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10.º ANIVERSÁRIOAgradecemos a todos os nossos 
colaboradores, clientes, parcei-
ros e leitores a confiança que nos 
têm dado ao longo destes 11 anos. 
Esperamos continuar a cumprir 
com as vossas expetativas nos 
próximos anos, mantendo sempre 
a paixão por aquilo que fazemos.
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2 | entrevista

anjos revisitam vinte anos de carreira
Há duas décadas, a dupla musical Anjos emergiu no panorama da música portuguesa. Em entrevista, Nelson e Sérgio Rosado 
recordam os principais momentos de um percurso recheado de êxitos.

É impossível falar da música pop 
portuguesa sem referir os Anjos. 
Fomos conhecer a história e o per-

curso deste projeto dos irmãos Rosado.

Quando é que começou a vossa 
ligação à música?

Sérgio: A nossa casa sempre foi uma 
casa cheia, sempre com imensa música. 
A nossa mãe cantava em casas de fado, 
de uma forma amadora, e o nosso pai 
tocava acordeão. Não era difícil nós 
conseguirmos ficar apaixonados pela 
música. Fomos nós que pedimos aos 
nossos pais para irmos para a música – 
o Nelson primeiro e depois eu fui atrás. 
E eles sempre nos acompanharam nesta 
jornada. Foi um percurso muito simples 
nesse sentido. Em criança, recordo-me 
da primeira vez que subi a um palco com 
o Nelson, ele tinha 12 anos e eu tinha 8 
anos. Nós estamos a falar agora dos 20 
anos de Anjos mas nós temos de música 
muitos mais anos. Vai fazer 30 anos.

Claro que durante toda a nossa 
infância fomos conciliando a escola com 
a música. Ao fim de semana as crianças 
normalmente vão brincar, têm as suas 
atividades e nós tínhamos a nossa ati-
vidade, porque nós adorávamos aquilo 
que fazíamos. Tocávamos em anima-
ções, bailaricos e festas. Nessa altura, 
em 1988, começámos a perceber que se 
calhar até tínhamos algum jeito para a 
coisa, como se costuma dizer. Ou seja, 
talvez aí tenha sido o grande arranque 
para que este sonho se tenha concreti-
zado. 

Em que momento é que o vosso 
sonho se tornou na vossa profis-
são?

Nelson: Isso acontece quando nós 
vencemos um concurso de talentos na 
rádio, ganhámos embalagem e no ano 
seguinte participámos e vencemos um 
concurso na RTP. E aí aparece um con-
vite profissional, de uma editora à séria. 
Aliás, o convite surgiu antes mesmo de 
o programa acabar.

Nós hoje somos uma evolução natural 
daquilo que fazíamos, agora muito mais 
profissional. Em 1997, com o disco dos 
Sétimo Céu, entrámos mesmo à séria. 
Eu inclusivamente tive de abandonar o 
meu primeiro emprego e o Sérgio esta-
va a estudar. E tivemos todos de abdicar 
daquilo que estávamos a fazer porque a 
profissionalização dá-se aí. Nós somos 
profissionais da música, a 100%, enten-
da-se, desde 1997. Entre o final de 1997 
e o início de 1998 saímos do projeto 
Sétimo Céu. O projeto Anjos começou 
depois. O nome foi registado e o contra-
to foi assinado com uma produtora em 
outubro de 1998. Começámos a gravar 
o disco “Ficarei” em dezembro de 98. O 
disco é editado em princípios de 1999. E 
depois foi tudo o resto, “Ficarei”, “Per-
doa” e “Quero voltar”. Foi um boom e 
felizmente tem sido até hoje.

Conseguem eleger o concerto 
mais marcante da vossa carreira?

Sérgio: Há vários. Há um que 
ficou registado em DVD, um concerto 
extraordinário em Corroios (na Quin-

ta da Marialva). Foi uma loucura, era 
uma das melhores estruturas que nos 
recordamos que tivemos em concerto. 
Era muita gente na estrada. E acabá-
mos por fazer um concerto memorável 
para nós e para as pessoas que lá esti-
veram. E fica bem presente no DVD 
que a produção não estava preparada 
para receber tanta gente. Estima-se que 
estivessem para cima de 45 mil pessoas. 
Houve quem tenha estacionado o carro 
no Laranjeiro, para terem noção. Foi 
um concerto de uma tour muito espe-
cial para nós. Fomos a primeira banda 
portuguesa a gravar um concerto para 
o formato DVD 5.1.

Nelson: Existem mais dois muito 
interessantes. Foi o concerto dos 10 anos 
da banda, em Albufeira. Estava num 
calor de um grande sucesso que nós 
tivemos com o álbum da novela Vin-
gança. Foi brutal, fizemos um concerto 
e gravámos um DVD “Anjos: 10 anos 
ao vivo”. Depois fizemos um concerto 
dos 15 anos da banda no Campo Peque-
no, em que as fãs e os fãs nos surpreen-
deram. 

Sérgio: E é igualmente difícil des-
tacar uma música. Nós somos uns feli-
zardos porque somos compositores e 
autores das nossas músicas e à partida 
não temos nada do qual nós não gosta-
mos. Ao longo dos tempos temos vindo 
a evoluir no sentido de que vamos cres-
cendo, vamos acompanhando outras 
bandas que também estão a evoluir e 
naturalmente vamos registando os sons 
que mais gostamos, sem perder a nossa 

identidade e sem descaracterizar uma 
carreira de 20 anos. Acho que esse é o 
grande desafio. 

Quais foram os principais obs-
táculos que enfrentaram ao longo 
destes 20 anos?

Sérgio: Foram alguns, mas temos a 
felicidade também de termos feito uma 
gestão de carreira muito cuidadosa, 
pensada. Obviamente que há coisas que 
não saem como nós projetamos. Acima 
de tudo, um dos maiores obstáculos que 
encontramos mas que também tem sido 
uma motivação é o facto de o mercado 
português ser muito pequeno e nós não 
conseguimos estar sempre lá em cima. 
De vez em quando temos de nos retirar 
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um bocadinho. Não deixamos de fazer 
concertos mas se calhar fazemos menos 
comunicação social ou não lançamos 
discos todos os anos. Foram oito anos 
sem lançar um disco de originais mas 
percebemos perfeitamente que a gestão 
tem de ser feita neste sentido. 

Ao longo de uma carreira como a 
nossa vão sempre aparecendo alguns 
obstáculos. Queres sempre meter a tua 
música nas melhores rádios nacionais, 
queres sempre ir aos programas e às 
vezes não é possível. Mas nunca atirá-
mos a toalha ao chão, até porque íamos 
sempre trabalhando. Sempre fomos 
muito exigentes connosco próprios, 
íamos sempre colocando a fasquia mais 
alta. Queremos surpreender o nosso 
público, as pessoas que gostam de nós. 
A nossa função é mostrarmos a magia 
da música e mostrar que a música é 
uma forma de estar também na vida 
com muita fantasia. Mas há o outro 
lado dos bastidores, que é o lado real. 
Muitas das vezes as pessoas não passam 
cá para fora o que se passa nos bastido-
res. Nós de vez em quando gostamos de 
mostrar, mas não queremos descaracte-
rizar o que é o mundo da música. 

Como é que podem caracteri-
zar o último álbum que editaram, 
“Longe”?

Nelson: Sabia que ia ser um álbum 
forte quando começámos a pré produ-
ção. 

Sérgio: Há uma palavra que explica 
bem: surpreendente.

Nelson: Foi uma agradável surpresa 
o sucesso que ele teve. Eu sabia que ia 
correr bem. Sinceramente nunca pensei 
que também houvesse este hype nova-
mente à volta do nome Anjos e criado 
por gente mais jovem. O nosso público, 

o pessoal que acompanhou, estava tudo 
lá e ficaram contentes. O “Dava tudo 
para te ter”, por exemplo, foi uma reedi-
ção, nós restruturámos a música com a 
participação do Kilate e com produção 
dos Karetus. Mais malta nova. E viu-se 
claramente que aquilo estava diferente. 
Agora o “Eterno” foi uma música sur-
preendente que o Sérgio fez questão de 
trazer de novo a este disco. Sendo uma 
balada clássica não estávamos nada à 
espera do enorme sucesso que a música 
está a ter em apenas três semanas. Lá 
está, eu sabia que a música era brutal. O 
vídeo do casamento foi viral nas redes 
sociais. Mas de repente tens miúdos 
outra vez como tivemos no “Para Lon-
ge” a gravar e a cantarem com os pais 
uma balada. 

Este álbum tem sido uma viagem 
extraordinária. Veio trazer uma outra 
luz sobre a banda num momento em que 
estamos a festejar os 20 anos. 20 anos 
esses que vão ser oficialmente celebra-
dos em 2019. Já vos podemos dizer que 
vamos iniciar a tournée no Coliseu do 
Porto em março, dia 23 de março. Have-
rá um encerramento, será por Lisboa. 
Não vos podemos dizer ainda onde mas 
já está fechado. Mas primeiro o que inte-
ressa é dizer que a digressão vai começar 
no Porto. Também é um agradecimento 
ao público do norte que nos tem acari-
nhado desde sempre e merecem ter o res-
peito que nós temos por ele ao iniciarmos 
lá uma tournée. E onde se inicia uma 
tournée é de facto muito importante, tão 
importante quanto onde se fecha.

Que sonhos e objetivos estão 
por concretizar no futuro?

Sérgio: Nós temos uma certeza: 
existem muitas coisas ainda por fazer. 
Já passaram vinte anos, mas ano após 

ano parece que estamos aqui motivados 
como se fosse o nosso primeiro disco ou 
a primeira tournée. Isto é algo que só 
acontece quando tu vives intensamente 
aquilo que fazes. E obviamente que as 
pessoas quando leem as nossas letras, 
quando ouvem as nossas músicas, sen-
tem essa paixão e entrega.

Temos projetos a médio prazo. Já 
temos tudo pensado e determinado até 
2020. Logo no início deste ano já estáva-
mos a pensar na tournée dos vinte anos, 
que vai acontecer em 2019. Estamos a 
fechar várias surpresas para o próximo 
ano e 2020 será o ano do novo álbum 
de originais. Lá está, não é ano após 
ano que lançamos um álbum mas não 
vamos deixar passar muito tempo. Até 
porque nós estamos a acompanhar as 
redes sociais, todo o meio digital. Não 
é o público que nos segue há vinte anos, 
mas sabemos que temos um público 
jovem, mais recente e muito consumis-

ta. E nós não queremos deixar passar 
muito tempo para que eles não percam 
este comboio. Portanto há imensas coi-
sas, há imensos sonhos a concretizar. O 
céu é o limite. 

Após a realização desta entrevista, os 
Anjos foram surpreendidos no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal. 
A celebração dos vinte anos de carreira 
da banda, organizada pelo seu clube 
de fãs, teve várias surpresas, entre elas 
a presença de artistas como Henrique 
Feist, Nuno Feist e David Antunes 
que interpretaram temas dos Anjos. A 
comemoração contou com a presença 
do presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, o presidente da 
Assembleia Municipal, Alfredo Montei-
ro, e o presidente da União das Fregue-
sias do Seixal, Arrentela e Paio Pires, 
António Santos.

Cláudia Cristão



rostos do seixal
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Música do Conservatório Nacional com o 
professores Carlos Voss e Carlos Girão.

Em 2005 ingressa na Escola Superior 
de Música de Lisboa onde trabalha com 
os professores Carlos Voss e Abel Cardo-
so. Actualmente estuda no último ano na 
Universidade de Évora com o Prof. Dr. 
Eduardo Lopes. 

Participou em cursos com Pedro Car-
neiro, Bogdan Bácanu, Kunihiko Komo-
ri, Ney Rosauro, Jeffery Davis, Rui Sul 
Gomes, Richard Buckley, Manuel Cam-
pos, entre outros. Simultaneamente par-
ticipou em estágios com a Orquestra de 
Sopros do Inatel 2001, Orquestra Nacio-
nal de Sopros dos Templários 2002, 
Orquestra de Jovens dos Conservató-
rios Oficiais de Música 2003, Orquestra 
Jovens Músicos 2004 e Banda Sinfónica 
Minho-Galaica 2004/2005 e II Estágio 
Nacional da Orquestra Sinfónica Acadé-
mica Metropolitana. 

Colabora/ou com as seguintes orques-
tras: Orquestra Sinfónica Portuguesa, 

Orquestra Gulbenkian, Orquestra Metro-
politana de Lisboa, Orquestra Sinfonietta 
de Lisboa, Orquestra Nacional do Porto, 
OrchestrUtópica, Orquestra da Compa-
nhia Portuguesa de Ópera, Orquestra de 
Câmara de Cascais e Oeiras, Orquestra 
Sinfónica António Vitorino d’Almeida, 
Orquestra Sinfonia Varsóvia (Polónia), 
Orquestra Didáctica da Foco Musical, 
Orquestra Sinfónica Juvenil, Lusitanus 
Ensemble, Ensemble Contemporaneus, 
Quarteto de Clarinetes de Lisboa, Percus-
sionistas de Lisboa, Ensemble 20/21, entre 
outras.  Atualmente é docente na Escola 
Profissional Metropolitana de Lisboa, 
Conservatório Metropolitano de Músi-
ca de Lisboa e Escola de Música Nossa 
Senhora do Cabo de Linda-a-Velha.  

Como músico de prestígio nacional, é 
artista das marcas Innovative Percussion 
Inc., Majestic Percussion e Zildjian Com-
pany.

Mário Barradas
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Maus tratos a aniMais

P – No lugar onde resido, verifico 
que existem 3 cães amarrados por cor-
rente a árvores, sem abrigo e com um 
cuidado sofrível por parte do dono. Os 
cães encontram-se mal nutridos, nunca 
passeiam e muitas vezes ainda são alvos 
de maus-tratos por parte do dono. Eu e 
alguns vizinhos já o abordámos no senti-
do de tratar melhor os animais mas não 
resulta. Como devemos proceder?

r – Denunciando. 

O Decreto-Lei n.º 276/2001 de 
17 de Outubro, no seu artigo n.º 7º  
(n.º 1 e 2), quanto aos princípios básicos 
para o bem-estar animal, refere entre 
outras coisas que:

(…) As condições de detenção e de 
alojamento para reprodução, criação, 
manutenção e acomodação dos ani-
mais de companhia devem salvaguar-
dar os seus parâmetros de bem-estar 
animal (…) Nenhum animal deve ser 
detido como animal de companhia se 
não estiverem asseguradas as condições 
referidas (…) ou se não se adaptar ao 
cativeiro. (…)  Os animais devem dispor 
do espaço adequado às suas necessida-
des fisiológicas e etológicas, devendo o 
mesmo permitir: a) A prática de exercí-
cio físico adequado; b) A fuga e refúgio 
de animais sujeitos a agressão por parte 
de outros. (…) As instalações devem ser 
equipadas de acordo com as necessida-
des específicas dos animais que alber-
gam, com materiais e equipamento que 
estimulem a expressão do repertório 
de comportamentos naturais, nomea-
damente material para substrato, cama 
ou ninhos, ramos, buracos, locais para 
banhos e outros quaisquer adequados ao 
fim em vista. (…) Deve existir um pro-
grama de alimentação bem definido, de 
valor nutritivo adequado e distribuído em 
quantidade suficiente para satisfazer as 
necessidades alimentares (…) As refei-
ções devem ainda ser variadas (…) Os 
animais devem dispor de água potável e 
sem qualquer restrição (…)

No caso que refere, deverá: 
–  Tirar fotografias nítidas que eviden-

ciem os maus tratos;
–  Recolher localização exata do animal;
–  Enviar e-mail de denúncia com as fo-

tografias e localização para o SEPNA 
(GNR) ou PSP, enviar também para o 
Gabinete Médico Veterinário Munici-
pal.

–  Partilhar nas redes sociais;
–  Partilhar com as Associações de Defe-

sa de Animais que conheça.
CONTATOS GERAIS:
SEPNA: sepna@gnr.pt, 808 200 520
PSP: defesanimal@psp.pt, 217 654 242

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

Nasceu em Arrentela, concelho de 
Seixal, iniciando a sua aprendi-
zagem em percussão na escola de 

música da Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense. Prosseguiu os estudos musi-
cais na Escola Profissional de Música e 
Artes de Almada com os professores José 
Carinhas e Lídio Correia, e na Escola de 
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o  vozeiro

rui  Hélder  Feio

Histórias assoCiativas (49)*

meu avô fora membro da comissão 
para a construção do Coreto

Fernando 
Fitas

De igual modo se recorda do 
desempenho de outros interve-
nientes. “Entre eles,” destaca”, 

os filhos de José Costa, respectivamen-
te, Maria Armanda e José Rui, este 
último, pela excelente capacidade que 
revelava na interpretação das canções 
mais conhecidas de Francisco José. O 
mesmo se passava com José Joaquim, 
quando se tratava de música espanhola. 
Um cantor autêntico!”, afirma.

“Tudo feito ao vivo, com orquestra e 
tudo” sublinha. “Ninguém tinha rede. 
E, a orquestra, - de nove músicos, regi-
dos por Américo Alves de Almeida -, 
era também formada por elementos 
da banda. Tudo gente da Aldeia. Não 
havia pessoas de fora,” assegura. “Só 
uma vez por outra, uma senhora do 

Seixal, que interpretava fados da Her-
mínia Silva, foi convidada para partici-
par. Nada Mais.

Infelizmente”, remata, “nenhum 
deles logrou seguir a carreira artística, 
provavelmente porque as condições de 
vida não lho permitiram. Uns, prova-
velmente, porque lhes eram exigidas 
habilitações que não possuíam. Outros, 
porque as suas possibilidades materiais, 
não lhes deixava margem para pôr de 
parte o apoio financeiro à família. Foi 
uma pena, pois, qualquer deles tinha 
óptimas aptidões e muito boa voz.

No que toca aos jovens da banda,” 
reconhece, “alguns houve, no entanto, 
que apesar dos sacrifícios a que foram 
obrigados, conseguiram fazer carreira 
em várias bandas militares.”

Sócio  nº 1 da Sociedade
até ao dia de falecer

Não se dando por satisfei-
to com o facto de ser o sócio 
número um da Sociedade, devi-
do ao papel preponderante que 
desempenhou na sua funda-
ção, Jerónimo Costa, fez ainda 
questão de proceder à inscrição 
da filha, a qual, por força do 
ficheiro de homens ser separa-
do do das mulheres, também 
ostentaria igual número entre 
as associadas da colectividade.

“Quer meu avô, quer minha 
mãe,” anota Zinda Costa 
Patarra, “só deixaram de ser 
sócios no dia em que faleceram. 
E no que a mim me diz respei-
to, já sou sócia da 5 de Outubro à 
cinquenta anos, tantos, quantos 
tenho de vida. Aliás, com todos 
estes antecedentes familiares, a 
que se junta o facto de meu pai 
ter sido, vinte anos, músico da 
banda, logicamente, que outra 
coisa não seria de esperar.” 
Conclui.

Acima de qualquer hipotéti-
ca vaidade pessoal, o que, Zin-

da Costa Patarra, deixa transparecer 
na convicção que emprega às suas pala-
vras, é, antes de tudo, um indisfarçável 
orgulho por lhe caber o privilégio de 
receber tão valioso legado associativo 
deixado pelos seus antepassados. 

É esse orgulho que, legitimamente, 
faz questão de empunhar, honrando, 
assim, a sua memória. Como quem 
ergue uma bandeira, ou mantêm acesa 
a preciosa chama que, desde a infância, 
lhe guiou os passos. Sem complexos, 
mas com natural felicidade.

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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Esta exposição consitui um dos ele-
mentos de cultura do intercâmbio 
existente ente a Câmara de Alvi-

to e as Artes do concelho do Seixal, um 
concelho também muito interventivo em 
termos culturais. Antes do almoço visi-

taram-se a Pousada e a 
Igreja Matriz – a igreja 
de Nossa Senhora da 
Assunção.

O dia não foi grande 
para conhecer todas as 
reminiscências históri-
cas desta vila antiga a 
qual foi concedida foral 
pela ordem da Santíssi-
ma Trindade e confir-
mada por D. Dinis em 
1283. Como a inaugura-
ção da exposição estava 
marcada para as 16h30, 
aproveitámos a manhã 
para ver os monumen-
tos e consequentemen-
te saber da história de 
Alvito. Também apreci-
ámos os espaços verdes 
tão pitorescos e inclu-
sivamente analisámos 
os aspectos geográficos 

desta antiga vila do distrito de Beja e as 
suas características de vila alentejana. 
Uma manhã de pleno êxtase e encanta-
mento. Isto sem deixar de frisar muito 
significativamente que muitos dos 35 visi-
tantes que viajaram para ver a exposição e 

tanto os autores dos quadros como os seus 
acompanhantes vivem na diáspora no 
Seixal e são de proveniência alentejana.

Para os seixalenses, o encanto pela 
diferença, pela luminosidade, pelo brio 
da brancura das casas e pelo asseio das 
ruas. Para os elementos da diáspora alen-
tejana, um matar de saudades e o reviver 
do percurso daquelas ruas, de casas bai-
xas e de barras azuis e amarelas onde o 
cromatismo vivido na infância se recorda 
na matriz identitária destas vilas. O sol, 
a brancura das nuvens e até o vento um 
pouco desagradável que nos fez voltar ao 
velho saudoso regionalismo.

– Que Buzaranha!
Pelas 16h30 foi iniciada a inauguração 

da exposição na Galeria Municipal Raul 
de Carvalho pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Alvito, António João Feio 
Valério. Umbelina Ribeiro usou da pala-
vra para agradecer esta partilha e inter-
câmbio de carácter cultural e o presidente 
saudou artistas e acompanhantes e con-
gratulou-se com este intercâmbio cultu-
ral. Visitada a exposição e apreciada por 
todos os presentes seguiu-se um beberete e 
um salutar convívio.

Maria Vitória Afonso

inauguração da exposição de pintura 
das artes-seixal na galeria municipal 
Realizou-se no passado sábado dia 27 de outubro, uma viagem à bonita e histórica vila de Alvito, para 
a inauguração de uma exposição de artes denominada “Ondas do Mar chegam à Planície”, integrada 
na parceria que a Associação Artes tem com a Câmara Municipal de Alvito. Um grupo de associados de 
artistas e acompanhantes, a Presidente Umbelina Ribeiro, e demais direção deslocaram-se a esta bonita 
vila do Baixo Alentejo com esse intuito.

aniversário do 
"coMércio do seixal 

e sesiMbra"

Passou mais um aniversário
Mas continua uma criança
Este grande semanário
Baluarte da imprensa

Mulher de bom coração
Está cumprindo sua sina
Dirigindo a informação
Com sua força divina

Vai seguindo os seus planos
Isto não pode parar
Passou mais de uma dezena de anos
Sempre, e sempre a informar

Sua informação é divinal
Suas notícias são reais
Com sede no concelho do Seixal
Dando notícias regionais

Para leitoras ou leitores
Sem escolher sexo ou idade
E para todos os colaboradores
Um abraço de amizade

poeMa

agostinho  antónio 
Cunha



matateu
Sebastião da Fonseca Lucas, de seu nome verdadeiro, nasceu em Lourenço Marques em Moçambique no dia 26 de Julho de 1927 e faleceu 
no Canadá a 27 de Janeiro de 2000. Ficou conhecido entre nós pelo nome de  Matateu e foi o primeiro grande jogador português nascido em 
África, antes da chegada de Eusébio.
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Tal como Eusébio, o papel de Matateu 
foi inesquecível, quer para o clube que 
o contratou, o Belenenses, quer para 

a Selecção Portuguesa de Futebol. Em ques-
tões de longevidade pode ser considerado o 
Stanley Matthews português devido ao facto 
de ter jogado até aos 50 anos e saber que era 
um dos adversários assustava qualquer um.

Apesar de ter sido pretendido por vários 
clubes da Metrópole Portuguesa, em 1951, 
Matateu chegou a Lisboa para jogar no Bele-
nenses, com um contrato e pagamento men-

sal. Essa era a segurança necessária para que 
ficasse numa terra que desconhecia. Nesta 
mesma rota, que partia de Moçambique e 
chegava a Lisboa, seguir-se-iam o seu irmão 
Vicente, Mário Coluna, Hilário e ainda 
Eusébio. Foi considerado o melhor jogador 
duas vezes, numa época em que o media-
tismo não existia e muitos menos os valores 
elevados de salário de que se falam hoje em 
dia. A sua última actuação por Portugal foi 
em 1960, nos quartos de final com a Jugos-
lávia e já era homem de 32 anos, a prova de 

que a idade era somente um número e não 
um impedimento físico.

Deixa o Belensenses e assina pelo Atlético 
Clube de Portugal, em 1964, uma das equi-
pas da II Divisão que, com o seu esforço e a 
sua pujança, foi elevado à I Divisão na época 
seguinte. Em 1967/67 vamos encontrá-lo no 
Clube Desportivo de Gouveia e a época de 
1968/69 estará com o Amora. Por essa altura 
já tinha 41 anos e a equipa chegou a Cam-
peão Distrital subindo para a III Divisão.

A sua carreira não se ficou por aqui. Em 
1979/71 mudou-se para o Canadá onde con-
tinuou a jogar até aos 50 anos. Um feito de 
que poucos se podem orgulhar. Na verdade 
a sua mágoa foi nunca ter jogado com o seu 
compatriota Eusébio mas assim a vida o não 
decidiu. Este só se iniciou nestas lides um ano 
após a chegada de Matateu ao continente.

A sua carreira foi repleta de peculiaridades 
e o seu nome correu todos os cantos do mun-
do. Em 1955, quando jogou em Paris, pelo 
Belenenses, para a taça Latina com o Real 
Madrid e o Milão, a sua performance foi de 
tal modo excitante que ofuscou Di Stefano, 
tornando-se na estrela mais brilhante. Os 
jornais britânicos afirmaram que não havia 
melhor jogador. Num jogo empolgante, o 
Belenenses venceu o Sporting por 4-3 com 2 
golos marcados por Matateu. Foi levado em 
ombros, pelos adeptos o que mostrou a sua 
garra. Nunca um homem preto tinham sido 
carregado por brancos. A sua fama estava a 
chegar. Tornou-se o jogador mais conhecido 
e o seu nome era sinónimo de sucesso. 

O facto de ter marcado duzentos e dezas-
sete golos fez toda a diferença. Foi o melhor 

marcador do Campeonato Português em 
1952/53 e 1954/55, o 2º melhor em 1955/56 
e o 3º em 1956/57 (mesmo com uma lesão 
complicada) e ainda em 1957/58 e 1957/58. 
Era imparável e numa altura em que o fute-
bol era um desporto e não um negócio de 
gabinetes e corredores. Uma desavença com 
um resultado, a quatro minutos do fim, 
num campeonato nacional, deu a vitória 
ao Benfica. Apesar de ter feito quatro golos 
os árbitro só validou dois, por os considerar 
aquém do risco da baliza. Uma decisão mui-
to contestada mas sem retorno.

As suas maiores conquistas foram a Taça 
de Portugal de 1960 e as Taças de Honra de 
59 e 60. A última foi uma macha no palmarés 
do Benfica pois sofreu uma derrota por cinco 
golos. O nome de Matateu era sinónimo de 
pujança e vitória. Contam-se muitas histórias 
sobre este homem sobretudo porque se trans-
formou numa lenda viva. As lesões, devido 
aos inúmeros jogos e ao avançar da idade, 
tornaram-se cada vez mais frequentes bem 
como os conflitos com um dos treinadores. 
Aos 60 anos, no Canadá, ainda era o terror 
dos adversários pela potência do seu remate.

Voltou a Portugal para receber duas 
homenagens, mais do que justas, em 1987 e 
1994. Morreu no dia 27 de Janeiro de 2000 
na terra onde se tinha radicado. Foi noti-
ciado pela CNN e o seu reconhecimento, 
enquanto um grande desportista, foi do foro 
internacional. Os seus restos mortais estão 
no cemitério da Ajuda, num jazigo que o 
Belenenses decidiu erigiu em sua memória.

Margarida Vale

seixal arranca com a descontaminação 
de terrenos industriais 
Após sucessivos pedidos da população e da autarquia do Seixal junto do Governo, a descontaminação dos solos no Parque Empresarial 
já está em curso.

A Câmara Municipal do Seixal e 
a população do concelho têm 
exigido a descontaminação dos 

solos decorrentes da atividade industrial 

junto dos sucessivos governos. Após um 
processo demasiado longo e moroso, 
regista-se como positivo o início dos 
trabalhos de remoção de 21 500 tonela-

das de lamas da 
aciaria e de 30 
250 toneladas de 
pós de goela que 
se encontram 
depositados aci-
ma da cota de 
terreno no Par-
que Empresarial 
do Seixal. Estes 
resíduos serão 
removidos, car-
regados e enca-
minhados nas 
condições legal-
mente previstas, 
para o Centro 
Integrado de 
R e c u p e r a ç ã o 
Valorização e 
Eliminação de 
Resíduos Perigo-
sos, propriedade 
da entidade exe-
cutante EGEO/
SISAV. 

Esta ação sur-
ge no âmbito de 
uma candida-
tura aprovada 

pelo POSEUR no valor de oito milhões 
e 700 mil euros e prevê-se que a inter-
venção tenha a duração de seis meses. 
Até ao momento já foram removidas 

cerca de 6 000 toneladas de lamas da 
aciaria.

No passado dia 12 de novembro, 
o secretário de Estado do Ambiente, 
Carlos Martins, visitou os trabalhos em 
curso, tendo estado também presente 
nesta visita o vice-presidente da Câma-
ra Municipal do Seixal, Joaquim Tava-
res. Sobre o assunto, o autarca referiu 
que se trata de um “passo muito impor-
tante para o concelho, que ficará desta 
forma ambientalmente mais saudável e 
liberto de materiais provenientes da ati-
vidade industrial”. 

Joaquim Tavares lembrou no entanto 
que “existem no concelho outros pas-
sivos ambientais que não podem ser 
esquecidos, entre os quais as lagoas de 
hidrocarbonetos e a Lagoa da Palmei-
ra, pelo que estamos a trabalhar em 
conjunto com a Baía do Tejo para ava-
liarmos as soluções que possam existir 
no quadro das candidaturas disponíveis 
para este efeito. 

Para o município a qualidade 
ambiental é de extrema importância, 
pois significa melhores condições de 
vida para as nossas populações, pelo 
que continuaremos a alertar o Governo 
para estas e outras questões que pre-
cisamos ver resolvidas o quanto antes, 
como são exemplo o reforço da rede de 
monitorização da qualidade do ar ou o 
desassoreamento da Baía do Seixal”.
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A Confederação Nacional das Asso-
ciações de Pais é uma estrutura con-
federada das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação e das suas estru-
turas federadas, sem fins lucrativos, cuja 
finalidade é congregar, coordenar, dinami-
zar, defender e representar, a nível nacional, 
o movimento associativo de pais intervin-
do como parceiro social junto dos órgãos 
de soberania, autoridades e instituições de 
modo a possibilitar e facilitar o exercício 
do direito de cumprimento do dever que 
cabe aos pais e encarregados de educação, 
de orientarem e participarem ativamente 
como primeiros responsáveis, na educação 
integral dos seus filhos e educandos.

A reunião teve lugar no Auditório do 
CRMAS – Centro de Recursos do Movi-
mento Associativo do Seixal (Edifício 
GAMA), na Torre da Marinha, onde, 
durante cerca de três horas e meia, se 
debateram várias matérias sobre a Edu-
cação e do papel e intervenção das Asso-
ciações de Pais na resolução dos diversos 
constrangimentos que a afetam, e se fez 
um levantamento dos problemas que 
afetam o parque escolar do concelho do 
Seixal.

O tema das refeições escolares, nomea-
damente as capitações constantes do novo 
documento “Orientações sobre Ementas 
e Refeitórios Escolares”, editado em Julho 

uCaPes reúne no seixal com Direcção 
da ConFaP e da FersaP
No sábado, 27 de outubro, a UCAPES – União Concelhia das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Seixal, reuniu com 
a Direcção da CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais, encabeçada pelo seu Presidente Executivo, Jorge Ascenção. 
Esteve igualmente presente Orlando Serrano, Presidente Executivo da FERSAP – Federação Regional de Setúbal das Associações de Pais.

de 2018 pelo Ministério da Educação, foi 
o que suscitou maior discussão e debate, 
já que a sua implementação surpreendeu 
as Associações de Pais no início do cor-
rente ano letivo, pelos cortes substanciais 
nas quantidades de alimentos a servir nos 
refeitórios escolares, sem que o principal 
parceiro social nesta matéria, a CONFAP, 
fosse informado, ouvido ou consultado.

Escolas com amianto ainda por retirar, 
AEC’s (Atividades Extra-Curriculares), 
CAF’s (Complemento de Apoio à Famí-
lia), sistema de colocação e substituição de 
professores e os atrasos crónicos no início 
dos anos letivos, formas de organização e 
intervenção das associações de pais, foram 
outros temas discutidos.

O processo de Descentralização em 
curso, de transferência de competências 
para as autarquias, entre as quais se inclui 
a Educação, foi uma matéria sobre a qual 
emergiram bastantes dúvidas e apreen-

sões quanto à forma e escassez de tempo 
para que essa passagem se faça definitiva-
mente (previsto para 1 de janeiro de 2021). 

Jorge Ascenção e a equipa diretiva que 
o acompanhou, responderam às diversas 
questões que lhes foram colocadas pelas 
Associações de Pais ali presentes e ape-
lou à organização e aprofundamento da 
sua ação nas escolas, contribuindo com 
informações e ideias que possam ser dis-
cutidas e apresentadas pela CONFAP nas 
suas reuniões habituais com o Governo, 
enquanto parceiro social privilegiado e 
representativo das organizações de pais e 
encarregados de educação do país.

No final da reunião, Jorge Ascenção 
propôs à UCAPES a organização para 
janeiro de 2019, no Seixal, da reunião do 
Conselho Geral da CONFAP, constituído 
pelas cerca de sessenta Federações que lhe 
estão associadas (sendo a UCAPES uma 
delas), o que esta aceitou.
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VIRGENS OFENDIDAS

No contexto das declarações da 
senhora deputada Emília Cerqueira 
que diz não ser política e ter vindo do 
Alto Minho, fiquei extremamente pre-
ocupado, pois segundo ela não há vir-
gens, desconhecendo-se ao que queria 
referir-se, ou seja, se a pessoas que dei-
xaram a sua pureza algures por aí ou se 
a pessoas que nasceram noutros signos 
do zodíaco.

Certo é que ela estava indignada pelo 

círculo mediático que transformou uma 
simples questiúncula que é tão evidente 
como dois mais dois serem quatro, assim 
como uma “password” poder ser parti-
lhada entre os colegas para que tenham 
acesso aos documentos de cada um e 
inadvertidamente, servir para marcar 
a presença em plenário do deputado a 
que corresponde o terminal.

Nada mais lógico e transparente, não 
fosse esse simples gesto proporcionar 
um abono monetário ao feliz contem-
plado que até nem sequer estava perto 
de Lisboa, mas ao serviço do seu Parti-
do algures no país.

Todos nós pagamos uma subvenção 
aos Partidos de acordo com os votos 
obtidos e ainda pagamos aos deputados 
que estão ao seu serviço. Não deveria 
ser o Partido a pagar-lhes?

Não se percebe é que se os dois depu-
tados pertencem à mesma comissão, 

Celino Cunha vieira

porque não têm os mesmos documen-
tos nos seus terminais? Se é importante 
essa documentação, porque não enviou 
o senhor deputado José Silvano cópias 
para a sua colega e amiga?

E é impressão minha ou o senhor 
deputado afirmou à imprensa que nun-
ca tinha dado a sua “password” a nin-
guém? Mistérios...

Mas também quem tem um líder que 
responde a jornalistas portugueses em 
alemão, num claro desrespeito e des-
consideração, não se pode esperar que 
uns simples deputados tenham um com-
portamento mais sério e que eticamente 
não seja reprovável.

MUSTAFÁ

Não sei de quem possa ter mais pena, 
se de Mustafá ou de Bruno de Carva-
lho, que acabam por ser vítimas daquilo 
que construíram com o beneplácito dos 
associados que até há bem pouco tempo 

os endeusavam e que agora os abando-
nam, esquecendo-se que os monstros e 
ditadores não nascem assim, mas que 
são criados pelos seus pares.

É verdade que só não muda quem é 
burro, mas os senhores que pertence-
ram às Comissões de Honra de Bruno 
de Carvalho deveriam, pela sua respon-
sabilidade, estar solidários com quem 
presidiu aos destinos do seu Clube 
durante 5 anos.

PARABÉNS

Com 11 anos de existência e não ter 
mecenas ou grupos económicos que 
o sustentem, é já um caso raro entre a 
imprensa portuguesa conseguir man-
ter um jornal apenas com a ajuda dos 
seus anunciantes e colaboradores. O 
“Comércio” está de parabéns e deseja-
mos que se mantenha por muitos e mui-
tos anos.

Publicidade
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Há duas dezenas de anos, quando 
mudei de residência, tomei a liber-
dade de plantar na parte exterior 

da propriedade, em pleno domínio públi-
co, duas olaias. Embora com a melhor das 
intenções, cometi conscientemente uma ile-
galidade, porque era a Câmara Municipal 
que deveria gerir o espaço. Todavia, talvez 
devido ao alto cargo que então desempenha-
va, ninguém me confrontou com tal irregu-
laridade. Digo irregularidade, pois me 
parece mais consonante com a falta come-
tida. Afinal, “ilegalidade” seria um termo 
demasiado pesado para tão fútil ocorrência.

Logo a seguir ao 25 de abril de 1974 fiz 
parte de uma Comissão de Moradores e não 
queiram saber as melhorias que introduzi-
mos no bairro, tal a ânsia de lutar por uma 
melhor qualidade de vida e a vontade de 
ajudar a construir um país novo. A Câmara 
fornecia os materiais e a população arran-
java os passeios, limpava as ruas, construía 
parques infantis e jardins. Creio bem que as 

comunidades locais obteriam grandes van-
tagens se retomássemos a mesma filosofia e 
não ficássemos passivamente à espera que as 
Câmaras fizessem tudo.

Nessa altura, muitas árvores plantei! 
Umas frutificaram, outras não.

Mas voltemos às minhas duas olaias. 
Uma, pelo facto do terreno ser barrento e 
pouco drenado, acabou por secar. A outra 
fez-se uma árvore esbelta que todas as pri-
maveras se reveste de lindas f lores cor-
-de-rosa. Ela inspira-me, transmite-me 
otimismo e confiança, conquanto reconheça 
que não é propriamente minha. Embora a 
regue cuidadosamente quando o estio aper-
ta, ela pertence por inteiro à “res publica”, 
melhor dizendo, é de todos e todos podem 
desfrutar da sua beleza.

Mas deixemos as banalidades do introito 
e vamos lá caracterizar esta simpática cria-
tura vegetal.

A Cercis siliquastrum é uma pequena árvo-
re originária do sul europeu e do sudoeste 

asiático que pouco ultrapassa os 10 metros 
de altura. As folhas são pecioladas, alter-
nas, cordiformes, verdes claras ou glaucas, 
caindo completamente no inverno. Na pri-
mavera, antes de aparecer a nova folhagem, 
a árvore fica coberta de f lores rosadas que 
surgem em profusão nas ramagens e no 
próprio tronco. As sementes estão involucra-
das em vagens (silícuas) que lembram as da 
alfarrobeira. Daí lhe vem o nome siliquas-
trum. Cada vagem costuma ter uma dezena 
de grãos acastanhados que germinam com 
relativa facilidade, originando um cresci-
mento inicial bastante rápido.

A Cercis siliquastrum é muito mais útil do 
que muita gente pensa, porque não se limi-
ta a ser uma árvore ornamental. Para já, 
pertence à família das Fabáceas ou Legumi-
nosas, o que significa que capta azoto dire-
tamente da atmosfera e liberta-o no solo, 
através das suas raízes, que assim fica mais 
enriquecido, favorecendo outras plantações. 
Depois, dizem os especialistas, que ela aloja 
insetos, do grupo dos Psylliodes que devoram 
outros insetos predadores, os quais apare-
cem na primavera nos pomares (macieiras e 
pereiras). Espantados? Mas há mais! Sabiam 
os estimados leitores que as f lores das olaias 
são comestíveis? Possuem um sabor acidula-
do levemente picante, como as chagas ou as 
alcaparras, podendo integrar com requinte 
as saladas crudívoras. Também os rebentos 
podem ser usados como condimento, espe-
cialmente em pickles.

Os japoneses acrescentam-lhe ainda 
outra vantagem: a boa adequabilidade para 
a arte do bonsai.

olaia
Fitoterapia Miguel Boieiro

Publicidade

Os princípios ativos encontrados na olaia 
denotam riqueza em vitaminas e sais mine-
rais.

Em medicina popular usa-se o cozimen-
to da casca para reduzir o catarro, sendo os 
frutos utilizados como adstringentes.

Perante tanta informação, subsiste um 
mistério cuja decifração só é acessível aos 
crentes. Dizem uns que o apóstolo Judas 
Iscariotes, o tal que traiu Cristo em troca de 
trinta dinheiros, se enforcou numa figueira, 
enquanto outros sustentam que foi numa 
olaia. Daí, a mesma também se denominar 
árvore-de-judas. Resta acrescentar que a árvo-
re é, em Israel, uma espécie protegida. De 
tal facto será possível extrair várias ilações. 
De entre elas poderia ser (porque não?), a 
necessidade de preservar a possibilidade 
doutros enforcamentos naquelas conflituo-
sas terras?



PREPARAçãO:
–  Coloque o açúcar numa frigideira e deixe 

caramelizar em lume médio. A seguir 
acrescente a manteiga e a canela. 

–  Disponha as bananas e misture tudo. 
–  Cubra a frigideira com papel vegetal por 

cinco minutos.
–  Flambe as bananas com o vinho da 

Madeira. 
–  Retire os pauzinhos de canela, desligue 

o lume e amasse as bananas até ponto de 
creme.

–  Bata as natas e sirva em taças, por cima o 
creme de banana e decore com um pouco 
de leite condensado cozido.

DR 

INGREDIENtES:
5 bananas
1/2 chávena de açúcar refinado
1 colher (sopa) manteiga sem sal
2 pauzinhos de canela
3 colheres (sopa) vinho da Madeira
300 gr de natas
1 lata de leite condensado cozido

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

reCeita: 
banofee com vinho da madeira
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take-awayementa variada
todos os dias

menú
desde 6,5€

Cozido à Portuguesa ao domingo
av. teÓFiLio Braga, 59 B – teL.: 932 134 087

 aLdeia de Paio Pires
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mgboss inaugurou novas instalações
valorizando a Quinta do Conde
Nove anos depois da sua constituição e de uma profícua actividade, com excelentes resultados nos domínios da dança e do desporto, 
a Associação Desportiva, Cultural e Social MGBOSS acaba de ver concretizado o sonho de possuir uma sede própria.

As novas instalações inauguradas a 
10 de Novembro, no decurso de 
uma cerimónia promovida para 

o efeito, resultam de um protocolo esta-
belecido com a Câmara Municipal de 
Sesimbra, visando a requalificação do 
antigo cinema da localidade e o seu apro-
veitamento pela referida agremiação.

O acto inaugural, marcado pela atri-
buição do nome de Augusto Pólvora, 
ex-presidente do município sesimbren-
se, falecido há um ano, ao salão nobre 
da aludida colectividade, reuniu sócios, 
atletas e dirigentes da mencionada insti-
tuição, assim como autarcas da fregue-
sia e do concelho e representantes de 
várias entidades associativas locais.

Para Isabel Pereira, presidente da 
direcção da citada instituição, “esta é a 
melhor prenda que a associação pode-
ria receber no ano em que celebra o 9º 
aniversário. Trata-se do epílogo de uma 
longa luta. Um sonho que acalentámos 
pensando na valorização da Quinta do 
Conde e dos seus habitantes, porque 
este clube é das pessoas e são elas que 
fazem o clube” formulando o desejo 
de que as instalações ora inauguradas 
sejam um permanentemente espaço de 
fruição da vida.

Na opinião de Carlos Pólvora, repre-
sentante da Confederação Portuguesa 
das Colectividade de Cultura, Recreio 
e Desporto, “o associativismo é um dos 
pilares da sociedade portuguesa, razão 
pela qual deve ser apoiado pelos pode-
res públicos, como, aliás, sucedeu nes-
te caso, já que acaba por assegurar um 

conjunto de direitos 
que de acordo com 
a Constituição da 
Repúblicasão com-
petência do Estado”.

S u r p r e e n d i d a 
com a capacidade 
mobilizadora da 
aludida agremiação, 
Eduarda Marques, 
directora regional 
de Setúbal do Ins-
tituto Português do 
Desporto e Juven-
tude, manifestou a 
sua satisfação por 
constatar a proxi-
midade com que a 
colectividade desen-
volve o seu trabalho 
junto da população, 

assumindo por isso o compromisso 
de estabelecer com os seus dirigentes 
um contacto mais regular, posto que 
“ambos pretendemos concorrer para a 
construção de uma sociedade mais acti-
va e interventiva, sustentada nos valo-
res da ética. Logo, um mundo melhor”, 
sublinhou.

Segundo Vítor Antunes, presiden-
te da Junta de Freguesia da Quinta do 
Conde, “a realização deste projecto, 
acalentado ao longo de anos pelos cor-
pos sociais do MGBOSS, constitui uma 
prova da sua capacidade e do seu traba-
lho em prol dos quintacondenses, quer 
no domínio da promoção do desporto, 
quer nem matéria de inclusão social, 
uma opção que beneficia inequivoca-
mente a comunidade da qual emana, 
em especial os mais jovens”.

Por esse motivo, referiu ainda o 
autarca “à semelhança de anos anterio-
res, o plano de actividades e orçamento 
da Junta do próximo ano, contemplará 
verbas e iniciativas tendentes a apoiar 
a prossecução do trabalho do movi-
mento associativo, procurando, desse 
modo, estimular o relevante papel que 
desempenha no quadro social, cultural 
e desportivo da freguesia, colocando-a 
no mapa nacional”.

Enquanto isso, João Narciso, secre-
tário da Assembleia Municipal de 
Sesimbra, congratulou-se com a rea-
lização deste projecto, expressando a 
convicção de que com a conquista desta 
nova etapa na vida da colectividade, o 
desempenho dos seus atletas, já de si, 

surpreendente, será certamente expo-
nenciado, projectando-a a mais eleva-
dos patamares”. 

Encerrando a cerimónia, Francisco 
Jesus, Presidente da Câmara Municipal 
de Sesimbra, realçou a homenagem fei-
ta pela referida associação ao seu ante-
cessor na edilidade, “a qual testemunha 
uma das marcas que caracterizaram a 
passagem de Augusto Pólvora pela lide-
rança do município.”

De acordo ainda com o responsável 
camarário, “a realização desta conquis-
ta, adquire um significado mais relevan-
te por ocorrer na mais jovem freguesia 
do concelho, a qual vai construindo 

uma identidade própria, alicerçada nas 
múltiplas raízes que caracterizam os 
seus habitantes, mas também na pujan-
ça do seu movimento associativo e na 
sua capacidade de congregar hábitos e 
saberes”.

Neste contexto, afirmou o edil, “a 
cedência deste imóvel ao MGBOSS, 
após a sua passagem para a posse da 
câmara, visa superar as dificuldades 
com que se confrontava e possibilitar o 
desenvolvimento do seu trabalho, pro-
cedimento que, de resto, se insere na 
estratégia de cooperação com todos os 
agentes sociais, culturais e desportivos 
desta freguesia e do Concelho”.

Festival de teatro está de regresso 
ao seixal
O Festival de teatro do Seixal comemora este ano a sua 35.ª edição.

O evento decorrerá entre 16 de novem-
bro e 7 de dezembro em vários 
espaços culturais do concelho como 

o Fórum Cultural do Seixal, o Cinema S. 
Vicente, a Sociedade Filarmónica União 
Arrentelense, o Espaço Animateatro, o 
Clube Recreativo da Cruz de Pau e a Asso-
ciação de Amigos do Pinhal do General.

A abertura da iniciativa, a 16 de novem-

bro, está a cargo de uma produção do Tea-
tro Meridional: “Feira Dell’ Arte”. Esta 
peça de commedia dell'arte estará em cena no 
Auditório Municipal. O Clube Recreativo 
da Cruz de Pau acolhe a 24 de novembro 
o teatro “Dois Reis e Um Sono”, produzido 
pelo Teatro Extremo.

O festival encerra com uma nova atuação 
no Auditório Municipal e a subida ao palco 

de “1936, o Ano da Morte de Ricardo Reis”, 
dramatização de Helder Costa e produção 
A Barraca, a partir da obra de José Sara-
mago. 



v  Feira  do  FuMeiro  e  da  CaStanHa 
de  CorroioS

A Feira do Fumeiro e da Casta-
nha está de volta a Corroios  entre 
15 e 18 de Novembro (de quinta 
a domingo). Com entrada livre, o 
evento tem lugar no Jardim Quin-
ta da Água, em Corroios.

Na quinta-feira, o horário da 
abertura da feira está marcado 

para as 18 horas. Para as 20h30 está agendado um baile com Fernan-
do Showman. O encerramento será às 23 horas. No dia seguinte e no 
sábado o recinto está aberto entre as 12 horas e a meia-noite. Na sexta 
haverá uma atuação de Vítor Ginja e Beto às 21h30. No sábado o baile 
contará, à mesma hora, com o espetáculo da banda Fora de Série.

O último dia da V Feira do Fumeiro e da Castanha de Corroios (dia 
18) terá uma matiné com Ricardo Silva às 16 horas e o recinto encerra-
rá às 20 horas. A organização desta feira é da responsabilidade da Trás 
Eventos e da Junta de Freguesia de Corroios.

dia  da  Baíao  FaSCiSMo  (aqui)  nunCa  exiStiu!

DR 

Há  FeSta  na  FloreSta

A peça de teatro infantil “Há 
Festa na Floresta” estará em 
cena no Cinema S. Vicente, em 
Paio Pires, no próximo dia 18 
de novembro, às 16 horas. Com 
organização da companhia Ani-
mateatro, a comédia musical 
convida toda a família a viajar 
pelo mundo da fantasia onde a amizade, a partilha e a importância 
da união ditam as desventuras e aventuras dos amigos que povoam a 
f loresta. Esta peça do grupo de animação e teatro GATEM – Espelho 
Mágico, de Setúbal, é encenada por Miguel Assis, autor do texto. O 
elenco é composto por Jéssica Ricardo, Cláudio Pinela, Raquel Luz, 
Luís Filipe Estrela, Céu Campos e Miguel Assis.

As reservas de bilhetes podem ser efetuadas de segunda a sexta-feira, 
das 10 às 13 horas e das 15 às 18 horas, através do número 212 254 
184 ou do e-mail comunicacaoanimateatro@gmail.com. Os ingressos 
custam cinco euros (bilhete normal), quatro euros (com desconto) e três 
euros para Animamigos.

DR 

volver

O tango argentino será o pro-
tagonista do próximo espetáculo 
no Cineteatro Municipal João 
Mota, em Sesimbra. A 17 de 
novembro, pelas 21h30, o grupo 
Tangoman y Otras Yerbas apresenta 
o espetáculo “Volver”.

O quinteto, composto por 
Juan Capriotti, bandoneón e voz, Denys Stetsenko, violino, Miguel Gelpi, 
contrabaixo, Rui Meira, guitarra, e Duncan Fox, piano, faz também a 
ligação entre o tango e o fado. O espetáculo conta ainda com a partici-
pação da cantora Jacqueline Fernández, da fadista Margarida Cruz e 
da bailarina argentina de tango Graciana Romeo.

Os bilhetes, para maiores de 6 anos , custam 7,5 euros. Pode adquiri-
-los no Cineteatro Municipal, de quarta a domingo, das 16 às 20 horas, 
em 21 223 40 34/ reservas.cineteatro@cm-sesimbra.pt ou no Spot Jovem 
(Quinta do Conde), de terça a sábado, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30.

DR 
A Associação 10 Milhões 

na Berma da Estrada em par-
ceria com a Câmara Munici-
pal do Seixal vai organizar no 
próximo dia 18 de novembro, 
domingo, às 10 horas, uma 
ação de limpeza na Praia da 
Velha, no Seixal. A iniciativa 
“Dia da Baía”, que se repe-
te no terceiro domingo dos 
meses ímpares, convida os 
cidadãos a juntarem-se a esta 
limpeza da Baía do Seixal.

A participação nesta ação 
é gratuita mas sujeita a inscri-
ção. Quem estiver interessado 
em participar pode inscrever-
-se ou obter mais informações 
através do e-mail: seixal.lim-
po@cm-seixal.pt.

Para além da Associa-
ção 10 Milhões na Berma 
da Estrada, a iniciativa terá 
o contributo do Grupo Fla-
mingo, da Delegação Foz 
do Tejo da Cruz Vermelha 
Portuguesa, da organização 
Seixal Ambiental e do Clu-
be Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas do Fanqueiro.

DR 

CSS | 16 de novembro de 2018 agenDa | 13

Publicidade

Enquadrada no 35.º Festival 
de Teatro do Seixal, a peça “O 
Fascismo (Aqui) Nunca Existiu!” 
poderá ser vista na Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense 
no dia 17 de novembro, às 21h30. 
Produzido pela companhia Tea-
tro Art’Imagem, do Porto, este 
espetáculo é o primeiro de uma trilogia denominada “Identificação de 
um (o meu) país” que procura retratar o modo de vida em Portugal 
dos últimos 70 anos, de 1945 até à atualidade. Esta primeira aborda-
gem explora um período que começa em 1945, ano em que terminou a 
Segunda Guerra Mundial e nasceu a personagem principal. Com um 
olhar muito pessoal, é dado o testemunho de um português que conta 
como era a vivência em Portugal até à manhã do 25 de Abril de 1974.

Com texto, dramaturgia e encenação de José Leitão, a peça tem 
um elenco composto por Flávio Hamilton, Inês Marques, Luís Duarte 
Moreira, Patrícia Garcez e Susana Paiva. Destinado a maiores de 12 
anos, o teatro tem entrada livre.

DR 



Guitarrista e compositor, Humberto Delga-
do lançou com o seu projeto pessoal, General 
Sem Medo, a música “Terra de Sonhos”. Este 
single é o primeiro a ser divulgado para a pro-
moção do disco que sairá no início de 2019.

O novo álbum marca o regresso do General 
Sem Medo, contando com a participação e co-
laboração de Carolina Antunes como vocalista. 
O videoclipe do single “Terra de Sonhos” pode 
ser visto na página oficial da banda nas redes 
sociais como o Facebook e o Instagram.

Com influências dos estilos musicais pop, 
rock, soul e blues, o projeto de Humberto Del-
gado caracteriza-se pela sonoridade portugue-
sa. A banda é também composta pelo pianista 
Nuno Rodrigues, pelo baixista Filipe Pereira e 
pelo baterista Jorge Costa.

A taróloga Maria Helena acaba de lançar o 
livro “Mudar, Melhorar, Curar”, do Clube do 
livro SIC e da Editora Guerra e Paz. Neste li-
vro, o leitor encontrará um plano diário para 
fazer transformações positivas que vão ajudá-lo 
a mudar a sua vida.

Em “Mudar, Melhorar, Curar” encontra 
pensamentos positivos, orações para vários fins, 
dicas para viver melhor, remédios naturais, 
mezinhas caseiras, conselhos de alimentação e 
temas sobre os quais vale a pena refletir para 
viver realmente melhor e de uma forma mais 
saudável, de acordo com o estilo de vida que a 
própria Maria Helena segue.

Fique também a conhecer as características 
de cada signo, as compatibilidades astrológicas, 
quais são os melhores cristais e qual o Anjo pro-
tetor de cada signo.

música
General  SeM  Medo

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: Invista mais no seu relacionamento. Procure ser 
mais otimista quanto ao seu futuro sentimental.
Saúde: Semana indicada para se dedicar ao exercício físico.
Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que tanto me-
rece. Período positivo para colocar em marcha projetos.
Números da Semana: 1, 5, 9,7, 45, 42

Amor: Semana propícia a novos encontros amorosos. 
Saúde: A sua boa disposição contagiará os que o rodeiam. 
Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimen-
tos.
Números da Semana: 5, 2, 11, 19, 7, 8

Amor: Visite um familiar que já não vê há algum tempo.
Saúde: Cuide da sua pele. A saúde é o espelho da nossa 
alma, nunca se esqueça disso.
Dinheiro: Grandes mudanças a nível profissional. Tente 
controlar a impulsividade nos seus gastos.
Números da Semana: 6, 3, 36, 39, 38, 7

Amor: Dê mais atenção à sua cara-metade. Ela precisa 
muito do seu ombro amigo.
Saúde: Poderá sofrer um grande descontrolo nervoso.
Dinheiro: Atravessa um período em que tem que enfren-
tar alguns problemas de ordem económica.
Números da Semana: 8, 5, 2, 1, 14, 11

Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Não espere que 
o amor vá ter consigo, procure ser você a distribuir amor.
Saúde: Não esteja à espera de se sentir mal para ir ao mé-
dico, faça um exame médico completo.
Dinheiro: A situação financeira sofrerá algumas alterações.
Números da Semana: 7, 8, 9, 19, 29, 6

Amor: Terá a capacidade de perdoar o mal que lhe fize-
ram.
Saúde: Poderá sofrer de problemas no estômago.
Dinheiro: Uma maior capacidade de resolução e gestão 
poderão conduzi-lo ao bom caminho.
Números da Semana: 44, 41, 10, 20, 30, 5

Amor: Aprenda com os seus erros. Pense bem naquilo que 
quer para não magoar os outros.
Saúde: O cansaço tomará conta de si. Durma mais para 
recuperar energias.
Dinheiro: Seja mais determinado nos objetivos.
Números da Semana: 11, 13, 19, 18, 14, 7

Amor: Terá a força e a determinação necessárias para fazer 
o que tem que ser. Seja mais compreensivo com o seu par.
Saúde: O excesso de sal é-lhe prejudicial.
Dinheiro: Período favorável ao desenvolvimento dos seus 
projetos e pedidos de empréstimo, seja prudente.
Números da Semana: 11, 23, 25, 4, 9, 7

Amor: Está preparado para enfrentar as novas emoções 
que o esperam. Poderá ser injusto com a sua cara-metade.
Saúde: Controle os níveis de açúcar no seu sangue. 
Dinheiro: Tendência para se exaltar sem razão com um 
colega de trabalho. Tente não andar muito tenso.
Números da Semana: 20, 25, 14, 45, 6, 9

Amor: Poderá surgir nova amizade ou novo relacionamento. 
Saúde: A atividade laboral exige-lhe demasiado esforço 
físico ou mental. Durma mais para recuperar energias.
Dinheiro: Uma maior capacidade de resolução e gestão 
poderão conduzi-lo ao bom caminho.
Números da Semana: 8, 5, 2, 10, 20, 3

Amor: Tendência para romper definitivamente com uma 
situação que já há muito tempo lhe causava mau estar.
Saúde: Sentir-se-á mais enérgico se praticar desporto.
Dinheiro: Boas oportunidades de negócio.
Números da Semana: 33, 6, 35, 37, 8, 5

Amor: Será elogiado pela sua tolerância e compreensão. 
vai ter momentos de grande felicidade, bem merecidos.
Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda 
a semana. Tenha algum cuidado com os seus olhos.
Dinheiro: Poderá receber uma quantia considerável.
Números da Semana: 22, 25, 36, 24, 20, 3
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livro
Mudar,  MelHorar,  

Curar

Carneiro

touro

Gémeos

Caranguejo

leão

virgem

Balança

escorpião

Sagitário

Capricórnio

aquário

peixes

fUnk SapateadO jazz
kUdUrO baLLet pagOde
Samba fLamengO zUmba
tangO break merengUe
pSy kizOmba SaLSa

16 a 22 de novembro
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Atletas do Braga e do Benfica vencem 
o 29º Corta-mato Cidade de amora

Luís Saraiva, do Sporting Clube de 
Braga e Neide Dias, do Sport Lis-
boa e Benfica sagraram-se ven-

cedores na 29.ª edição do Corta-Mato 
Cidade de Amora. Luís Saraiva venceu 
a prova de seniores masculinos percor-
rendo os 8.500 metros do percurso em 
27 minutos e 28 segundos. Já Neide Dias 
correu os 7.500 metros da prova femini-
na em 28 minutos e seis segundos.

Na manhã de 4 de novembro, no Par-
que do Serrado, o Corta-Mato Cidade 

Dias, do Sport Lisboa e Benfica, correu 
os 7.500 metros em 28 minutos e seis 
segundos, seguida de Vera Fernandes, 
da Associação Académica da Bela Vis-
ta, que fez o percurso em 29 minutos. 
Joana Ramalho, da Associação Run 
Tejo, ficou em terceiro lugar, com 30 
minutos e 19 segundos.

O Corta-Mato Cidade de Amora é 
uma das mais prestigiadas provas des-
portivas que se realizam no município 
do Seixal e tem trazido ao concelho 

alguns dos grandes nomes do atletismo 
nacional e internacional. A prova reali-
za-se pelo 29.º ano consecutivo e integra 
desde o início o Troféu de Atletismo do 
Seixal e os Jogos do Seixal.

A competição é organizada pela 
Câmara Municipal do Seixal e pela 
Junta de Freguesia de Amora, em par-
ceria com o movimento associativo 
concelhio, a Federação Portuguesa de 
Atletismo e a Associação de Atletismo 
de Setúbal.

de Amora foi disputado em vários esca-
lões, reunindo 1.166 atletas de 96 clubes 
de todo o país. Depois de Luís Sarai-
va cortar a meta, na prova de seniores 
masculinos, seguiu-se António Silva, do 
Sporting Clube de Portugal, que fez o 
percurso em 27 minutos e 29 segundos. 
Marco Teixeira, conquistou o terceiro 
lugar do pódio. O atleta do Vitória de 
Setúbal conseguiu o tempo de 27 minu-
tos e 49 segundos.

Na prova feminina, a atleta Neide 
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