri-
ção no Sindicato porque não concordaram 
com a forma como este processo está a ser 
tratado. 

Este novo modelo já foi entretanto 
implementado?

Este novo modelo esteve a trabalhar 
durante dois fins de semana e as mudanças 
ficaram muito visíveis e patentes. 

Qual é o balanço que pode fazer 
dessas duas semanas?

Um balanço absolutamente positivo do 
ponto de vista da atividade assistencial, da 
qualidade dos cuidados prestados. Não tem 
nada a ver, rigorosamente nada. Mais, o 
Sindicato acusa-me a mim e à Direção que 
nós seriamos um balão de ensaio para uma 
mudança na ARSLVT no que diz respeito 
à questão do Atendimento Complementar. 
Não é nada disso, pelo contrário. O ACES 
Almada Seixal era o único ACES que tinha 
atendimento complementar feito exclusiva-
mente por médicos de outsourcing.  Em todos 

os atendimentos complementares a compar-
ticipação é feita pelos médicos de outsour-
cing, pelos médicos de bata branca e por 
médicos dos mapas dos respetivos ACES. É 
bem verdade que em todos eles há pagamen-
to de horas extraordinárias, mas também é 
bem verdade que não há ACES nenhum 
que consiga captar recursos como nós faze-
mos até agora. Preenchemos quase todas 
as vagas abertas em concursos. Nos ACES 
aqui há volta isso não acontece.

E porque é que acha que isso não 
acontece?

Penso que tenha a ver com a filosofia 
que nós implementámos de criação de USF. 
As USF são unidades funcionais com uma 
dinâmica e com uma organização de cuida-
dos completamente distintos. E, portanto, 
nós somos a nível da ARSLVT o ACES que 
tem mais USF. Temos neste momento 18 
constituídas, 14 das quais em modelo B. O 
que significa que os médicos, os enfermeiros 
e os assistentes técnicos têm um vencimento 
muito melhorado em relação aos colegas. E 
a nível nacional somos o segundo ou terceiro 
agrupamento com mais USF constituídas. 
Portanto o modelo que nós instituímos aqui 
é absolutamente aliciante para os médicos 
ficarem a trabalhar connosco. 

Mais: nós somos um ACES escola. Neste 
momento temos 85 internos em formação, 
salvo erro. Significa que as pessoas gostam de 
estar connosco. Gostam de fazer aqui a for-
mação. Há um número muito pouco signifi-
cativo de pessoas que não se revêm na política 
e na visão que foi instituída pela Direção. 

Em relação a todo este processo, 
o Sr. Dr. Luís sente que é importante 
mais algum aspeto?

É absolutamente injusto aquilo que foi 
referido em relação à minha pessoa e fun-
damentalmente à Direção do ACES. Esta 

decisão foi tomada pela Direção 
como um todo. A única pessoa 
que é visada sou eu, não percebo 
porquê.

Acha que está relaciona-
do com alguma questão em 
concreto?

Se calhar porque não querem 
afrontar os colegas, os médi-
cos que fazem parte do Conse-
lho Clínico. E então a pessoa 
visada sou eu. Chamam-me 
enfermeiro numa tentativa de 
desvalorizar uma classe que eu 
acho que merece toda a consi-
deração. Porque os enfermeiros 
são o esteiro do Serviço Nacio-
nal de Saúde. Eu fui enfermeiro 
durante 18 anos. Tenho outra 
licenciatura em Gestão, tenho um mestrado 
em Economia Política Social mas acima de 
tudo o que me permitiu mudar de carreira foi 
a pós-graduação que fiz em Administração 
Hospitalar. E desde 1997 que sou adminis-
trador hospitalar. Não posso sequer utilizar o 
título de enfermeiro, porque deixei de pagar 
as quotas à Ordem. Mas, abusivamente, o 
Sindicato chama-me enfermeiro em letra 
pequena. E nas redes sociais continuam a 
fazê-lo. Não é que para mim isso seja pejo-
rativo, mas para eles é. Acho absolutamente 
lamentável esse tipo de coisas; é no fundo 
uma tentativa de colar uma profissão digna 
a uma situação que eles consideram nefasta. 
Por outro lado, continuo a achar lamentá-
vel a postura do interno. Se eu estivesse na 
pele dele já o teria feito de imediato. Porque 
momentos menos bons todos nós temos, mas 
dar a mão à palmatória é uma coisa nobre.

Sente que esta situação contribuiu 
para manchar a imagem do ACES 
Almada Seixal?

Claro. O AC de fim de semana pode 
não ser uma coisa consensual e eu admito 
que não seja consensual, mas estas acusa-
ções, em última instância, só prejudicaram 
a imagem do ACES Almada Seixal, cujo 
valor era reconhecido. No BI dos cuidados 
de saúde primários pode ver o evoluir do 
ACES Almada Seixal desde 2009, ano em 
que começaram a ser feitas essas avaliações. 
Desde esse ano, o ACES Almada Seixal foi 
sempre o melhor ACES de Lisboa e Vale 
do Tejo. E a nível nacional, dos melhores. 
Fartámos aqui de trabalhar durante este 
tempo todo para que o ACES tivesse bons 
resultados em saúde, que fosse um ACES 
amigo dos utentes. Em dois ou três meses 
mancharam a imagem do Agrupamento e 
isso é que eu não posso tolerar, mais do que 
terem manchado a minha própria imagem. 
Acho que o Agrupamento e os profissionais 
que vestem a camisola e que trabalham aqui 
no dia-a-dia não mereciam isto.

Cláudia Cristão

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 dois de Outubro de dois mil e dezoito, com início a folhas cento e vinte e três e seguintes do 
livro de notas para escrituras diversas número Vinte e um, LUIZ PINTO MIMOSO, NIF 153 666 439, 
natural da freguesia de Beiral do Lima, concelho de Ponte de Lima, e mulher ANA PINTO GOMES 
MIMOSO, NIF 153 666 420, natural da freguesia de S. Martinho da Gandra, concelho de Ponte de 
Lima, casados sob o regime da comunhão geral, residentes na Rua General Humberto Delgado, 8, 2º 
dto., Algés, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém, de quinhentos 
e sete 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 adquiriram, os referidos avos indivisos cerca do 
ano de mil novecentos e noventa e cinco, a José Pinto Pato e mulher Maria José Fontes Branco Pato, 
casados sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua Quatro, lote 17, 3º esq., Cruz de 
Pau, Amora, Seixal, direito que, pensam os justificantes, os referidos José Pinto Pato e mulher Maria 
José Fontes Branco Pato, teriam adquirido por compra à titular inscrita a 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 não sabem os justificantes, nem se recordam se chegou a efectivar-se a celebração da sua compra 
por escritura publica, apesar de varias buscas a quês 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, fruindo as utilidades 
possíveis, convictos de exercerem o mencionado direito com exclusão de outrem, à vista de todos e sem 
discussão, nem oposição de ninguém, exercendo assim a posse pública pacifica e de boa fé, 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 escritura acima mencionada, para 
fins de registo predial.__________________________________________________________ 
Cartório Notarial de Almada de Susana Ribeiro de Brito Valle, 22 de Outubro de 2018.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 2409/2018



Rostos do Seixal
AMÉLIA SOARES (1950)

guir os estudos para Inglaterra, o curso de 
Cinema de Animação do Royal College of 
Art, Londres.

Em 2003 foi artista residente no Atelier 
Presse Papier 3 Rivières, no Canadá e em 
2005 frequentou a Southern Graphics Cou-
ncil Conference Power in Print Washington 
D.C. nos Estados Unidos da América. Em 
2003 foi distinguida com o prémio Parche-
min d´honner – Association Mouvement 
d’Art Contemporain – Triennal Mondial 
d’Estampes, Chamallières, França. 

Tem vindo a realizar importantes expo-
sições individuais como "Probabilidades 
atemporais" na Galeria Augusto Bértholo 
na vila de Alhandra em 2002 e “Marcas 
das escritas intemporais” na Galeria Ceu-
tarte em Lisboa no ano de 2003. Participou 
também em diversas coletivas: Otrângu-

lo da Gravura Portugal, Holanda, Japão, 
2008; Encontros com o Oriente, Água-Forte 
I Fukushima, Museu do Oriente, Lisboa, 
2009; Convergance / Divergence, Hong 
Kong Graphic Fiesta Hong Kong; 5ª Bienal 
de Gravura do Douro; Gravura – Artes do 
Japão e Portugal – Museu do Oriente, Lis-
boa, 2010; XI Bienal de Sarcelles – Repre-
sentação Portuguesa – França, 2011. After 
– 3.11 – Exposição de intercâmbio, Japão 
– Portugal; Fan’Art, Porto / Corunha / 
Lisboa, 2012; Formas Gravadas Galeria 
da Associação Água-Forte; XII Bienal de 
Sarcelles, França, 2013. Atualmente, está 
representada em várias instituições públicas 
e coleções particulares, colocando um pouco 
do espírito seixalense em cada obra que das 
suas mãos nasce.

Mário Barradas

Publicidade

O que é O PrazO 
internuPcial

Os cidadãos divorciados ou viúvos 
têm de cumprir um prazo de lei até 
poderem voltar a casar-se. 

Os partidos discutiram a possibilida-
de de um cidadão voltar a casar sem 
estar legalmente obrigado a esperar. 

O prazo internupcial é o espaço 
temporal que, segundo o Código Civil, 
deve ser respeitado antes de uma se-
gunda núpcia. Na prática, isto significa 
que quando um casamento chega ao 
fim, quer seja declarado nulo ou anu-
lado, seja por morte ou divórcio, tem 
de se respeitar um prazo legal que é 
diferente para homens e mulheres. 

Os homens devem cumprir 180 
dias e as mulheres 300 dias.

Qual é a justificação para a existên-
cia de um prazo internupcial?

As razões são essencialmente de 
ordem moral, decoro e luto, que a lei 
impõe a ambos os cônjuges. Devem 
cumprir um prazo para fazer respeitar 
as convenções sociais. No caso da mu-
lher, esse prazo sobe de 180 para 300 
dias como forma de ajudar a dissipar 
dúvidas sobre a paternidade de um fi-
lho nascido depois do 2º casamento.

Há três partidos políticos – PAN, 
BE e PS –  que desde 2016 defendem 
alterações ao artigo 1605.º do Códi-
go Civil. Estes três partidos estão hoje 
de acordo em eliminar o prazo inter-
nupcial, por considerarem que este 
diminui a liberdade de casar e a con-
vicção de que a diferença entre eles e 
elas ofende a liberdade entre todos os 
cidadãos. O PCP, CDS e PSD têm dú-
vidas sobre a eliminação do prazo e as 
mudanças e querem ouvir especialistas 
em direito da família.

Se a proposta de alteração à lei for 
alterada, isto significa que vai passar a 
ser mais fácil recasar. Isto é, os cida-
dãos que queiram voltar a casar depois 
de um divórcio ou viuvez, poderão 
fazê-lo sem ter de esperar 6 meses – 
no caso dos homens – ou 10 meses 
– no caso das mulheres. Poderão até, 
como acontece em Espanha e França, 
divorciar-se num dia e casar-se no dia 
seguinte, se for essa a sua vontade.

Fonte: Adaptado de Site Contas 
connosco.

Escolha os serviços de um profissional, 
consulte um solicitador.
Em caso de dúvida, envie a sua ques-
tão 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 Natural do Seixal, foi estudar para a 
capital onde concluiu a licenciatura 
em Artes Plásticas pela Escola Supe-

rior de Belas-Artes de Lisboa e, após prosse-
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o  vozeiro

rui  Hélder  Feio

HISTóRIAS ASSOCIATIVAS (48)*

Membro da Comissão  
Para a Construção do Coreto

Fernando 
Fitas

Denotando um bairrismo tão 
acentuado que mais se asseme-
lhava a uma espécie de arreba-

tamento que o impelia e envolver-se em 
tudo quanto tivesse a ver com a terra e 
a sua Sociedade, assim que se aventou a 
hipótese da construção do coreto para 
a banda dar os seus concertos, Jerónimo 
Costa, logo se prontificou a integrar a 
comissão de angariação de fundos para 
tal obra.

“Conta-se mesmo,” relata Zinda 
Costa Patarra “que, não tendo a alu-
dida comissão logrado arranjar todo 
o dinheiro necessário à conclusão dos 
trabalhos, um dos dois elementos da 
Junta – então formada por meu avô e 
por Manuel Costa, pai de José Costa – 
emprestara dos cofres desta uma verba 
para o efeito.

Não sei qual deles terá sido, mas não 
me custa acreditar que pudesse ter sido 
meu avô.

Do que vagamente me recordo - por 
ouvir comentar cá na Aldeia - é que o 
presidente da Câmara, ao tomar conhe-
cimento disso, ficou desagradado com 
o acto e obrigou o autor da iniciativa 
a repor, do seu bolso, a mencionada 
quantia.” 

Entusiástico cultivador de amiza-
des que, aliás, zelosamente preservava, 
Jerónimo Costa fazia questão de manter 
correspondência com os amigos que, por 
um motivo ou outro, saiam da terra, em 
ordem a mantê-los informados do que 
nela se ia passando, não deixando, desse 

modo, que se quebrassem os 
elos de ligação à Aldeia.

“Um dos casos de que 
tenho conhecimento” diz, 
“prendeu-se com um seu 
velho amigo e consócio, que 
emigrou para o Brasil, país 
onde se manteve durou cin-
quenta anos sem vir à terra. 
No entanto, ao longo desse 
período, meu avô manteve-
-o sempre informado acerca 
de tudo quanto aqui ocorria. 
Ao mesmo tempo que assu-
miu a tarefa de lhe liquidar 
as quotas da Sociedade.” 

Instigador do Grupo de Teatro
e das Vozes de Paio Pires

Outro episódio revelador do fervor 
que evidenciava pela 5 de Outubro, e tudo 
quanto nela tinha lugar, levou-o a ali-
ciar a  filha mais nova, a inscrever-se 
no Grupo de Teatro, assim que se colo-
cou a possibilidade de da sua criação, 
visto que a existência de tal actividade, 
(dirigida por José Costa, outro fervo-
roso dirigente da agremiação) 
poderia constituir uma forma 
de captar receitas e enaltecer a 
própria colectividade.

“Minha mãe,” confirma 
Zinda Costa Patarra, “foi uma 
das raparigas da Aldeia que fez 
parte do referido elenco, que 
levou à cena um vasto conjun-
to de peças. Sempre ensaiadas 
por José da Costa e com música 
de padrinho, Américo Alves de 
Almeida (padrinho de minha 
mãe), a quem cabia a função de 

assegurar a componente musical desse 
tipo de espectáculos. E, presumo, que 
meu avô também terá escrito alguns 
trechos, nomeadamente, versos para 
serem cantados, em algumas revistas. 
Embora não o possa garantir, porque se 
tratam de episódios que se reportam a 
um tempo em que eu ainda não havia 
nascido. ”

Recordando-se perfeitamente das 
denominadas ‘Vozes de Paio Pires’, um 
espectáculo concebido à semelhança do 
que o actor, Igrejas Caeiro, realizava, 
nesse tempo, em Lisboa, sob o título de 
‘Os Companheiros da Alegria’, o qual 
incluía vários números de variedades, 
cujos intérpretes – todos da Aldeia – 
cantavam os temas dos cantores por-
tugueses que nessa época estavam na 
berra.

“ Tratava-se de um serão musical fei-
to com prata da casa, mas com muito 
talento, que cantava, nomeadamente, 
as melodias de Francisco José, Rui de 
Mascarenhas, Tristão da Silva, e, todos 
os outros dessa geração. A apresenta-
ção do mencionado programa – papel 
que, nos ‘Companheiros da Alegria’, 
era desempenhado pelo popular actor 
– cabia a meu primo Joaquim Ansel-
mo, que, diga-se, tinha muito jeito para 
aquilo. Dir-se-ia que quase parecia um 
locutor da Emissora Nacional, tão gran-
de era a sua presença e o à-vontade com 
que se apresentava em palco!

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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As Grandes Opções do Plano e 
Orçamento (GOP) para 2019, 
num valor total de 89 milhões de 

euros, foram aprovadas no passado dia 
24 de outubro pela Câmara Municipal do 
Seixal e serão agora submetidas à aprova-
ção da Assembleia Municipal. Para além 
da referida proposta foi também ainda 
aprovada, durante a reunião de câmara, 
a adjudicação da empreitada referente à 
ampliação e requalificação da EB1/JI 
Aldeia de Paio Pires.

No que se refere às GOP, para o exer-
cício de 2019, o presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, Joaquim Santos refe-
riu que “estas serão determinantes para 
consolidarmos o novo ciclo de progresso e 
desenvolvimento económico e social, quer 
do nosso território, quer das nossas popula-
ções, onde a Câmara Municipal do Seixal 
se tem assumido de forma clara como líder 
e motor do desenvolvimento do concelho, 
tanto na área económica como social. Estas 
GOP traduzem-se num programa de ação 

ambicioso e audaz e que irá ter reflexos na 
melhoria do serviço público que prestamos 
à população em todas as áreas em que o 
Município intervém”.

A Câmara Municipal do Seixal irá dar 
continuidade ao reforço do investimento 
público que totaliza mais de 10 milhões 
de euros em 2018, e que representará um 
valor global de 84 milhões de euros até 
2022. Ao mesmo tempo, a Câmara deso-
nerará novamente a população, sendo dis-
so maiores exemplos, a fatura integrada de 
água mais baixa de todas as autarquias no 
conjunto das Áreas Metropolitanas de Lis-
boa e Porto, segundo estudo da DECO, ou 
a nova diminuição da taxa do IMI que se 
aplicará em 2019.

O Município do Seixal, com a apro-
vação das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2019, estará em melhores 
condições para concretizar um conjunto 
vasto de obras em equipamentos, espa-
ços públicos ou infraestruturas, reforçan-
do a oferta de serviços e a qualidade de 
vida que o concelho possui. Entre o vasto 
investimento a concretizar destacam-se: na 
Educação, a ampliação e requalificação 
de duas escolas, construção de um novo 
Jardim de Infância, requalificação das 
escolas da responsabilidade do município 
e ampliação do Polo do Conservatório de 
Música. No Ambiente a finalização da 
construção do Parque Urbano do Seixal, 
o início da construção do Parque Metro-

politano da Biodiversidade na Verdizela 
(Corroios) e a implementação de um Labo-
ratório Vivo para a Descarbonização na 
Baía do Seixal. Nos Serviços Urbanos a 
conclusão da construção do Centro Dis-
tribuidor de Água de Fernão Ferro e a 
continuação do investimento na reabili-
tação das condutas existentes, avançando 
com as obras de renovação das redes de 
abastecimento de água. Na Cultura será 
lançado o concurso para a construção do 
Centro Cultural de Amora, na Cruz de 
Pau e será iniciada a construção do Cen-
tro Internacional de Medalha Contempo-
rânea, em Arrentela. No Desporto irá ser 
iniciada a construção da Piscina Munici-
pal da Aldeia de Paio Pires, do Complexo 
Desportivo do Clube Associativo de Santa 
Marta do Pinhal e irá entrar em funciona-
mento o Pavilhão Desportivo da Mundet. 
Na área Social será desenvolvido o pro-
cesso de construção do Centro de Dia do 
Casal do Marco e a Creche da Associação 
de Serviços Sociais dos Trabalhadores das 
Autarquias do Seixal. Na Mobilidade e 
Transportes serão desenvolvidos os proje-
tos da obra de conclusão do troço da alter-
nativa à EN10 até à Amora, assumindo a 
autarquia uma responsabilidade que é do 
Governo e será reforçado também o apoio 
às Forças Humanitárias. Relativamente ao 
Bem Estar Animal, serão desenvolvidos os 
processos para a construção de um novo 
Canil/Gatil Municipal.

Autarquia do Seixal quer investir 89 milhões  
de euros no concelho
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019 e construção da empreitada de requalificação da EB JI da Aldeia de Paio Pires 
foram aprovados em reunião de câmara.



Vhils

Crédito Agrícola reforça posição solidária

Muito já se terá escrito sobre Alexandre Farto que nasceu em Lisboa mas que cresceu no Seixal. A sua 
escola de vida foi passada na Margem Sul, aquela que tem tanto charme e atrai tantas gentes que se tornam 
conhecidas. Esta será mais uma personalidade que se internacionaliza e mostra a sua vasta obra a um 
enorme mundo de apreciadores.
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Quando tinha 10 anos olhou para 
o graffiti como um desafio e aos 
13 anos já o considerava seu par-

ceiro. Primeiro foram as paredes 
e depois aventurou-se nos comboios. Aliás 
são estes que lhe vão criar o nome que o 
identifica. A irreverência da sua obra é a 
sua imagem.

Vhils eram as letras que conseguia 
fazer mais rápido. Era só uma linha e a 
obra estava terminada. Começou a ser 
chamado assim o que não o incomoda-
va. Era um modo fácil de preservar a sua 
identidade. Uma coisa é a vida privada e 
outra é a obra feita, uma missão que tem 
de ser levada até ao fim.

Aos 19 anos foi estudar para Londres, 
onde tirou um curso de Belas Artes. O seu 
trabalho dá nas vistas e chama a atenção. 
A sua street art, de retratos anónimos, em 
paredes decadentes, ganha nova vida e 
outra dimensão. É convidado para festi-
vais, que aceita para promover a sua obra. 

A pensar nos outros, no dia 19 de 
outubro foi entregue ao Centro 
de Acolhimento Temporário 

“Porta-Aberta”, em Palmela, o produto 
da recolha da campanha de solidarie-
dade que decorreu nas 13 Agências da 
Caixa Agrícola de Entre Tejo e Sado.

Assumindo a responsabilidade social 
como um fator distintivo, o Crédito 
Agrícola contribuiu, assim, para ajudar 
a melhorar a vida de crianças e adoles-
centes com vulnerabilidades sociais.

A Ação Social constitui um dos pila-

Podemos vê-las em Londres, Moscovo, 
Nova Iorque, Los Angeles, Grottaglie, 
Bogotá e Cali.

Não esquece as suas raízes e a escola 
onde fez os estudos secundários recebe 
uma das suas marcas fortes. José Afonso 
será, para sempre, recordado no nome e 
na parede onde ele o imaginou. Lisboa, 
Torres Vedras e Porto também são berços 
de acolhimento desta arte bem diferente e 
muito humana. São grandes, de fácil visu-
alização, não passando despercebidas aos 
olhos de quem sabe ver e sentir.

Usa explosivos e martelos pneumáti-
cos para esculpir e dar texturas. Produtos 
como a lixívia e outros que se usam em 
modo caseiro, são ferramentas para ele. 
Sprays, stencils e tintas complementam 
o que lhe vai no íntimo. Os rostos são 
de pessoas vulgares e no fundo são uma 
homenagem a todos os que vimos e não 
reparamos.

Podemos consultar os seus feitos através 

res de atuação do Crédito Agrícola, que 
se encontra devidamente consagrada 
na sua Missão. Em novembro, todas as 
Agências da Caixa Agrícola de Entre 
Tejo e Sado vão levar a cabo, novamen-
te, mais uma Campanha Especial de 
Natal. Como já é habitual, esta cam-
panha, permitirá reforçar, através do 
envolvimento dos Associados, Clientes 
e Colaboradores, os laços entre a Cai-
xa Agrícola e a Comunidade onde se 
encontra inserida, continuando a ajudar 
quem mais precisa.

de um livro, publicado pela editora Lebo-
wski, que nos maravilha com o período 
entre 2005 e 2010, trabalhos em paredes 
e suportes como metal ou madeira. O seu 
objectivo é que sejam feitas em espaços 
públicos podendo ser vistas sempre que se 
quiser, sem restrições.

Quebrar barreiras, cravar paredes de 
rostos para chamar a atenção para os 
que mais sofrem, são ideias directoras da 
sua mente. Os materiais que usa podem 
ser aproveitados do que já não faz falta 
e a reciclagem, aqui, ganha uma nova 
dimensão. Os detritos passam a arte 
urbana. Portas, janelas, paredes, tudo são 
camadas que precisam de ser descodifica-
das em termos emocionais.

Este modo de contar a história recente 
além de particularmente interessante, faz 
pensar sobre as recentes alterações das 
cidades e das vidas de cada um. Por isso 
não esquece a infância nem os locais onde 
a sua memória foi mais atenta.  A raiz do 
trabalho está onde o seu coração se sente 
melhor. Faz todo o sentido voltar onde foi 
feliz.

Em 2011 desenvolveu uma técnica que 
mistura explosivos, grafite e restos de car-
tazes bem como retratos feitos com metal 
enferrujado para criar retratos e frases. 
Em 2012 recriou um aguitarra portugue-
sa para a colecção Tudo isto é... O seu 
trabalho não passou despercebido aos 
dirigentes do país e a 9 de Junho de 2105 
foi feito Cavaleiro do Ordem Militar de 
Sant´iago da Espada.

É muito jovem ainda e espera-se que 
nos continue a encantar com tudo o que 
nos leva a ver, a realidade, o sofrimento, a 
beleza, o dia a dia das cidades onde nin-
guém se conhece bem como o difícil que 
é saber sentir. Colocar sentimentos em 
empenas de edifícios ou paredes enormes 
é tarefa só para alguns, os que são génios 
humildes e que nos habituam a parar e 
pensar.

Margarida Vale

a aDOleScÊncia 
“aSSuSta…”

Só a designação “ter um filho ado-
lescente” já assusta, porque se asso-
ciam a esta faixa etária inúmeras pro-
blemáticas. Esta idade corresponde a 
uma transição da infância para a vida 
adulta, é uma altura onde se define 
identidade, gostos e interesses, se tes-
tam limites, se quer ser crescido mas 
o corpo e a mente não acompanham 
essa vontade. As características mais 
negativas (ou as grandes preocupa-
ções dos pais), são: os consumos de 
substâncias, mau comportamento, 
desinteresse pelas actividades que gos-
tava, influência dos pares/grupos de 
amigos, início da vida sexual, namo-
ros….

Mas a melhor forma de se con-
seguir evitar que sejam uma grande 
preocupação, é antecipá-las, através 
do diálogo aberto e explicação des-
tas situações que irão ocorrer, na sua 
grande maioria. Claro que no ser hu-
mano nada é linear, e existem diversos 
fatores que contribuem para a gravida-
de destas questões, destacando dois: 
educação (práticas e educativos- fato-
res externos) e personalidade do ado-
lescente (fatores internos). Contudo 
a preparação de eventuais situações 
permite uma maior reflexão e conhe-
cimento dos acontecimentos para re-
dução da impulsividade (fazer os atos 
sem medir as consequências).

Se até esta idade as regras e impo-
sição de limites aos filhos é essencial, 
na adolescência torna-se imprescindí-
vel, porque apenas se preocupam com 
as suas vontades e necessidades, não 
querendo controlo nem limites. Nesta 
idade os adolescentes consideram que 
têm o mesmo poder que os pais, que-
rendo demonstrar a sua adultez atra-
vés dos argumentos utilizados (muitas 
vezes bons e rápidos para os pais não 
conseguirem dizer que não).

A supervisão, controlo dos seus 
comportamentos, saídas, telemóvel, 
computador, é primordial, demonstra-
ção de tristeza pela falta de confiança 
quando o comportamento não é po-
sitivo é importante porque terão que 
conquistar a confiança (não com mi-
mos aos pais como forma de fazerem 
“chantagem” emocional mas através 
do comportamento e atos positivos).

Apelo á segurança nas decisões, na-
quilo que transmitem aos filhos, muita 
paciência e calma, pois quando esta-
mos irritados a imposição de limites 
é mais difícil. Além disso o preparar 
e antecipar as situações é o principal 
truque, não esquecendo que esta fase 
definirá o seu futuro aquando forem 
adultos, querendo que sejam pessoas 
ditas “como deve ser”. Não podendo 
deixar de frisar que o reforçar positi-
vamente (perante um bom comporta-
mento) é a principal estratégia de re-
dução do mau comportamento.

opinião

José Mantas

O Centro de Acolhimento Temporá-
rio “Porta-Aberta” certifica a Caixa de 
Crédito Agrícola de Entre Tejo e Sado 
como amigo solidário. 

DR 
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Sesimbra adquire sistema pioneiro
O Centro de Apoio à Aprendizagem da Escola Básica de Sesimbra já conta com um Sistema de 
Transferência de Teto. Adquirido pela autarquia, o sistema auxilia o transporte de alunos com 
necessidades educativas especiais.

Ao investimento na construção 
de espaços e disponibilização de 
equipamentos, junta-se um vasto 

conjunto de recursos humanos que, dia-
riamente, prestam um trabalho essen-
cial para o desenvolvimento e inclusão 
de jovens com necessidades específicas. 
Um dos exemplos é o Centro de Apoio 
à Aprendizagem da Escola Básica de 
Sesimbra, que este ano conta com 
um Sistema de Transferência de Teto, 
adquirido pela autarquia, e que é, atu-
almente, o único existente em escolas 
públicas do país.

Este equipamento permite transportar 

os alunos por toda a sala, através de um 
dispositivo de transição, desde os sani-
tários ao jacuzzi, passando pelas áreas 
dedicadas ao desenvolvimento motor, 
cognitivo e sensorial. Antes, os jovens 
eram transportados pelas assistentes ope-
racionais que, graças à introdução deste 
elevador, têm agora uma maior disponi-
bilidade para trabalhar as diversas esferas 
de atividade com os mesmos. Segundo 
Eliana Costinha, professora especializa-
da em educação especial, a desempenhar 
funções no Centro de Apoio à Aprendi-
zagem, este sistema «é fundamental para 
explorar melhor os recursos da sala, o 

que se reflete no desenvolvimento global 
dos alunos».

Para além das professoras e das assis-
tentes operacionais que prestam este 
serviço neste e nos restantes Centros de 
Apoio à Aprendizagem, os alunos são 
apoiados por uma equipa multidiscipli-
nar, composta por técnicos do Centro de 
Recursos para a Inclusão da Cercizim-
bra, nas áreas da psicologia, terapia da 
fala, fisioterapia e psicomotricidade, área 
onde também está incluída a hidrotera-
pia, apoiada pela Câmara Municipal, 
que garante o transporte dos alunos e a 
utilização da Piscina de Sesimbra.

Ao passar outro dia, reparei nesta 
situação caricata, que se mantém já há 
alguns meses. Quem sai da Amora em 
direção ao Seixal ou à Torre da Marinha 
encontra esta sobreposição de sinais, 
que é totalmente absurda.

A colocação do sinal a informar o ani-
versário da cidade da Amora tapa quase 
na totalidade o sinal que informa as dire-
ções, para quem entra na rotunda.

Rui Campos

Correio  do  leitor



8 | REPORTAGEM

Entre os dias 19 e 21 de outubro 
teve lugar a Atividade Interna-
cional JOTA/JOTI 2018 na sede 

do Grupo 242 de Corroios, em Vale de 
Milhaços, que serviu de acampamento e 
acantonamento para os grupos envolvi-
dos A iniciativa contou com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal, da Junta de 
Freguesia de Fernão Ferro e da Junta de 
Freguesia de Corroios. Presentes ao longo 
dos três dias da atividade estiveram mais 
de 150 Escoteiros de quatro Grupos da 
AEP, 173 – Charneca de Caparica, 242 – 
Corroios, 260 – Seixal e Grupo em For-
mação de Fernão Ferro.

Os Jamboree’s são acampamentos 
internacionais de Escoteiros e Guias 
que se realizam periodicamente. Uma 
ideia original do fundador do movimen-
to de jovens – Robert Baden-Powell – 
que depois da 1ª Guerra Mundial achou 
necessário promover um encontro para 

promover a amizade entre os jovens dos 
vários países.

No Jamboree de 1957 surgiu o J.O.T.A 
– Jamboree On The Air (Em Português: 
Jamboree no Ar) que liga os Escoteiros 
e Guias de todo o mundo via ondas de 
rádio, numa troca de ideias e experiên-
cias como forma de promover a amiza-
de internacional. Mais tarde, seguindo 
a inevitável evolução tecnológica dos 
tempos, surgiu o J.O.T.I – Jamboree On 
The Internet ( Jamboree na Internet) pela 
mesma motivação. Esta é normalmente a 
primeira Atividade Internacional de cada 
ano escotista, atividade essa que permite 
aos Escoteiros contactarem com os seus 
irmãos, espalhados pelo nosso país, mas 
também pelo resto do mundo. 

A atividade iniciou-se na sexta-feira, 
dia 19, pelas 22 horas, terminando no 
domingo, pelas 16 horas. A atividade foi 
dividida em quatro áreas específicas, em 

Mais de 150 Escoteiros reunidos em Corroios 
para participarem no JOTA/JOTI 2018
Encontro resultou de uma organização conjunta do Grupo em Formação de Fernão Ferro e do Grupo 242 – Corroios, da Associação 
dos Escoteiros de Portugal (AEP)
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que os Escoteiros tiveram diversos desa-
fios para cumprir, com o objetivo de con-
seguirem atingir a sua recompensa - o 
Distintivo Modular da Atividade. Para 
cada área: Vermelho – JOTA; Azul – 
JOTI; Amarelo – Fraternidade Escotista; 
Verde – Formação/Ateliers, os Escoteiros 
tiveram de cumprir três dos vários desa-
fios disponíveis, de modo a que, no final, 
conseguissem abranger todas as áreas da 
atividade.

Muitos foram os contactos efetuados, 
quer via radioamador, quer via internet, 
pelos nossos Escoteiros. Tanto em Portu-
gal como a nível internacional, consegui-
mos efetuar contactos em vários países 
e continentes, numa jornada que durou 
mais de 48 horas seguidas de atividade 
constante em todo o mundo.

Os objetivos traçados pelos organizado-
res da Atividade foram atingidos, passan-
do por proporcionar aos jovens escotistas 
a oportunidade de contactar com diversos 
Escoteiros espalhados por Portugal e pelo 
mundo. Outro objetivo foi o fortalecimen-
to do contacto entre Grupos próximos da 
mesma Associação, incentivando assim 
o conhecimento mútuo e o trabalho em 
equipas multidisciplinares. Uma vivên-
cia internacional do Escotismo, dentro 
da Organização Mundial do Movimen-
to Escotista (em inglês World Organiza-
tion of the Scout Movement, WOSM),  
que conta atualmente com mais de 40 
milhões de escoteiros, espalhados por 
todo o mundo.

BOLSONARITE
No contexto da trapalhada de Tancos 

em que ninguém sabia de nada e agora 
parece que alguns sabiam de alguma 
coisa, assiste-se à indignação do minis-
tro da Administração Interna e até da 
líder do BE sobre umas fotos tiradas a 
uns meninos de coro que assaltavam e 
espancavam idosos para lhes roubar o 
pouco dinheiro que tinham para o seu 
sustento e compra de medicamentos.

Onde já se viu mostrar a cara de gen-
te que foge à Justiça, bate em agentes 
da autoridade ou ofende seja quem for? 
Abra-se já um inquérito para se saber 

quem teve a ousadia de atentar contra 
os direitos dos energúmenos, punam-
-se os polícias, os fotógrafos, os jorna-
listas, mas haja respeito pelos cobardes, 
ladrões e assassinos.

A democracia tem destas coisas e 
depois há gente que se considera mais 
democrata que as outras. Veja-se o 
exemplo do Brasil que acabou de eleger 
um novo presidente que dizem ser de 
extrema direita, um ditador e um fas-
cista, mas que democraticamente teve a 
maioria dos votos.

Não deixa de ser interessante ouvir 
agora alguns comentadores políticos a 
quererem justificar as mudanças que se 
têm operado por esse mundo fora, onde 
cada vez existem menos países governa-
dos pela “esquerda”, porque por ingenui-
dade ou teimosia se agarram a conceitos 
já ultrapassados, querendo, tal como D. 
Quixote, lutar contra moinhos de vento.

Ainda não há muito tempo toda a 

Celino Cunha vieira

América Latina estava unida politica-
mente, constituindo um forte mercado 
comercial, estando hoje a desagregar-se 
devido à falta de competência e de lide-
rança.

Mas nós por cá não corremos esses ris-
cos. Temos um primeiro-ministro com-
petentíssimo em nunca se comprometer 
com nada e uma “esquerda” unida para 
o apoiar, mesmo que para isso tenha de 
dar “uma no cravo e outra na ferradu-
ra”, que é como quem diz, pressionar e 
voltar a pressionar, para em troca rece-
ber umas migalhitas que calem a boca 
aos trabalhadores, enquanto os senhores 
governantes e assessores passam a ter em 
2019 um aumento superior a 30% para 
despesas de viagens, ou seja, passam de 
89 para 116 milhões. Coisa pouca! Não 
há dinheiro para se resolver de uma 
vez por todas as péssimas condições da 
Pediatria do IPO do Porto, não há dinei-
ro para reconstruir as casas que arderam 

há mais de um ano e que continuam por 
acabar, não há dinheiro para pagar dig-
namente aos funcionários públicos,  não 
há dinheiro para a reestruturação das 
carreiras das forças de segurança, dos 
professores, dos enfermeiros e dos téc-
nicos de diagnóstico e terapêutica, não 
há dinheiro para nada, mas ele sempre 
aparece para aquilo que o ministro das 
finanças quer, pode e manda.

Não acreditam que é assim que se 
criam Trump’s e Bolsonaros?
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Há tempos, estimado amigo, 
também apaixonado pela 
botânica e pela fitoterapia, 

falou-me da briónia, com grande entu-
siasmo. Dizia ele que as bagas da bri-
ónia o tinham curado definitivamente 
de arreliadoras infeções cutâneas e 
passaram, doravante, a integrar a sua 
provisão de plantas medicinais.

Mais uma vez se confirma que mui-
tas plantas tóxicas são, de facto, as mais 
eficazes para resolver certos problemas 
de saúde. Os pacientes devem, contudo, 
ter muito cuidado com o seu uso e evitar 
as aplicações internas.

Ora, as espécies “bryonia”, de que a 
mais conhecida e espontânea no nosso 
País, é a Bryonia dioica (Jacq), cucurbitá-
cea rústica e perene que trepa, através de 
gavinhas, pelos arbustos que se encon-
tram em valados e sebes, chegando a 
atingir três metros. A sua raiz é enorme, 
mastodôntica, segundo a designação da 
obra italiana “Il Talismano –  Piante Offi-
cinali”, pois chega a pesar três quilos, o 
que é surpreendente numa plantinha 
aparentemente tão frágil. As folhas são 
pecioladas, palmadas e dentadas, pos-
suindo cinco lóbulos como as da videira. 
As f lores são pequenas, campanuladas, 
amareladas, dióicas (as masculinas estão 
separadas das femininas, em diferentes 
pés) e surgem nas axilas das folhas. Os 
frutos são bagas vermelhas do tamanho 
de ervilhas, muito atraentes, mas vene-
nosas, que aparecem no outono e per-
sistem, mesmo quando as folhas secam.

A briónia contém resinas, taninos, 
ácidos gordos e diversos constituintes 
tóxicos (alcalóides), dos quais, o mais 
importante é a brionina.

A planta, fundamentalmente a raiz e 
as bagas, possui propriedades antirreu-
máticas, laxantes, purgantes, diuréticas, 
vermífugas, vesicantes, expectorantes e 
reguladoras da circulação sanguínea.

A polpa da raiz e o respetivo suco ser-
vem para preparar cataplasmas que se 
aplicam em reumatismos, nevralgias e 
contusões – “Erbe Buone per la Salute” da 
editora italiana, Demetra.

As pastilhas homeopáticas “Bryonia 
alba D4” são usadas para os acessos de 
febre, os reumatismos musculares e arti-
culares, o lumbago e a ciática – “Ces plan-
tes qui guérissent”, de Robert Quinche.

O grande Paracelso, no século XVI, 
em “As Plantas Mágicas”, para combater 
inchaços da garganta, do ventre e das 
pernas, recomenda o seguinte: fritar 25 
gramas de raiz de briónia em 2,5 dl de 
azeite puro, até que o preparado fique 
escuro. Aplicar, friccionando sobre a 
parte doente e em seguida, colocar uma 
ligadura.

Abdelhaï Sijelmassi, em “Les Plantes 
Médicinales du Maroc”, diz apenas que a 
briónia é um purgante drástico e peri-
goso e que 15 bagas são mortais para 
uma criança (40 para um adulto).

Oliveira Feijão, em “Medicina pelas 
Plantas”, prescreve o uso interno da raiz 
em pó (0,5 a 3 g).

João Ribeiro Nunes, em “Medicina 
Popular – Tratamento pelas Plantas Medici-

alimentaçãO 
PODe Prevenir e 

retarDar DOençaS 
DegenerativaS

Da viSãO

A alimentação desempenha um 
importante papel na saúde e em par-
ticular na saúde ocular. Desta forma, 
e uma vez que os alimentos ingeri-
dos influenciam a saúde da visão, é 
importante manter uma alimentação 
equilibrada e particularmente rica em 
nutrientes benéficos para os olhos.

Os olhos são órgãos sensíveis e 
sofrem com diversos fatores não evi-
táveis que contribuem para a sua de-
generação, nomeadamente a idade. 
Assim, é de grande importância inge-
rir alimentos adequados não só para 
preservar a saúde visual, como retar-
dar ou prevenir o aparecimento de al-
gumas doenças decorrentes do avanço 
da idade, como a Degeneração Macu-
lar da Idade (DMI).

Um recente estudo realizado pelo 
Instituto Nacional do Olho dos Esta-
dos Unidos da América comprovou 
que a combinação de vitaminas antio-
xidantes e zinco previnem e atrasam 
a progressão da DMI, bem como a 
diminuição da acuidade visual que lhe 
está associada. Foram utilizadas vita-
minas C e E, betacaroteno e zinco, 
constatando-se que o risco de desen-
volvimento de DMI diminuiu em 25% 
dos indivíduos observados no estudo, 
bem como a redução na perda de vi-
são em 19% da amostra.  Esta com-
binação de suplementos é uma opção 
com alguma eficácia na diminuição da 
progressão de DMI. 

Assim, é recomendado o consumo 
de alimentos ricos em vitamina C e 
E, zinco e betacaroteno. As melhores 
fontes de vitamina C são as frutas e 
legumes crus e frescos, como os citri-
nos, os morangos, os pimentos ama-
relos e os brócolos. Óleos vegetais, 
frutos secos e sementes contêm boas 
quantidades de vitamina E. O zinco 
encontra-se nos cereais e proteínas 
animais, como ovos ou lacticínios. As 
frutas e legumes como as cenouras, as 
mangas, os espinafres são fontes de 
betacaroteno.

Esta dieta é recomendada princi-
palmente a indivíduos com mais de 
55 anos e com sinais da doença. Uma 
dieta rica em antioxidantes e minerais 
é essencial na prevenção da DMI: o 
desenvolvimento e progressão desta 
doença é pode ser significativamente 
mais baixo em indivíduos com este 
tipo de dieta.

O Optometrista é um profissional 
central nos cuidados para a saúde da 
visão, segundo a Organização Mundial 
da Saúde. O seu âmbito de prática não 
se limita ao diagnóstico, prescrição, 
terapêutica e reabilitação da condição 
visual. Também desempenha um pa-
pel de relevo na investigação e inova-
ção científica, para a implementação 
de prática clínica baseada em evidên-
cia científica.

Para mais informações consulte:  
www.aplo.pt

raúl Sousa
Presidente da Associação 
de Profissionais Licenciados 
de Optometria (APLO)

opinião

nais”, aponta várias mezinhas, entre as 
quais, para a cura da hidropisia, a asma 
e a bronquite, a maceração de 50 g de 
bagas para um litro de vinho, tomando-
-se duas ou três colheres diariamente, 
antes das refeições.

O “Manual de Medicina Doméstica” de 
Samuel Maia, refere o tratamento da 
sarna, através de uma pomada confec-
cionada com 5 g de raiz de briónia em 
pó e 30 g de banha benzoinada, para 
friccionar à noite, durante cinco dias.

Pessoalmente, tenho por hábito fazer 
uma loção de bagas maceradas em álco-
ol a 70 graus, a fim de friccionar as par-
tes do corpo afetadas pelo reumatismo.

Recordando, mais uma vez, que a 
briónia é tóxica e que, portanto, não é 
aconselhada para auto terapias inter-
nas, refiro um espantoso uso popular, 
de que tenho conhecimento: famílias 
da Beira Baixa cozinham os rebentos 
tenros da briónia e comem-nos como se 
como se fossem espargos. E ainda não 
morreram!

briónia
Fitoterapia Miguel Boieiro



PREPARAçãO:
–  Bata o requeijão até ficar cremoso  

e acrescente aos poucos o iogurte. 
–  Leve ao congelador por quatro horas  

e sirva em taças, se preferir decore com 
uva-passas.

DR 

InGREDIEnTES:
2 Copos de Requeijão 
2 Copos de Iogurte natural
Uva-passas a gosto

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

RECEITA: 
Peixe Espada Preto com Chá Verde
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 aLdeia de Paio Pires
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O “Showman” António Farinha
Mestredas anedotas, António Farinha, faz parte d’Os Banza, grupo ao qual dedica a sua alma e alegria há 35 anos. Em entrevista ao 
“Comércio”, Farinha (como é conhecido) revela a sua história enquanto artista de música.

Conte-nos um bocadinho da 
sua história até chegar aos Ban-
za. Qual foi o seu percurso?

A minha história já vem desde o 
Laranjeiro, foi aí que eu conheci o 
( Joaquim) Banza. Ele tinha uma viola 
e nós começámos a ir com outro indi-
víduo (que nunca pertenceu aos Banza) 
aos petiscos ao café, na brincadeira. E 
depois as pessoas começaram a habi-
tuar-se a ouvir-nos aos sábados e aos 
domingos. E quando nós entravámos 
no café diziam: “Olha aí vêm os Ban-
za”, mas não tínhamos grupo nenhum, 
era só na brincadeira. Depois viemos 
aqui para Paio Pires, viemos morar 
para o pé do Vítor Godinho e paráva-
mos sempre ali no café Pombo. Cada 
um levava um instrumento e assim 
começámos a cantar umas cantigas 
nesse café. Isto há 35 anos, pouco mais. 
Começámos com cinco: era eu, o Ban-
za, o Isidro, o Garcia e o Vítor. 

Como é que foi criado o Grupo 
Banza?

Uma vez fomos fazer um programa 
para lá de Mértola e um jornalista da 
Antena 1, o Carvalhal, sugeriu que cri-
ássemos um grupo, para começarmos 
a levar dinheiro por estas brincadei-
ras, já que tínhamos despesas com as 
deslocações para os espetáculos. Assim 
começámos os cinco e gravámos duas 
cassetes nessa altura. Depois o Garcia, 
coitado, começou a estar doente e infe-
lizmente faleceu. Tivemos outro moço 
no grupo, o Jacinto, que também já 
morreu. Depois apareceu o Jacob, que 
ainda continua no grupo. Na altura 
tínhamos um acordeonista, o Zé Rita. 
Tínhamos um grupo muito bom. Mais 
tarde gravámos um CD. Contando com 
este último CD (O que tens Tu…Alentejo!) 
já temos à volta de cinco CD’s gravados. 

O Vítor teve pouca sorte, coitado, 
aconteceu-lhe o que aconteceu e fale-
ceu. Tivemos de meter um viola baixo 
no lugar dele, o Virgílio. É um moço 
que tocou em grupos de bairro aqui no 
concelho Seixal e em vários sítios e é 
um bom viola baixo. Depois tivemos 
um problema com o Isidro, como ele 
tinha falta de audição por vezes des-
confiava um bocadinho de alguma coi-
sa e falava mais alto. Mas pronto, de 
qualquer das formas, mantenho-me na 
mesma como amigo dele. Esse proble-
ma levou-nos a contratar um moço que 
é da Amareleja; tem um grupo sozinho 
e atua em casamentos e batizados. É 
um homem com uma voz espetacular, 
chama-se Toy. Depois o Farropa (acor-

deonista) deixou de poder colaborar 
connosco e então arranjámos um acor-
deonista também da Amareleja, que 
tocava juntamente com o Toy, que é o 
David. Atualmente, o grupo é compos-
to por mim, pelo Joaquim Banza (ban-
dolim), pelo João Soares (guitarra), 
pelo António Jacob (guitarra), pelo Toy 
Negro (trompete e percussão), pelo Vir-
gílio Vieira (baixo), pelo David Mar-
tins (acordeão, trompete). Somos sete. 
Acabámos o ano passado de gravar 
mais um CD (O que tens Tu…Alentejo! )  
que tem cantigas muito bonitas. Temos 
tido muito trabalho, trabalho não nos 
falta. Mas agora já não é assim muito 
bom. As Câmaras não têm dinheiro, 
as Juntas de freguesia não têm dinhei-
ro, estão sempre a fugir. O que é certo 
é que no ano passado tivemos à volta 
de 50 espetáculos. E este ano tivemos 
quase metade, uns 25 espetáculos, mas 
bons. Por outo lado, já temos espetácu-
los marcados para o próximo ano.

O que tem acontecido é que dizem 
que pedimos muito dinheiro pelos 
espetáculos, mas o que é certo é que há 
10 anos levamos sempre o mesmo pre-
ço. Depois ficamos entalados quando 
não nos dão logo a confirmação para 
agendar concertos. Ficamos em standby, 
e acabamos por não aceitar concertos 
por estarmos pendentes de outras res-
postas. Perdemos muitos espetáculos 
por causa disso, porque eles primeiro 
estão a contar os trocos. 

Como é que surgiu a ideia de 
começar a contar anedotas nos 
espetáculos?

Foi logo de brincadeira que a mal-
ta começou a achar graça ao facto de 
contar as anedotas. As pessoas arranja-
vam-me anedotas para eu contar, estão 
sempre a pedir que eu o faça. Já ouvi 
as pessoas a dizerem: “Olha, lá vai o 
indivíduo das anedotas”. Comecei a 
habituar-me a contar anedotas nos 
espetáculos e alias tenho um público 
muito grande por causa disso. 

Antes de fazer parte dos Banza 
teve outra experiência musical 
para além desta?

Depois de estar nos Banza comecei 
a cantar fado. Os contratos naquela 
altura ainda eram poucos e coincidiu 
com uma fase em que conheci um indi-
víduo, o Jorge Costa, que começou a 
tocar guitarra de fado. Ele perguntou-
-me se não queria começar a ir cantar 
fados e assim foi, arrancávamos por 
aí fora. Contava as anedotas também. 

Nos espetáculos era showman. Arran-
jei muitos contratos e andei alguns anos 
a cantar fado. Mas tive de largar o fado 
porque às vezes os contratos calhavam 
ser no mesmo dia que os dos Banza. 

Agora, primeiro que o Jorge Costa 
arranjasse um dia para ir cantar com 
eles fado era um problema. E então 
disse-me: “Assim não pode ser, Fari-
nha, nós cantamos fado por causa das 
tuas brincadeiras, a malta gosta”. Foi 
morrendo assim, fui-me desviando do 
fado assim. De vez em quando lá me 
convidam e lá vou cantar um fadinho 
para velhotes nos lares e quando chega 
ao Natal lá vai o Farinha. Faço muitos 
espetáculos de solidariedade e irei sem-
pre fazer desde que não tenha alguma 
coisa com os Banza. 

Sabemos que o Grupo Banza já 
atuou em várias partes do mun-
do. Onde é que já foram? 

Já fomos ao Canadá, à Suécia, à Bél-
gica, à Suíça, à Tunísia. Já corremos 
várias vezes o nosso país de norte a sul, 
incluindo os arquipélagos da Madeira 
e dos Açores. 

Os países que referiu têm gran-
des comunidades portuguesas. 
Como descreve o ambiente em 
que foram recebidos nesses paí-
ses?

Foi um bom ambiente. Muitas das 
vezes os emigrantes não podiam vir a 
Portugal e quando viam portugueses a 
chegar nem que fosse com uma garrafa 
de vinho tinto, para eles era uma ale-
gria. Sabíamos que eles não tinham lá 
esses produtos portugueses e ficavam 
todos contentes connosco, enchíamos 
sempre as salas. Na Suíça, além de ir 
lá cantar com o grupo também fui lá 
cantar fado.

À Holanda fui lá quatro vezes cantar, 
mas deixei de ir quando começaram os 
atentados terroristas. Mas quase todos 
os anos ia lá cantar fado. Os Banza 
nunca foram aí. À Suíça já fui lá can-
tar fado duas vezes. Mandam-me o 
bilhete, pagam e eu vou lá cantar, jun-
tamente com artistas portugueses e 
depois venho-me embora. Chego lá 
no sábado de manhã, à noite canto e 
domingo de manhã venho-me embora. 
Com os Banza aquilo era uma alegria 
também, eram sempre salas cheias. Era 
um espetáculo. Os emigrantes diziam: 
“Epá, quem me dera ir embora com 
vocês, mas não pode ser”. Cruzámo-
-nos com malta porreira, encontrámos 
pessoas de todo o lado do país, davam-
-se todos bem uns 
com os outros.

A c o n t e c e u 
serem reconhe-
cidos em alguns 
desses espetácu-
los por alguém 
que conheciam 
pessoalmente?

Muitas vezes! 
Cheguei a estar 
no palco e ouvir: 
“Olha o Farinha!” 
Quem disse isto foi 
um indivíduo que 
também é de Mou-
ra. Há uns anos, 
com os primeiros 
membros do grupo, 
cantávamos uma 
quadra em palco, 

cada um cantava uma quadra da terra 
onde era. Como os membros do gru-
po foram mudando, deixámos de fazer 
isso. 

O Grupo Banza tem percorrido 
todo o país. Recorda-se de algu-
ma história que o tenha marcado 
particularmente?

A mais marcante foi a mais tris-
te. Foi quando tivemos o acidente na 
carrinha. Tiveram de estar a cortar a 
carrinha ao meio, para me tirarem a 
mim e ao Banza lá de dentro. Vínha-
mos todos na brincadeira por causa do 
Sporting, do Benfica e pronto o con-
dutor ficou a com a ideia de ter visto 
um vulto na estrada; virou de repente 
o volante e despistámo-nos, à saída de 
Vendas Novas. Ficámos sem a carri-
nha, tivemos de comprar outra, mas 
felizmente não morreu ninguém.

Qual foi o espetáculo que foi 
mais marcante para si?

Foi em Monte Gordo, no Algarve. 

Porquê?
Derivado ao público que era muito 

grande, e eu nunca pensei que indo 
cantar ao Algarve os Banza tinham 
tanto público, eram milhares de pes-
soas. E toda a gente ficou contente, 
ainda hoje falam nesse espetáculo. Foi 
um espetáculo fora de série. E quando 
vamos aqui à Amora, está tudo cheio 
de gente. E no Seixal e Paio Pires acon-
tece o mesmo; são sítios onde temos 
mais gente. Embora venha um artista 
com mais nome, o pessoal adere sem-
pre muito aos Banza. 

O que acha que se avizinha 
para os próximos tempos para o 
grupo Banza?

O grupo sempre esteve bom mas 
agora em si está melhor. Antes tínha-
mos uma trompete no grupo (o Virgí-
lio, que tocava bem) agora temos dois 
profissionais a tocar trompete, o David 
e o Toy.

O Banza é o mais velho, mas de 
qualquer das maneiras tem uma juven-
tude que é um espetáculo. Eu sou o 
segundo e depois é tudo mais novo. 
O David, que é o acordeonista tem 31 
anos, e é o Toy que tem 40 e tal anos. 
Agora a partir daí, temos o Virgílio 
que vai fazer 60. Eu tenho 70, o Banza 
tem 73, o Jacob e o João têm 63 anos. 
Enquanto nós tivermos alma e vida e 
alegria continuamos o grupo.

Cláudia Cristão



FilMe  inFantil  na  19.ª  FeSta  do  CineMa 
FranCêS

Ernest et Célestine en Hiver esta-
rá em exibição no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal. A sessão deste filme, 
destinado a um público escolar 
dos seis aos dez anos, está mar-
cada para as 14h30 do dia 8 de 
novembro, quinta-feira.

Esta animação francesa, lançada em 2017, conta a história de Ernest, 
um grande urso de Charabie que acolhe na sua casa Célestine, com 
quem cria uma amizade. Os amigos enfrentam as dificuldades de ter 
de cuidar de Bibi, um ganso selvagem que voará antes da hibernação 
do urso Ernest. Julien Chheng e Jean-Christophe Roger ficaram a car-
go da direção deste filme enquanto Pauline Brunner, Xavier Fagnon e 
Raphaëline Goupilleau emprestaram a voz às personagens. 

Os grupos escolares interessados em assistir a este filme podem fazer 
uma marcação prévia através do número de telefone 210 976 100.

KHarga“Quando a FaíSCa ConHeCeu o FarruSCo”

DR 

Sara  tavareS  apreSenta  Fitxadu

Sara Tavares atua no Auditó-
rio Municipal do Fórum Cultu-
ral do Seixal já no próximo dia 
3 de novembro às 21h30. O con-
certo da cantora está integrado 
nas comemorações do 182.º ani-
versário do concelho.

Desde que ganhou a primeira 
edição do programa de televisão Chuva de Estrelas e depois de ter repre-
sentado Portugal no Festival da Eurovisão, Sara Tavares construiu uma 
carreira com mais de 20 anos. A cantora já atravessou estilos musicais 
diferentes como o gospel, mas também a fusão afro-pop-soul, raramente 
tentada em Portugal. Sara Tavares já acumula distinções como a nomea-
ção para Artista Revelação nos prémios BBC de World Music, em 2007, 
ou o prémio de Melhor Voz Feminina nos Cabo Verde Music Awards, 
em 2011. Lançado em 2017, o quinto álbum de Sara Tavares, «Fitxadu» 
(«Fechado» em crioulo cabo-verdiano), marca o regresso da artista às edi-
ções discográficas. Os bilhetes para este espetáculo podem ser comprados 
na Ticketline e no Fórum Cultural do Seixal, tendo um custo de 10 euros.

DR 

14.ª  noiteS  de  Fado  do  S.  viCente 

A primeira sessão da 14.ª 
edição das Noites de Fado do 
S. Vicente decorrerá a 10 de 
novembro, sábado, pelas 21h30 
no Cinema São Vicente, na 
Aldeia de Paio Pires. Com o 
objetivo de dar a conhecer novas 
vozes do fado, este concurso será 

composto pelas atuações de fadistas amadores residentes no concelho 
do Seixal. Nesta primeira sessão, os fadistas António Marques, Ânge-
la Maria, Cipriano Cruz, Beatriz Ventura Moura, Eusébio Alexandre, 
Catarina Gonçalves, Quim Marujo e Rosa Maria, que vão ser acompa-
nhados pelos músicos profissionais Sérgio Costa (guitarra portuguesa) 
e Carlos Fonseca (viola de fado). Diamantina será a fadista convidada.

Os bilhetes para a 14.ª edição das Noites de Fado do S. Vicente têm 
um custo de cinco euros, sendo que os jovens até aos 25 anos, os refor-
mados e trabalhadores das autarquias do Seixal têm 50% de desconto.

DR 
O projeto musical Kharga 

tem concerto marcado para dia 
9 de novembro, no Cinema São 
Vicente, em Paio Pires. O grupo 
composto por Nuno Tavares (pia-
no), Raimundo Semedo (saxofo-
nes), Paulo Neves (baixo), Carlos 
Mil-Homens (percussão) e Sérgio 
Caldeira (bateria) sobe ao palco 
às 21h30. 

Os músicos procuram juntar 
a energia e as cores de várias 
correntes das músicas do mundo 
com uma sofisticação harmónica 
e improvisação de raízes ociden-
tais. A juntar a estas caracterís-
ticas, o grupo combina as inf lu-
ências e os universos musicais 
dos cinco músicos, num espetá-
culo que atravessa a riqueza do 
f lamenco, da música africana, 
do jazz ou da música erudita. 
«Afroribs», «Zagora», «Medi-
terrâneo», «Terra queimada» ou 
«Subi» são alguns dos temas des-
ta banda.

Cada bilhete para este concer-
to tem um custo de cinco euros. 
Jovens até 25 anos, reformados 
e trabalhadores das autarquias 
do Seixal beneficiam de 50% de 
desconto.

DR 
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A Animateatro apresenta nos 
próximos dias 4 e 11 de novem-
bro a peça “Quando a faísca 
conhecer o farrusco” no Cine-
ma São Vicente, em Paio Pires, 
pelas 16 horas. Nestas duas tar-
des de domingo, a promotora 
convida o público a assistir à 
peça da autoria da CDA, Companhia de Actores de Algés.  

“Quando a Faísca conheceu o Farrusco” resulta de um texto de Luís 
Filipe Borges, membro da Companhia de Actores, e Sara Almeida San-
tos, que conta a história de uma amizade improvável entre uma gata 
e um cão. Uma narrativa, sob a forma de uma engraçada peripécia, 
que explora temas como a cooperação, amizade verdadeira e a beleza 
presente nas coisas que nos tornam diferentes.

Com um caráter lúdico e interativo, esta peça, encenada por João 
Ascenso, foi criada a pensar nas crianças a partir dos três anos. Os 
bilhetes para este teatro custam cinco euros (bilhete normal); quatro 
euros (com desconto) ou três euros (para Animamigos).

DR 

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

Telefone 212765336

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

___Certifico para efeitos de publicação, que por escritura pública de justificação lavrada neste 
Cartório, em vinte e nove de Outubro de dois mil e dezoito, lavrada com início a folhas cento e 
trinta e quatro e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número Vinte e um, Belmiro 
Pontes Fernandes, NIF 197 980 910, natural da freguesia de Fonte Boa, concelho de Esposende, e 
mulher Bela Flor Ferreira Carlos, NIF 203 557 239, natural da Venezuela, casados sob o regime 
de comunhão de adquiridos, residentes na Rua Anunciação Filipe, 14, Feiteira, Troviscal, Oliveira 
do Bairro, declararam que são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem, de um lote 
de terreno para construção urbana, com a área de quinhentos e quatro metros quadrados, designado 
por lote quatrocentos e sessenta e sete, sito na Rua D. Dinis, lote 467, freguesia de Fernão Ferro, 
concelho do Seixal, que confronta do norte com lote 468MN, do sul com lote 466MN e do nascente 
com Rua D. Dinis, e do poente com lote 458MN, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 
14747, omisso na competente Conservatória do Registo Predial do Seixal. Que o referido prédio foi 
adquirido pelos justificantes cerca do ano de mil novecentos e noventa e cinco, a Manuel Batista 
Rodrigues e mulher Maria de Lurdes Pereira Esteves, casados sob o regime da comunhão geral, 
residente na Praceta Alves Redol, 2, 2º esq., Carnaxide, Oeiras, mas dado o tempo decorrido desde 
aquela aquisição até hoje, não são detentores de qualquer título formal que legitime a posse de tal 
prédio. Que, é sua convicção que a venda foi titulada por escritura pública, cuja data da celebração, 
bem como o notário que a terá lavrado, inteiramente desconhecem dado o tempo decorrido, 
não obstante as intensas e diversas buscas a que procederam. Que, em consequência disso, o 
seu invocado direito de propriedade advém-lhes originariamente 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, fruindo as utilidades 
possíveis, convictos de exercerem o mencionado direito com exclusão de outrem, à vista de 
todos e sem discussão, nem oposição de ninguém, exercendo assim a posse pública pacífica e 
de boa fé, 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.________________________________________________________________
___Está conforme o original. ________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 29 de Outubro de 2018.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 2465/2018



Inspirado na trágica história de amor entre o rei 
D. Pedro e Inês de Castro e adaptado a partir do 
romance “A Trança de Inês”, de Rosa Lobato Faria, 
o filme narra esta inigualável história de paixão em 
três versões e séculos distintos: no passado, no presen-
te e no futuro.

No passado, a ação decorre na Idade Média, onde 
tudo originalmente aconteceu. No presente, Pedro 
e Inês são arquitetos numa grande cidade e, num 
futuro distópico, a ação decorre num momento em 
que as pessoas fogem das cidades para o campo para 
sobreviverem. Pedro e Inês reencontram-se através 
dos tempos e apaixonam-se sempre, imortalizando a 
mais gloriosa história de amor portuguesa.

Com realização de António Ferreira, o filme tem 
as interpretações de Diogo Amaral, Joana De Vero-
na, Vera Kolodzig, Miguel Borges e João Lagarto.

A compilação de crónicas que Ricardo Araújo Pe-
reira escreveu para o jornal brasileiro Folha de São 
Paulo, com o qual colabora desde 2017, já está à ven-
da com o título “Estar vivo aleija”.

Neste novo livro editado pela Tinta-da-China, o 
escritor e humorista português aborda em crónicas 
temas tão diversos como o silêncio, o império dos te-
lemóveis e das redes sociais, a liberdade de expressão 
ou a metafísica do pecado. Nestes textos, Ricardo 
Araújo Pereira fala tanto de Cristiano Ronaldo como 
de Kierkegaard ou do Candy Crush. Pelo caminho, 
desmonta o mito da autoajuda, discute problemas de 
linguagem e questiona-se sobre o papel que a pessoa, 
a gente, o povo e a humanidade desempenham no 
mundo.

cinema
pedro  e  inêS

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: Lute pelo verdadeiro amor, não se deixe influen-
ciar por terceiros.
Saúde: Vigie o seu estômago.
Dinheiro: Não se precipite nas suas compras, pode sair 
prejudicado.
Números da Semana: 17, 23, 38, 9, 49, 3

Amor: Não seja tão possessivo e ciumento.
Saúde: Tente dormir as horas necessárias para o seu bem-
-estar físico e psicológico.
Dinheiro: Não gaste mal o seu dinheiro.
Números da Semana: 45, 9, 28, 34, 17, 41

Amor: Guarde o seu sarcasmo e fique atento às queixas 
do seu par.
Saúde: Espere um período regular.
Dinheiro: Poderá investir em novos projetos, mas com 
prudência.
Números da Semana: 20, 27, 9, 14, 40, 32

Amor: Estará muito carente, procure ser mais otimista 
quanto ao seu futuro sentimental.
Saúde: Tendência para dores de cabeça.
Dinheiro: Período favorável, aproveite bem este mo-
mento.
Números da Semana: 23, 11, 36, 44, 29, 6

Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia  
sensual.
Saúde: Consulte o seu médico e faça exames de rotina.
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.
Números da Semana: 25, 11, 33, 5, 17, 1

Amor: Se falar mais abertamente acerca dos seus senti-
mentos, poderá ver progredir a sua relação afetiva.
Saúde: Cuide da sua saúde física, faça mais exercício.
Dinheiro: Com trabalho e esforço conseguirá atingir o 
seu objetivo.
números da Semana: 49, 10, 5, 19, 11, 20

Amor: Apague de uma vez por todas as recordações do 
passado.
Saúde: Não se automedique, procure antes o seu médico.
Dinheiro: Esta é uma boa altura para fazer uma doação 
de caridade.
Números da Semana: 14, 18, 26, 48, 35, 7

Amor: Não deixe que os seus familiares mais afastados 
tenham saudades suas, contacte com eles.
Saúde: Possíveis problemas com o aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com os falsos amigos, pois nem 
sempre as pessoas que nos sorriem são as mais verdadeiras.
Números da Semana: 9, 46, 27, 33, 21, 14

Amor: Andará muito exigente ao nível dos afetos e das 
carícias.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que lhe  
surjam.
Números da Semana: 21, 14, 16, 23, 45, 9

Amor: Procure dar um pouco mais de atenção às crianças 
da sua família.
Saúde: Evite comidas com alto teor de gordura porque o 
colesterol terá tendência para subir.
Dinheiro: A sua situação económica manter-se-á estável.
Números da Semana: 7, 28, 16, 38, 24, 41

Amor: O amor e o carinho reinarão na sua relação afe-
tiva.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos.
Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Semana: 29, 32, 43, 14, 2, 27

Amor: Deixe de lado as tristezas e aproveite mais efusiva-
mente os momentos bons que a vida lhe oferece.
Saúde: Cuidado com as suas costas.
Dinheiro: Período sem alteração nas finanças.
Números da Semana: 17, 25, 30, 2, 9, 28
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Seixal 1925 mantém liderança no campeonato

Com duas jornadas da 2ª Divi-
são Distrital da AFS decorri-
das, o Seixal 1925 segue invicto 

em 4º lugar, a um ponto do apuramen-
to, num grupo com quatro equipas da 
divisão principal da AFS) iniciou-se o 
Campeonato. Na primeira jornada os 
Seixalenses deslocaram-se a Corroios 
e venceram o Ginásio local por 5-0.  
Na segunda jornada receberam, no 
estádio do Bravo, o Monte da Caparica 
(um forte candidato à subida) e mais 
uma vez os Seixalenses realizaram uma 
boa exibição, vencendo o adversário 
por 3-0.

Com uma equipa que alia a irreve-
rência própria da juventude (média de 
idades de 23 anos) à veterania de alguns 
elementos (especialmente na defesa, 
onde pontifica o veteraníssimo Paulo 
Silva com 47 anos) os Rapazes do Bravo 

Seleção nacional de futsal joga na Torre da Marinha
A seleção nacional disputa dia 

31 de outubro, quarta-feira, o 
segundo jogo particular contra o 

Japão, depois de também ter defrontado 
a equipa nipónica no dia 30, terça-feira. 
Estes dois encontros, no Pavilhão Muni-
cipal da Torre da Marinha, no Seixal, 
constituem os primeiros jogos da equi-
pa das quinas no âmbito da preparação 
para a fase de qualificação do Campeo-
nato do Mundo de 2020.

As seleções de Portugal e do Japão 
já se defrontaram em quatro ocasiões. 
O triunfo mais dilatado da formação 
portuguesa (11-1) foi registado em 2006, 
no Torneio Internacional do Algarve. 

Depois de mais dois triunfos de Por-
tugal em março de 2011 (6-2 e 3-2), 
as duas formações empataram a cinco 
bolas na fase de grupos do Campeonato 
do Mundo Tailândia 2012.

Campeã europeia em título, a equi-
pa portuguesa apresenta para estes dois 
jogos particulares uma lista de convoca-
dos composta por: André Sousa, Erick 
Mendonça, João Matos, Pany e Pedro 
Cary ( jogadores do Sporting); André 
Coelho, Bruno Coelho, Fábio Cecí-
lio e Tiago Brito (atletas do Benfica);  
Nilson e Vítor Hugo do Sporting de 
Braga; Tunha, do CCRD Burinhosa; 
Ricardinho da equipa espanhola Inter 

têm sido porventura a maior surpresa 
desta Divisão. Pelo menos para os mais 
desatentos, já que o triunfo no Torneio 
Complementar da AFS, na época pas-
sada, deu logo os primeiros indicadores 
que o trabalho no Bravo estava a ser 
bem feito, e que após um ano inicial do 
futebol sénior, o Seixal procura evoluir 
e regressar aos patamares onde estava 
mais habituado, umas divisões acima.

Com um campeonato longo pela 
frente, pautado por jogos contra equi-
pas mais experientes e com outros argu-
mentos, os rapazes do Bravo prometem 
manter o empenho e qualidade de jogo. 
O próximo embate será contra o Tra-
faria, no Campo Pepita, um duro teste 
que os Seixalenses procuram vencer. 

com seis pontos con-
quistados e com um 
pecúlio de golos inve-
jável: por oito vezes os 
seixalenses acertaram 
nas redes dos adver-
sários e mantém as 
suas invioláveis. Dois 
jogos, oito golos mar-
cados e zero sofridos 
é o desempenho dos 
rapazes do Bravo até 
ao momento. Seguem, 
obviamente, na lide-
rança da tabela.

Após uma prestação positiva na 
Taça da Associação de Futebol de 
Setúbal (onde o Seixal 1925 terminou 

Movistar e Tiago 
Cruz do Rio Ave.

O Pavilhão Muni-
cipal da Torre da 
Marinha está lotado 
para receber a equi-
pa portuguesa. À 
semelhança do que 
aconteceu no dia 30 
de outubro, já não há 
bilhetes disponíveis 
para a segunda par-
tida da equipa lide-
ra pelo selecionador 
Jorge Braz.
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