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cercisa: 43 anos de história 
Apesar de todos os obstáculos e adversidades, a Cooperativa continua a contribuir ativamente para que a sociedade saiba olhar para 
a diferença com igualdade.

Com 43 anos de história (comple-
tados a 7 de novembro), a CER-
CISA – Cooperativa para a 

Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados do Seixal e Almada – é 
das mais antigas Cooperativas, a par de 
outras três CERCIS, que também surgi-
ram após o 25 de Abril. 

De acordo com Graça Marques, dire-
tora desta Cooperativa, a CERCISA foi 
criada em 1975, resultante de um acor-
do com o Ministério de Educação, para 
fazer face à preocupação de pais e de téc-
nicos dos concelhos de Almada e Seixal, 
perante as dificuldades de aprendizagem 
que muitos alunos apresentavam no ensi-
no regular. “Desde aí a instituição tem 
vindo a aumentar em termos de respos-
tas, sempre tendo por base as necessida-
des que as famílias apresentam”, destaca 
Graça Marques.

Caracterizando a CERCISA, Gra-
ça descreve uma Cooperativa sem fins 
lucrativos, equiparada a uma Institui-
ção Particular de Solidariedade Social 
(IPSS) que possui órgãos sociais - uma 
Direção, um Conselho Fiscal e uma 
Mesa de Assembleia Geral. 

Missão

Sempre com o foco em prestar ser-
viços de qualidade que promovam o 
desenvolvimento das capacidades de 
grupos vulneráveis, o cerne da missão 
da CERCISA relaciona-se com o apoio 

a cidadãos com deficiência mental atra-
vés de sete respostas em funcionamento: 
a Intervenção Precoce nos dois conce-
lhos, a Escola de Educação Especial, 
o Centro de Recursos para a Inclusão, 
a Formação Profissional, o Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO), o Lar 

Residencial e a Residência Autónoma.
A partir do momento em que foi cria-

da a resposta de Intervenção Precoce, 
a CERCISA passou também a exercer 
apoio a crianças dos 0 aos 6 anos ida-
de sem deficiência mental comprovada. 
“Mesmo não estando comprovado que 
as crianças tenham deficiência, a ideia é 
intervir para que se consigam ultrapas-
sar as dificuldades, caso elas existam, 
para que a criança consiga evoluir o 
melhor possível”, refere a diretora Gra-
ça Marques.

A trabalhar há sensivelmente trin-
ta anos na CERCISA, Graça iniciou 
o seu percurso na Escola de Educação 
Especial, como terapeuta ocupacional. 
Ao longo dos anos, o seu trajeto profis-
sional foi mudando, mas a diretora da 
Cooperativa evidencia um fator pre-
ponderante no seu trabalho: “Temos 
de gostar do que fazemos e estar num 
sítio que nos faça sentido, e no qual lute-
mos para as coisas avancem”. A pouco 
e pouco foram surgindo outros apelos, 
“porque quer queiramos quer não, isto 
é um bocadinho a como a nossa casa: 
à medida que há necessidade e somos 
chamados temos de ter compromisso”. 
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A juntar às responsabilidades como 
diretora, Graça está ligada diretamente 

às atividades no Lar Residencial, à 
segunda e sexta feira à noite e ao sába-
do. “Dou apoio enquanto terapeuta 
ocupacional, que realmente dá um gozo 
muito especial.

Crescer com os alunos

Ao longo de 43 anos de existência, a 
CERCISA tem crescido e tem acompa-
nhado o crescimento dos seus alunos. 

A criação da Escola 
de Educação Especial 
e, seguidamente, da 
Formação Profissio-
nal é um exemplo da 
adaptação de reposta 
às necessidades que 
vão surgindo. “Os nos-
sos alunos cresciam e 
faziam uma formação 
para serem colocados 
no mundo do traba-
lho”, explica Graça. 

No entanto, existiam 
casos com maiores 
dificuldades e menos 
autonomia, ou seja, 
jovens sem competên-
cias fundamentais para 
ingressarem no mundo 
laboral. Perante estas 
necessidades, foi cria-
do, há mais de duas 
décadas, o CAO: uma 
formação para toda a 
vida.

As duas últimas 
repostas a serem cons-
tituídas foram o Lar 
Residencial e Residên-
cia Autónoma – situ-

adas num único edifício, na Arrentela. 
Os problemas ligados ao financiamen-
to e à estruturação de requisitos, levou 
a que a candidatura só fosse aprovada 
cerca de 10 anos após a primeira ten-
tativa levada a cabo pela Cooperativa, 
com o apoio das duas autarquias, Seixal 
e Almada.

A viver no Lar Residencial há sete 
anos, Jorge é apoiado pela CERCISA 
desde que a mesma surgiu, há 43 anos, 
no Miratejo. Situado num sítio privi-
legiado, o Lar é, para Jorge, um local 

com uma vista bonita 
sobre a baía. A residir 
também no Lar, Bruno 
descreve as atividades 
que já fez, como a visita 
a museus, os passeios e 
o convívio com outros 
amigos e colegas.

Voluntária no Lar 
Residencial há três 
anos, Francisca abra-
çou um sonho que já 
tinha desde o momen-
to em que se reformou. 
“O meu objetivo sem-
pre foi o de poder pro-
porcionar alguma coisa 
aos jovens mas acho 
que no fundo fico eu 
mais a ganhar, porque 
saiu daqui sempre mui-
to preenchida; sempre 
com vontade de ficar”, 
refere. Professora 
reformada, Francisca 
salienta a progressão 
a que assiste. “O Rui, 
por exemplo, era um 
miúdo calado mas ago-
ra já comunica mais e 
interage mais com as 
pessoas”. 

A trabalhar há seis anos na CER-
CISA, Eva descreve os jovens como 
“pessoas especiais que nos levam a ter 
dias diferentes”. Muito mais do que um 
trabalho, esta experiência faz com que 
Eva valorize mais a vida, vendo-a com 
outros olhos e tendo outra perspetiva.

Combater as adversidades

Com a falta de financiamento em 
muitos aspetos essenciais ao bom fun-

cionamento de uma instituição, a CER-
CISA procura angariar fundo através 
de ações como a Campanha do Pirilam-
po, ou com donativos feitos em IRS. Por 
outro lado, a Cooperativa lança pro-
jetos como a campanha de crowdfun-
ding, em vigor até dia 3 de dezembro, 
para construir um Cercinema. A 8 de 
dezembro, a Cooperativa associa-se ao 
ginásio WinJoy, na Torre da Marinha, 
para uma aula solidária de zumba, às 
10 horas.

Cláudia Cristão



rostos do seixal
aNtÓNio simÕes da costa (1943)

no Almada Futebol Clube que se estreou 
a nível oficial.

Alguns anos mais tarde ingressou no 
Sport Lisboa e Benfica, na equipa de 
juniores e depressa se tornou titular do 
onze base. No clube vermelho, António 
Simões sagrou-se campeão europeu 
em 1962 e integrou a seleção nacional 
que alcançou o 3.º lugar no Mundial de 
1966. Foi considerado o melhor extremo-
-esquerdo da Europa. 

Esteve no Benfica durante dezasseis 
anos, ainda chegou a treinar no Estoril 
Praia e no União de Tomar, mas em 1975 
António Simões deixou o país e rumou 

aos Estados Unidos da América, onde foi 
jogador até aos 36 anos e depois treinador. 

No regresso a Portugal, passou pela 
seleção nacional de futebol feminino, pelo 
Marítimo, pelo Benfica e pelas seleções 
jovens e fez parte da equipa técnica de 
Carlos Queiroz na seleção do Irão. 

Foi no concelho do Seixal que António 
Simões sonhou ser futebolista e hoje é 
uma referência do desporto nacional e um 
exemplo para futuras gerações. No passa-
do dia 6 de novembro foi agraciado com 
a Medalha de Mérito da Câmara Munici-
pal do Seixal. 

Mário Barradas
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Contrato-promessa de 
arrendamento
para habitação

A procura de casas para arrendar em 
Portugal continua a ser superior à ofer-
ta. Se encontrou a casa que pretende ar-
rendar, mas esta só ficará disponível da-
qui a algum tempo, saiba tudo acerca do 
Contrato Promessa de Arrendamento, 
para que não deixe escapar a habitação 
que tanto necessita.

Afinal, o que é o Contrato Promessa 
de Arrendamento?

Acontece muitas vezes, depois de an-
dar a visitar casas para arrendar, encon-
trar a que mais lhe agrada e depois o 
proprietário desistir do negócio.

É para o proteger enquanto potencial 
inquilino que existe o chamado Contrato 
Promessa de Arrendamento. Trata-se de 
um documento no qual o proprietário se 
compromete a arrendar o seu imóvel a 
um inquilino, que por sua vez, fica tam-
bém comprometido a arrendar a casa.

O Contrato Promessa de Arrenda-
mento não é um contrato de arrenda-
mento. Trata-se de uma promessa, de 
ambas as partes, de firmarem o negó-
cio, impedindo o senhorio de arrendar 
a casa a outro inquilino. Para que seja 
válido, este contrato tem de ser reduzido 
a escrito, conter uma data que indica o 
período durante o qual o contrato será 
válido, findo o qual nenhuma das partes 
terá qualquer obrigação, ou seja, se no 
final do contrato-promessa o proprietá-
rio ou o inquilino desistirem, então ne-
nhum dos dois é obrigado a arrendar.

Note-se ainda que a celebração deste 
contrato não é obrigatória para arrendar 
uma habitação, servindo fundamental-
mente para conferir alguma segurança 
às partes. No Contrato Promessa de Ar-
rendamento devem constar a identifica-
ção das partes, a localização do imóvel, 
uma data concreta para a concretização 
do contrato de arrendamento definitivo, 
se houver lugar ao pagamento de um si-
nal, o montante também deste deve estar 
inscrito no contrato, deve constar ainda a 
finalidade do arrendamento, bem como o 
valor de renda que será pago., eventuais 
penalizações em caso de desistência do 
arrendamento ou de incumprimento de 
alguma das cláusulas do contrato também 
devem estar previstas.

Se o arrendamento a realizar for 
com opção de compra, deverá indicar 
que o Contrato Promessa de Arrenda-
mento se converterá num Contrato de 
Arrendamento com opção de compra. 
É aconselhável recorrer a um solicitador 
ou advogado para lhe redigir ou rever 
o Contrato Promessa de Arrendamento.

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 Natural de Corroios, este desportis-
ta mais conhecido como António 
Simões, iniciou a sua carrera no 

Clube Recreativo da Cruz de Pau mas foi 
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HistÓrias associativas (50)*

américo alves de almeida.
de analfabeto musical a compositor, 
autor e regente da orquestra

Fernando 
Fitas

Homem que se entregava por inteiro, 
à sublime sedução da música, Amé-
rico Alves de Almeida, ocupava um 

lugar de suma importância no quotidiano 
da colectividade Paiopirense, em especial no 
que ao sucesso dos eventos festivos se refere.

Poder-se-á, em rigor, afirmar que desem-
penhava as funções que hoje se atribuem 
ao maestro residente de qualquer orques-
tra ligeira, uma vez que, a par de lhe estar 
confiada a missão de a dirigir, cabendo-lhe 
efectuar os arranjos orquestrais de todos os 
temas que esta fosse chamada a interpretar, 
ainda integrava o corpo da banda.

Além desta intensa actividade, este sócio 
fundador da Musical 5 de Outubro, conseguia, 
igualmente, arranjar tempo e inspiração para 
escrever muitas das letras das canções que 
compunha, para serem cantadas nos serões 
que a Sociedade levava regularmente a efei-
to, com o intuito de, a um tempo, angariar 
fundos, e, a outro, proporcionar à massa asso-
ciativa alguns momentos de entretenimento.

Figura que não regateou sacrifícios para 
que “ a Música da Aldeia”, dignificasse os 
objectivos que presidiram à sua fundação, 
Américo Alves de Almeida, é o que se pode 
chamar de um típico caso de auto-didactis-
mo, pois, de acordo com os seus familiares 
próximos, não há conhecimento de alguém, 
que, antes dele, tivesse revelado aptidões 
para esta forma de expressão artística.

“Um auto didacta
que se descobriu na música”

Sobrinha-neta de Américo Alves de 
Almeida, Maria José de Sousa, 45 anos, 
salienta mesmo que “o estádio a que logrou 
chegar, se deve ao grande amor e dedicação 
que colocou na aprendizagem da música. Só 
isso pode explicar, que alguém que não haja 
recebido qualquer tipo de formação prévia, 
nesse domínio, viesse um dia a fazer o que 
ele fez.”

Para Maria José de Sousa, “isso terá, cer-
tamente, resultado da sua inquebrantável 
vontade de aprender, de modo próprio, as 
técnicas não só da execução, mas também 
da composição, seguindo o velho adágio 
popular segundo o qual, querer é poder. 
No seu caso, quis tanto, que pode chegar 
onde pretendia, ou seja, desenvolver a sua 
vocação e colocar o seu talento ao serviço 
da comunidade paiopirense, através da sua 
mais antiga agremiação.”

Outro argumento que poderá ser aduzido 
para justificar tão forte desejo de aquisição 
de conhecimentos musicais, radica ainda na 
forte rivalidade que então se verificava entre 
as diversas sociedade filarmónicas do con-
celho, clima que motivava uma vigilância 
mútua e permanente entre todas.

“Essa constante pressão” diz, “ acabava, 
no fundo, por constituir um laitmotiv para 
que tudo quanto fizessem não pudesse vir a 
ser utilizado como pretexto de chacota pelas 
demais colectividades. Tudo, obedecia, por-
tanto, a um rigor extremo, uma vez que o 
que estava em causa não era esta ou aquela 
pessoa, mas a Sociedade. Logo, toda a popu-
lação da Aldeia.

A Sociedade foi a paixão de todas
as paixões

Tal quadro, implicava, de resto, que fosse 
o que fosse, que a 5 de Outubro levasse a efeito, 
teria, forçosamente de atingir um determi-
nado grau de perfeição, sem o qual nada que 
envolvesse a colectividade teria condições de 
se realizar.

Foram estas”, na opinião da actual sócia nº. 
1 da Musical 5 de Outubro “ as principais razões 
pelas quais, meu tio-avô se entregou de corpo 
e alma à criação de uma sociedade musical em 
Paio Pires. Mas a sua entrega a esse desígnio – 
que muitos sacrifícios lhe acarretou – não se 
ficou por aqui. Estendeu-se a outros campos 
da actividade diária da agremiação, nome-
adamente, aos corpos directivos.” Todavia, 
onde a sua actuação assumiu maior relevân-
cia, foi, indubitavelmente, no capítulo da pro-
moção de eventos recreativos. Tanto assim é, 
que durante muitos anos, recaiu sobre si a tare-
fa de garantir a componente musical de todas 
as peças de teatro, designadamente, revista, 
que o grupo cénico levou à cena.

“É neste âmbito, “ adianta Maria José de 
Sousa, “ que aparece a sua faceta de autor, 
compositor e orquestrador, a qual lhe gran-
jeou grande parte da notoriedade de que 
desfrutava entre a massa associativa.

Mas a expressão do seu talento manifes-
tar-se-ia na plenitude das suas capacidades, 
sobretudo, no trabalho de preparação e 
direcção da orquestra ligeira que acompa-
nhava “As Vozes de Paio Pires”, um pro-
grama que, na altura, deu brado entre a 
juventude da Aldeia.”

Mais se sabe ainda que a referida orques-
tra, denominada “Os Boémios”, não se limi-

tava apenas a acompanhar musicalmente os 
rapazes e raparigas que cantavam nos aludi-
dos espectáculos; tinha também por missão, 
animar os bailes que a colectividade regu-
larmente realizava.

“Assim, para que os temas tocados não 
fossem sempre os mesmos, baile após baile,” 
acrescenta a sobrinha-neta deste fundador 
da 5 de Outubro, “periodicamente procedia à 
substituição daqueles que, a seu ver, já esta-
vam mais ‘estafados’, em ordem, a que os 
músicos, não se sentissem enfadados de exe-
cutar um reportório sempre igual.

“Quando não havia concertos
tocava para os vizinhos”

Exímio tocador de bandolim, Américo 
Alves de Almeida, não se servia do referi-
do instrumento apenas para evidenciar a 
sua mestria, mas, também o utilizava para 
apanhar as notas das canções que mais se 
ouviam nesse tempo. E, logo que descobria o 
primeiro acorde, fosse de que melodia fosse, 
era certo e sabido que dias depois, se apre-
sentava na Sociedade com a respectiva pauta 
escrita para que a mesma passasse a figurar 
no conjunto de temas que a mencionada 
orquestra interpretava.

“Chegou mesmo a formar, de modo abso-
lutamente espontâneo, um duo com seu 
compadre Jerónimo Costa,” afirma Maria 
José de Sousa, “para, nas noites de Verão, 
entreter os vizinhos. E fazia-o, unicamente, 
pelo gosto de tocar música, o seu passatem-
po favorito. Mais: quem se atrevesse a dizer 
mal da arte dos sons ao pé de si,” sublinha, 
“ ganhava, imediatamente um inimigo para 
o resto da vida. Tão violento era o encanto 
que a música lhe provocava.”

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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De 1 a 23 de dezembro, a Aldeia 
Natal do Seixal convida todas 
as famílias e pessoas de todas 

as idades a celebrarem a quadra natalí-
cia. Para assinalar a abertura da Aldeia 
Natal do Seixal haverá fogo de artifício 
no dia 1, às 17h30. O momento será 
também marcado pela inauguração da 
iluminação de Natal e pela presença de 
mascotes do canal Nickelodeon.

Neste espaço natalício, os mais novos 
poderão visitar as casas do Pai Natal 

e dos duende e a Ilha das Guloseimas, 
viajar no carrossel francês e patinar 
na pista de gelo natural. Haverá ainda 
muita animação, com pinturas faciais e 
workshops. 

Para além da iluminação da época e 
das árvores de Natal, existirão diversos 
locais específicos para as famílias tira-
rem selfies e registaram o momento. O 
comboio de Natal também estará dis-
ponível para viajarem pela zona ribei-
rinha. Os visitantes poderão encontrar, 
no Mercado de Natal, sugestões de pre-
sentes ligados ao artesanato, sem esque-
cer a doçaria da época.

No que toca à gastronomia, esta com-
ponente estará também em evidência 
no Concurso de Doçaria de Natal. Pas-
telarias, padarias, doceiros particulares 
e representantes de associações e coleti-
vidades podem participar nesta inicia-
tiva cuja inscrição é gratuita. Até dia 
30 de novembro os interessados devem 
preencher a ficha de inscrição que se 
encontra disponível em cm-seixal.pt. A 
prova terá lugar dia 8 de dezembro, às 
16 horas.

O programa da Aldeia Natal do 
Seixal inclui também o Natal do Hos-
pital do Seixal que decorrerá no dia 
15 de dezembro, às 16 horas, na Socie-
dade Filarmónica União Seixalense. 
O evento procura não só ajudar a rei-
vindicar a necessidade do hospital no 
concelho como também a proporcio-
nar um momento de união, partilha 
e solidariedade ao qual se vão juntar 
artistas locais e nacionais. Pelo palco 

vão passar nomes como Maria de Lour-
des, Fernando Viegas, Mário Barradas, 
Ricardo Mestre, Vasco Duarte, Manue-
la Sameiro, David Ventura, Eduardo 
Santana, Dany Silva, Elisabete, Banza, 

aldeia Natal de volta ao seixal
A Aldeia Natal do Seixal está de regresso. Em dezembro o núcleo urbano antigo do Seixal transforma-se num local mágico para a 
celebração do Natal.

Vítor Paulo, David Antunes e Samuel.
O recinto da Aldeia de Natal funcio-

nará de segunda a quinta-feira, das 14 
às 19 horas e de sexta-feira a domingo, 
das 11 às 22 horas.



a barbearia do senhor roberto
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Viver num bairro é o mesmo que 
estar numa aldeia. Tem aspectos 
positivos e negativos mas existe 

uma união genuína que não se encontra 
na cidade. É lá que estão as lojas de tudo e 
que têm uma função dupla: vendem o que 
têm e servem de local de convívio para 
quem pode dispensar o seu tempo. Deve 
ter sido numa circunstância destas que nas-
ceram os jornais porque os estabelecimen-
tos comerciais são a fonte de informação.

Na padaria além do pão e dos bolos fala-
-se dos que andam sempre apressados e de 
quem já não trabalha aqui ou ali bem como 
dos que se mudaram. Na mercearia indaga-se 
sobre fulano ou sicrano e que raio lhe deu na 
outra noite que ouvi e vi a ambulância à por-
ta. No café discute-se futebol e política, que 
todos são entendidos e de grande gabarito. 
Na retrosaria discutem-se os novos modelos 
de vestidos ou de calças e a forma mais ou 
menos elegante com que alguns e algumas, 
mais estas, vão envelhecendo ou engordando.

No entanto há uma loja especializada que 
se está a perder, que é a barbearia clássica. 
Costuma ser um local com vidros grandes e 
azulejos bem torneados. Algumas ainda mos-
tram umas relíquias destas arts and crafts que 
se estão a revigorar. Aí é o centro nevrálgi-
co, o quartel general, o núcleo onde todas as 
operações acontecem. Local masculino e que 
perpetua certos tiques milenares como estar 
à porta e depois de passarem certas senho-
ras abre-se o debate sobre o seu traseiro e as 
eventualidades de ocorrência com o mesmo. 
Um cliché.

No meu bairro, gosto de o apelidar assim 
apesar de ser das moradoras mais recentes, 
há uma dessas casas que fazem a delícia de 
quem aprecia o bom gosto vintage. Nunca lá 

entrei por uma questão lógica. 
Enquanto adolescente dava 
dores de cabeça ao barbeiro 
da minha rua porque me sen-
tava naquela belíssima cadei-
ra e dizia sempre: barba e 
cabelo. Agora tenho saudades 
desses momentos deliciosos e 
da sua simpatia. Já não vive 
neste mundo e era uma pessoa 
muito divertida.

A barbearia de que falo 
é clássica. Fica situada no 
Fogueteiro. Com um senhor 
muito querido, de cabelo 
branco e bata e cheia de não 
clientes. Para mim andavam 
a conspirar para descobrir 
a máquina do tempo e vol-
tarem todos à infância. Nos 
vidros havia sempre anúncios 
de excursões e alguns carta-
zes de touradas. Como nunca 
entrei imagino que no inte-
rior, em cima de um banco, 
descansariam revistas do correio da manhã 
de domingo e algumas tão remotas que ainda 
exibiam, nas páginas centrais, aquelas pobres 
raparigas que tinham perdido todas as rou-
pas e enfeitaram, durante anos, as paredes 
das garagens e oficinas.

Sempre que passava à porta, notava o 
movimento perpétuo que gerava. O senhor 
quando estava à porta por não estar ocupado 
com a sua função, cumprimentava todos os 
que passavam. Para mim tornou-se um ícone 
da zona. E houve uma praça de táxis mesmo 
em frente que era mais uma ajuda na dinâ-
mica da rua. Não faço ideia se alguma vez 
tratou de dentes, que se associam os barbei-

ros aos antigos dentistas, mas pelo ar nobre e 
distinto parece-me um pensamento ridículo.

Soube que o senhor faleceu. Infelizmente 
nesta coisa da contagem dos dias não con-
seguimos ter controlo algum. Bem sei que 
já não era jovem mas como somos egoístas, 
mesmo que não o queiramos admitir, quere-
mos os nossos sempre próximos. Desconheço 
o que irá acontecer à loja mas é uma pena que 
estas coisas se percam. Está fechada.

Pelo que entendi o senhor era uma pessoa 
muito estimada e querida por todos. Cortou 
o cabelo a várias gerações de famílias e mais 
não fez porque não houve tempo para deixar 
crescer a barba aos mais novos. Vi a notícia 

com a sua fotografia. Voltei a uns anos idos 
e recordei a única conversa que tive com ele. 
Foi sobre os azulejos. Ficou admirado por ter 
reparado e fez questão de os mostrar. Vou 
guardar comigo, para sempre,  esta doce 
recordação.

E como os pensamentos bons levam às 
palavras, saiu-me este pequeno apontamento 
que espero consiga transmitir o que me vai 
na alma. Ficarei para sempre com a imagem 
de delicadeza e aprumo como uma mais valia 
da sua profissão. Descansa agora dos seus 
afazeres e certamente deixará uma imensa 
saudade.

Margarida Vale

abertura solene do ano académico da unisseixal 
2018 - 2019
Teve lugar no passado dia 14 de Novembro, a abertura solene do Ano Académico da Unisseixal que aconteceu no Fórum do Seixal com 
a presença dos elementos da Direcção do Seixal da Casa do Educador, da equipa da Direcção da Unisseixal e muito público que enchia 
um auditório constituído por professores da Universidade Sénior, muitos alunos, familiares e amigos. 

Também estiveram presentes 
alguns autarcas do nosso conce-
lho: Manuela Calado, Vereadora 

da Educação, António Santos, repre-
sentante das freguesias do concelho, e 

Manuel Araújo, presidente da freguesia 
da Amora. A sessão iniciou-se com os 
discursos dos presentes na mesa de hon-
ra que a moderadora, Mariana Mareco, 
vice-reitora, ia chamando sucessivamen-

te: António Pinto 
da Costa, Reitor da 
Unisseixal, Tomás 
de Aquino Bento, 
presidente da Casa 
do Educador.

Após estes diri-
gentes, seguiram-
-se os discursos dos 
autarcas que se con-
gratularam com 
os progressos da 
Unisseixal. A vere-
adora da Educação, 
Manuela Calado, 
informou que a 
Câmara já tinha um 
espaço para a nova 
sede da Unisseixal.

Seguiu-se a Ora-
ção de Sapiência que 
foi proferida pelo 
Professor Christo-
pher Auretta da Uni-
versidade Nova de 
Lisboa com o títu-
lo “O desumano, o 
humano e o inuma-

no na sociedade atual”. Esta dissertação 
foi comovente, pois o orador esteve sem-
pre emocionado provavelmente porque, 
como estrangeiro, é um enamorado da 
nossa cultura e também ficou impressio-

nado com a relação de afectos que exis-
te na Unisseixal. Falando do homem 
como um processo em construção disse 
ser este apenas um ser inacabado. Para-
fraseando Álvaro de Campos do seu 
poema Tabacaria pronunciou encanta-
do e comovido: “Não sou nada. Nunca 
serei nada. Não posso querer ser nada”. 
Foi uma feliz citação pois escolheu um 
dos mais maravilhosos poemas da lite-
ratura portuguesa. Fez a distinção entre 
o humano e o desumano. Falou do 
caminho certo que é a solidariedade, 
a não concorrência, a não competição. 
O mundo está muito chagado e precisa 
de ser amado. E falou da Dádiva como 
objectivo para um mundo melhor, mais 
solidário. “Nós só temos o que damos”. 
Eis a principal mensagem que deixou. 
No final da sua dissertação foi extra-
ordinariamente aplaudido com todo o 
imenso público de pé.

Após um ligeiro intervalo, teve lugar 
a terceira parte do programa que foi 
preenchida com a atuação do quarteto 
“Os Cotas Dand”, que entoaram algu-
mas canções dos anos 60 e 70, o que 
criou no auditório algum entusiasmo e 
revivalismo pois foram as canções da 
época de juventude desta faixa etária, 
agora seniores e alunos da Unisseixal.

Maria Vitória Afonso



CSS | 30 de Novembro de 2018 sociedade | 7
Publicidade

No decurso de um encontro promo-
vido pela Delegação Distrital da 
ANAFRE- Associação Nacional de 

Freguesias-, realizado a 17 de Novembro, no 
Fórum Cultural do Seixal, os autarcas das 
freguesias do Distrito de Setúbal aprovaram 
uma resolução reclamando a utilização de 
critérios justos na repartição do Fundo de 
Financiamento das Freguesias (FFF), cujo 
modelo assente em recursos do estado e não 
na criação ou ampliação de impostos locais.

O documento sustenta ainda, entre 
outros aspectos, a necessidade de que o 
referido financiamento se configure está-
vel e promova a autonomia do poder local, 
recusando qualquer ingerência que se 
consubstancie em tutela de mérito, através 
de penalizações ou retenções descabidas.

Além disso, a aludida resolução recla-
ma, igualmente, a alteração do quadro 
legislativo para devolver às autarquias 
locais e às populações a decisão quanto à 
reorganização administrativa do seu ter-
ritório, permitindo a reposição das fregue-
sias extintas contra a sua vontade.

Caso da Quinta do Conde, uma 
situação incompreensível

Entre as várias intervenções produzi-
das ao longo dos trabalhos, Vítor Antu-
nes, Presidente da Junta de Freguesia 
da Quinta do Conde, voltou a chamar a 
atenção para a situação em que se encon-
tra a localidade e a f lagrante injustiça de 
que é vítima em resultado dos critérios 
que balizam a actual aplicação do citado 
fundo de financiamento.

De acordo com o autarca quintacon-
dense, “voltamos a clamar contra esta 
situação com a convicção de que estamos 
a defender, não apenas o interesse da Fre-
guesia da Quinta do Conde, mas também 
a denunciar um regime financeiro que 
alimenta assimetrias, subverte a autono-
mia das autarquias e particularmente das 
freguesias e que promove a dependência 
das freguesias perante outros níveis de 
poder”

Segundo ainda Vítor Antunes, “no 
caso da Quinta do Conde, os 112.334 
euros, previstos para 2019, no Orçamento 
do Estado, através do Fundo de Financia-
mento das Freguesias, se divididos pelos 
30 mil habitantes, proporciona, para o 
ano inteiro, 3 euros e 77 cêntimos, o que 
comparando com a média nacional (20 
euros), nos dá uma noção mais aproxima-
da de quão injusta e ignóbil é a lei”.

Novo aeroporto: opção Montijo
não acautela o interesse nacional
A par do aludido documento, os par-

ticipantes no citado encontro aprovaram 
também várias moções relacionadas com 
temas que afectam a vida quotidiana 
dos cidadãos, por via da privatização de 
diversos serviços públicos, nomeadamen-
te balcões dos CTT e da Caixa Geral de 
Depósitos, assim como uma posição acer-
ca das carências que se registam no sector 
dos transportes.

A transformação da base aérea do 
Montijo em aeroporto, em ordem a ultra-
passar os constrangimentos que afectam a 
Portela e as consequências que tal medi-
da terá na vida dos cidadãos que residem 
nos concelhos atravessados pelas aerona-
ves, foi outra das moções aprovadas pelos 
participantes, por considerarem que tal 
opção apenas adia a solução e não acaute-
la devidamente o interesse nacional.

Saliente-se, igualmente, que o mencio-
nado encontro, contou com as presenças 
de Rui Garcia, Presidente da Câmara 
Municipal da Moita e da Associação de 
Município de Setúbal e Joaquim Tavares, 
Vice-presidente da Câmara Municipal 
do Seixal os quais, nas suas intervenções 
aludiram ao desinvestimento na região, 
designadamente ao nível da mobilidade, 
com a ausência da terceira travessia do 
Tejo; dos transportes e serviços públicos, a 
ausência da plataforma logística do Pocei-
rão e o abandono do projecto de cons-
trução do novo aeroporto de Lisboa no 
Campo de Tiro de Alcochete.

autarcas das freguesias 
do distrito exigem 
tratamento adequado às 
funções desempenhadas
Os autarcas das freguesias do Distrito de Setúbal exigem do governo 
um tratamento mais adequado às funções que estas instituições do 
Poder Local desempenham, visando a melhoria das condições de 
vida das populações e, por consequência, a adopção de  um conjunto 
de medidas que alterem significativamente o actual quadro com que 
se confrontam.
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“comércio” celebrou 11.º aniversário

Junta de freguesia compra piano para apostar no 
desenvolvimento de iniciativas culturais

O aniversário do jornal Comércio do Seixal e Sesimbra foi marcado pela realização de um jantar convívio.

Um pequeno concerto que inclui obras de Astor Piazola, Carlos Gardel, Anibal Troilo e Sebastian Pilan, entre outros compositores 
argentinos, interpretadas por Daniel Schvetz, constituiu o pretexto para a apresentação pública de um piano de cauda adquirido pela Junta 
de Freguesia da Quinta do Conde, com o objectivo de abrir uma nova frente em matéria de promoção e fruição de actividades culturais.

A comemoração do décimo primei-
ro aniversário do “Comércio” foi 
assinalada com a realização de 

um jantar que juntou colaboradores, 
parceiros, leitores e amigos no restau-
rante Impala, no Seixal, no passado dia 
16 de novembro. 

Nesta data em que o jornal celebrou 

A iniciativa realizada na chuvosa 
e fria tarde de 25 de novembro, 
aqueceu o espírito de quantos 

decidiram deslocar-se à sala João Favi-
nha, salão nobre da referida autarquia, 
para assistir ao evento, desfrutando, 

onze anos de existência, estiveram pre-
sentes representantes das autarquias, de 
diversas coletividades e de outros par-
ceiros.

O momento musical do jantar teve 
início com a atuação do nosso colabora-
dor e amigo Mário Barradas, acompa-
nhado por João Pires. A fadista Diana 

Soares também abrilhantou a noite com 
a sua voz, cantando algumas músicas, 
entre as quais “Chuva”, em homenagem 
ao seu avô. 

A noite foi igualmente marcada pelas 
anedotas características de António 
Farinha, do grupo Banza.

Ângela Rosa, proprietária do 

“Comércio” agradeceu a todos as pes-
soas presentes a confiança dada ao lon-
go destes 11 anos de existência. “Espero 
continuar a cumprir com as vossas 
expectativas nos próximos anos, man-
tendo sempre a paixão por aquilo que 
faço”, enalteceu Ângela.

assim, de um momento musical pro-
porcionado pela audição de temas da 
autoria de alguns dos mais popula-
res compositores argentinos do último 
século.

No decurso do concerto, Vítor Antu-

nes, presidente da referida junta, expli-
citou as razões pelas quais a autarquia 
quintacondense decidiu efectuar a 
aquisição do aludido investimento, 
salientando que a mesma se inscreve no 
quadro do desenvolvimento de outras 
formas de expressão culturais e, com 
elas, a promoção de actividades que 
acrescentem novos horizontes ao vasto 
leque de acontecimentos que ocorrem 
na localidade.

Para o autarca, “a música tem sin-
gular importância na vida das pesso-
as, pelo que o exercício da sua prática, 
aprendizagem, ensino e audição, acres-
centa benefícios de natureza diversa. 
Logo, a decisão de optarmos por este 
instrumento, visa concorrer para a 
diversificação e elevação das acções de 
âmbito musical levadas a efeito por esta 
instituição do Poder Local, entre elas,a 
atracção de eventos organizados pela 
Câmara Municipal de Sesimbra, assim 

como a possível abertura de aulas de 
música”.

Neste quadro, sustenta ainda Vítor 
Antunes, a circunstância da Junta de 
Freguesia possuir um piano de cauda 
“constitui um forte argumento para a 
realização de mais iniciativas por parte 
do município, incluindo nos domínios 
do jazz, música pop, ou da denominada 
música erudita”.

Saliente-se ainda que a apresentação 
do citado instrumento, teve como pro-
tagonista, o pianista e compositor luso-
-argentino, Daniel Schvetz, docente de 
composição e análise musical no Con-
servatório Nacional de Lisboa, radicado 
em Portugal desde 1990 e residente na 
localidade.

Concluído o concerto, o mencionado 
salão foi palco de uma iniciativa da edi-
lidade sesimbrense dedicada aos mais 
novos, com a apresentação do conto “ A 
Árvore Generosa”. 
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Fui ao Sapal das Hortas que dista 
quase 2 km da minha moradia 
e tive sorte. Estava baixa-mar. 

Colhi duas dúzias de folhas de setem-
brista e regressei contente. As setem-
bristas gostam da água salgada e 
constituem a guarda avançada da 
vegetação halófita, juntamente com as 
salicórnias. Quando a maré está cheia 
o seu habitat fica submerso e já não 
dá para apanhar. Cozi-as só em água 
e pensei – o petisco vai ficar salgado-
te! Enganei-me! As folhas da setem-
brista estavam tão deliciosas como 
se fossem espinafres e sem qualquer 
excesso de sal. Não tivesse havido um 
inverno ultra chuvoso e naturalmente 
as plantas concentrariam mais cloreto 
de sódio. Li algures que elas chegam a 
resistir em meio aquoso com 35 g de sal 
por litro de água.

A setembrista é mais uma planta sel-
vagem, que quase ninguém conhece, 
que pode ser utilizada vantajosamente 
na culinária. Escusam de procurar em 
livros da especialidade e na net, que 
não encontram esta designação. Nem 
eu próprio me lembro como tal chegou 
ao meu conhecimento. Setembrista por-
quê? Ora porque na região onde sou 
nado, junto ao delta do estuário do Tejo 
(passe a aparente contradição; defen-
do a ideia de que este rio desagua em 
delta num mar interior), ela f loresce em 

setembro. Nessa altura é das f lores mais 
bonitas que aparecem nos sapais, com-
postas de malmequeres lilases de coro-
las douradas.

Como outras plantas silvestres, elas 
são ideais para a panela enquanto jovens 
e tenras. Logo que espigam, endure-
cem e são apenas boas para a vista. A 
propósito, li algures em documentação 
oriunda dos EUA que estas plantas são 
oftálmicas, mas não se diz como se faz 
e como se aplica o remédio fitoterápi-
co. Presumo que seja uma preparação 
tópica a partir da água da decocção ou 
da cozedura de talos, folhas e raízes. Ou 
talvez das f lores, não sei!

Os conhecimentos são ainda muito 
reduzidos no que toca aos proveitos a 
obter da vegetação halófita, quer para 
curas, quer para alimentação. 
Dada a riqueza botânica exis-
tente nas regiões onde a água do 
mar se encontra com a água dos 
ef luentes de água doce, da qual a 
zona estuarina do Tejo é um bom 
exemplo, seria mister que alguém, 
cientificamente dotado, escreves-
se algo. Fica o desafio para quem 
o quiser enfrentar.

O que na minha região se cha-
ma setembrista é a Aster tripolium 
L. subsp. Pannonicus. Ela pertence 
à vasta família das Asteraceae e ao 
género Aster que provém do grego 

aLimentação 
saUdÁVeL

A alimentação saudável representa 
um fator fundamental para o adequa-
do funcionamento do nosso organis-
mo e também para a prevenção de 
algumas doenças (e.g. obesidade, do-
enças vasculares cerebrais, diabetes 
mellitus, cancro). 

Adquirir hábitos de alimentação 
saudável não significa que tenha de 
fazer uma alimentação monótona e 
restritiva. Muito pelo contrário, um 
dos pilares da alimentação saudável é 
a variedade. 

Para esta variedade, devemos con-
sumir todos os alimentos que com-
põem a roda dos alimentos que nos 
fornecem os nutrientes (proteínas, hi-
dratos de carbono, gorduras). Produ-
tos hortícolas, cereais, leguminosas e 
fruta fornecem vitaminas, fibras e sais 
minerais, para além de apresentarem 
um baixo teor de gordura. A presença 
de todos eles é importante uma vez 
que enriquecem e equilibram o dia ali-
mentar de cada pessoa. 

Ao adotar hábitos alimentares sau-
dáveis, não temos de abdicar totalmen-
te dos alimentos menos saudáveis; po-
demos consumi-los excecionalmente. 
Diariamente, devem constar na nossa 
alimentação alimentos de origem ve-
getal. 

A alimentação saudável é uma 
oportunidade para aumentar a escolha 
e experimentar novos alimentos e no-
vos pratos, evitando a monotonia das 
refeições. 

Por fim, não devemos esquecer 
que um fator essencial é a procu-
ra. Deve existir um equilíbrio entre a 
energia que se consome e a energia 
que se gasta, uma vez que se verifica 
a acumulação excessiva de gordura e 
o consequente aumento de peso e de 
doenças associadas se este equilíbrio 
não existir.

opinião

Publicidade

e significa estrela. Na verdade existem 
para cima de 300 espécies de Aster com 
f lores amarelas, brancas, azuis, lilases ou 
violetas. Esta, minha conhecida, é mui-
to bonita e tem os capítulos lilases. Os 
caules são eretos e ramificados desde a 
base. As folhas são brilhantes, suculen-
tas, alternas e lanceoladas. A raiz é gros-
sa. As flores são hermafroditas e formam 
panículas. Os frutos são aquénios.

Alguns autores dizem que a Aster tripo-
lium é anual, outros referem que é bienal 
e outros ainda que é perene. Pois bem! 
A minha setembrista é perene. Todos os 
anos, da toiça primitiva surgem novos 
rebentos. Alguns dizem que é provida 
de pêlos. A “minha” não os tem.

A setembrista gosta da humidade e 
do sol. Segundo o “Atlas Botanique” do 
eslovaco Jindrich Krejca (edição fran-
cesa) que contém a descrição de 1785 
plantas, a Aster Maritime, presente em 
marismas, f loresce de junho a setembro. 
Até pode ser, só que a “minha” não dá 
f lor antes de setembro.

Do que fica dito se pode concluir que, 
para além de existirem muitas espécies 
de Aster, existem igualmente muitas 
subespécies de Aster Tripolium e que sen-
do todas originárias de parte do con-
tinente europeu, asiático e do norte de 
África, variam em numerosos detalhes, 
de região para região.

Redigir “sem rede” sobre tal planta, 
torna-se, deste modo, tarefa difícil para 
este escriba amador. Mesmo assim, 
resolvi arriscar e aventurar-me na espe-
rança de que outros mais sabedores 
venham preencher as minhas lacunas e 
corrigir erros e lapsos.

Concluindo, reafirmo: As folhas de 
setembrista, especialmente no fim do 
inverno e no princípio da primavera, 
para além de ajudarem os hipertensos, 
podem ser, se nós quisermos, uma igua-
ria gastronómica de se lhe tirar o chapéu.

setembrista
Fitoterapia Miguel Boieiro
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rita nóbrega
enfermeira especialista  
em enfermagem comunitária  
no Hospital garcia de orta

Cláudia Ferrão
enfermeira especialista  
em enfermagem comunitária  
no Hospital garcia de orta



PrEPArAçãO:
–  Leve ao lume médio o açúcar misturado 

ao tabaibo cortado em pequenos pedaços. 
–  Deixe ferver por cerca de 10 minutos, até 

o fruto ficar bem macio. 
–  Se preferir em pedaços, esta é a hora de 

colocar em frascos e esperar que arrefeça. 
–  Caso goste da compota mais lisa, basta 

triturar a mistura até ficar ao teu gosto.

DR 

INGrEDIENTES:
400 grs de Tabaibo descascado
300 grs açúcar de cana

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

receita: 
compota de tabaibo
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construção e práticas do bombo candidatos 
a Património imaterial da Humanidade 
A apresentação do projeto de patrimonialização da construção e práticas tradicionais coletivas dos 
bombos em Portugal esteve em destaque na quarta edição do Congresso do Bombo, que decorreu 
entre 23 e 25 de novembro, no Seixal.

Ao longo de três dias, cerca de 
25 grupos de percussão estive-
ram reunidos na quarta edição 

do Congresso do Bombo, num ciclo de 
conferências e debates que culminou 
com o lançamento do projeto de patri-
monialização da construção e práticas 
tradicionais coletivas dos bombos como 
candidato a Património Imaterial da 
Humanidade. Grupos de bombos, enti-
dades participantes e palestrantes con-
vidados reuniram-se num congresso 
organizado pela Associação dos Amigos 
do Tocá Rufar.

À frente da organização do congres-
so, Rui Júnior, considera que o evento 
“elevou estes encontros de tocadores de 
bombos, ultrapassando todas as expec-
tativas”. Em declarações ao “Comér-
cio”, o fundador do Tocá Rufar atribui 
grande parte desse mérito à Câmara 
do Seixal por ter disponibilizado meios 
financeiros, humanos e logísticos. Cer-
ca de 600 convidados foram recebidos 
nas instalações dos Serviços Centrais da 
Câmara Municipal do Seixal. “Os gru-
pos sentiram-se muito dignificados; as 
pessoas nunca pensaram ser assim tão 
bem recebidas”, ressalva Rui Júnior.

Tocá rufar: o início
O que começou por ser um convi-

te endereçado ao percussionista Rui 
Júnior, rapidamente se tornou num espe-
táculo de percussão feito na Expo’98. 
Ao receber a proposta para montar este 
espetáculo, Rui apelou à sua memória 
de infância. “Quando era miúdo andei 
nos Mareantes do Rio Douro, um gru-
po com mais de 100 homens; no meu 
imaginário, representar o bombo tinha 
de ser com muitos elementos”, frisou o 
percussionista.

Mais tarde, este espetáculo viria a 
originar a criação de Tocá Rufar, sob 
a direção artística de Rui Júnior. Ao 
longo dos anos, diversos tocadores têm 

vindo a desenvolver o seu potencial 
artístico nesta que é a maior orquestra 
de percussão tradicional portuguesa.

Congresso do Bombo
O fundador do Tocá Rufar idealizou 

um projeto onde “quis juntar tocadores 
a académicos, investigadores, musicólo-
gos, etnomusicólogos e antropólogos”. 
Depois de selar parcerias com o Insti-
tuto de Etmnomusicologia – Centro de 
Estudos em Música e Dança da FCSH – 
Universidade NOVA de Lisboa e com o 
Departamento de Comunicação e Arte 
da Universidade de Aveiro, a Associa-
ção dos Amigos de Tocá Rufar fez um 
levantamento da 
d o c u m e nt a ç ã o 
existente relativa 
à prática do bom-
bo. Nasceu, assim, 
a base de dados 
“Bombos de Por-
tugal” no primei-
ro Congresso do 
Bombo, em 2015, 
na Aula Magna, 
Lisboa.

“Nesse ano 
lançaram-nos o 
desafio de candi-
datarmos a práti-
ca dos bombos ao inventário nacional 
e, posteriormente, à listagem da UNES-
CO”, destaca Rui. Com o impulso e a 
ajuda dos académicos, a Associação 
dos Amigos de Tocá Rufar foi para o 
terreno, começando pela Beira Baixa. 
Na zona do Fundão, onde a prática do 
bombo existe em quase todas as aldeias 
do concelho, foi realizado o segundo 
congresso, em novembro de 2016. 

No terceiro ano, em 2017, a orga-
nização escolheu a zona do Alto Dou-
ro, Entre Rios. Com forte tradição do 
bombo, esta região é também marcada 
pela existência do grupo de percussão 

mais antigo de Portugal: os Marean-
tes do Rio Douro, fundado no final do 
século XVIII, em Vila Nova de Gaia. 
O terceiro congresso teve lugar em 
Amarante, na última semana dos mês 
de novembro, como já tinha acontecido 
nas edições anteriores.

O IV Congresso, no Seixal, levou ao 
culminar de um projeto, com a formali-
zação da candidatura. Mas ao longo dos 
dias 23, 24 e 25 de novembro também 
foi dado a conhecer a proposta “Aldeia 
do Bombo”, a nova sede do Tocá Rufar. 
Esta associação apresentou igualmente 
o seu programa de formação para os 
próximos dois anos. 

De seguida, a iniciativa contou com 
as apresentações individuais dos grupos 
de bombos presentes, assim como um 
debate com todas as entidades partici-
pantes, os grupos e os palestrantes con-
vidados, que finalizou a programação 
do dia 24 de novembro, sábado. 

No dia seguinte, a 25 de novembro, 
deu-se a atuação de 500 tocadores de 
bombo, vindos de norte a sul de Portu-
gal. A quinta e sexta edição deste even-
to acontecerá em Vila Real (2019) e em 
Viana (2020).

Cláudia Cristão

meLhorar a imaGem
de portUGaL

Se perguntarmos a pessoas de ou-
tros países o que é que conhecem de 
Portugal, recebemos invariavelmente 
as mesmas respostas: Cristiano Ro-
naldo e Mourinho. Por vezes também 
Eusébio ou o Figo. Talvez Algarve, 
Lisboa ou o Vinho do Porto, a fadis-
ta Amália, o Alentejo, ou um prato de 
bacalhau. Estaremos condenados a ser 
um país de futebolistas?

Empresas portuguesas inovadoras 
nas suas áreas são pouco conhecidas 
além fronteiras. Poucas pessoas no es-
trangeiro conhecem a Brisa, que lan-
çou a Via Verde, permitindo aos auto-
mobilistas pagar portagens sem parar, 
ou a Meo que inventou os planos de 
telemóveis pré-pagos; ou a Renova, 
a Portucel ou a Delta que competem 
com grandes multinacionais e que 
estão constantemente a lançar novos 
produtos inovadores, são empresas de 
sucesso em Portugal, que têm conse-
guido aumentar as deportações para 
outros mercados mas que não são co-
nhecidas pela maior parte dos consu-
midores no estrangeiro.

A gastronomia portuguesa é algo de 
que todos somos bastante orgulhosos, 
mas não é muito reconhecida também 
no estrangeiro.

Como fazer então para melhorar 
a visibilidade dos nossos produtos, 
da nossa cultura e da nossa imagem 
além-fronteiras?

Um dos problemas é a falta de pro-
dução em larga escala. Temos vinhos 
ou azeites muito bons, que ganham 
medalhas em concursos internacio-
nais, mas que não têm quantidade 
suficiente para abastecer uma grande 
cadeia de supermercados americanos 
ou ingleses e tendo para isso de ser 
vendidos em lojas da especialidade 
com uma distribuição restrita. 

Para os nossos produtos vingarem 
e se tornarem marcas conhecidas in-
ternacionalmente tem de haver in-
vestimentos para produzir grandes 
quantidades que possam satisfazer o 
mercado nacional e também o inter-
nacional.

Outro dos problemas é o fraco in-
vestimento na imagem de Portugal.

Publicidade continuada do nosso 
país e do que temos para oferecer se-
ria muito importante para melhorar a 
nossa imagem.

Mas há vários fatores que devem 
ajudar a nossa imagem. Nos últimos 
anos as exportações portuguesas têm 
crescido a um ritmo elevado, devido 
aos esforços das nossas empresas em 
colmatarem a quebra do consumo in-
terno. Isto significa que mais empresas 
e mais pessoas no estrangeiro estão 
em contacto com os nossos produtos 
– se gostarem do que compram vão 
passar a palavra e poderá haver uma 
maior procura.

Os trabalhadores portugueses cos-
tumam ser bastante apreciados pela 
sua capacidade de trabalhar e pela sua 
criatividade – o que pode melhorar a 
imagem de Portugal.

opinião

José Mantas



Do  prinCípio  ao  FiM 

Produzido pelo Teatro das 
Beiras, da Covilhã, a peça 
“Do princípio ao fim” vai estar 
em exibição na Associação de 
Amigos do Pinhal General, em 
Fernão Ferro, no próximo dia 1 
de dezembro, sábado. Com iní-
cio às 21h30, esta peça, de entra-

da livre, enquadra-se no 35º Festival de Teatro do Seixal. Da autoria 
de Eduardo De Filippo, importante dramaturgo italiano, foi traduzido 
por Luís Nogueira e Gil Salgueiro Nave. No elenco está Nuno Geraldo, 
Roberto Jácome, Sílvia Morais e Tiago Moreira.

“Do princípio ao fim” debruça-se sobre a história de uma compa-
nhia de atores caídos em desgraça que procuram ansiosamente uma 
ajuda das autoridades locais de forma a suster o eminente e trágico 
fim que se anuncia. Fazendo jus às suas multidisciplinares capacida-
des artísticas, organizam uma récita onde se sucedem números musi-
cais, folhetins radiofónicos, cinematógrafo e, claro, o drama a farsa e a 
comédia trágica de um quotidiano vivido nos limites do surreal.

CineMa  gratuito  no 
rioSul  SHoppingConCertoS  natalíCioS  no  Seixal

DR 

CerCiziMBra  proMove  eSpetáCulo  SoliDário

Em colaboração com a 
Câmara Municipal de Sesimbra 
e com os agrupamentos de esco-
las do concelho, a Cercizimbra 
assinala o Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência com 
um espetáculo solidário dia 30 
de novembro pelas 20h30 que se 
repete no dia seguinte, a 1 de dezembro, pelas 16 horas, no Cineteatro 
Municipal João Mota. Com o objetivo de promover uma maior com-
preensão dos assuntos relativos à deficiência e para mobilizar a defesa 
da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas, as Nações Unidas 
proclamaram, em 1992, o dia 3 de Dezembro como Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência. A data é assinalada desde 1992 e em 2006 
a Assembleia das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência. Os bilhetes para este espetáculo solidário 
têm um custo de 2,5 euros, sendo que a receita reverte totalmente a 
favor da construção do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupa-
cionais da Cercizimbra, na Quinta do Conde.

DR 

a  CaMinHo  Do  SaBer

A 29.ª criação de teatro infan-
til da Animateatro, “A caminho 
do saber”, estará em cena no 
próximo dia 2 de dezembro, 
domingo, às 16 horas no Cine-
ma São Vicente, em Paio Pires.

Com texto original de João 
Ascenso e conceção, encenação e 

direção de Lina Ramos, “A caminho do saber” apresenta um elenco com 
Alexandre Gregório, Marisa Conceição, Sérgio Prieto, Sérgio Marcelino 
e Cláudia Palma. A composição musical é da autoria de Paulo Mendes 
e a ilustração de Sara Paz. Os adereços e marioneta foram criados por 
João Graça. Os bilhetes para esta peça devem ser reservados de segun-
da a sexta-feira, das 10 às 13 e das 15 às 18 horas, através do telefone  
212 254 184 ou e-mail comunicacaoanimateatro@gmail.com. Os bilhe-
tes dos ingressos custam cinco euros (bilhete normal) e com desconto cus-
tam quatro euros. Os animamigos pagam apenas três euros.

DR 
As sessões de cinema gratuito 

estão de volta ao RioSul Shop-
ping. Nos próximos domingos, a 
2 e 9 de dezembro, às 11 horas, 
o shopping recebe o filme “Asas 
pelos ares” que conta com as 
vozes de Mariana Pacheco, Inês 
Herédia e José Nobre.

Nestas duas sessões de cine-
ma, crianças e adultos poderão 
conhecer a história de Penca – um 
ganso solteirão e muito confiante, 
que se prepara para a próxima 
viagem de migração. Involunta-
riamente envolvido num acidente, 
Penca esbarra com dois patinhos 
separados da sua família, Ping e 
Pong. Contrariado, o ganso vê-se 
forçado a cuidar dos dois irmãos 
e garantir-lhes a sobrevivência 
durante o voo para Sul.

Para assistirem a este cinema, 
os interessados deverão aceder ao 
site https://www.riosulshopping.
net/promotions/ e criar o seu 
registo. A promoção é limitada 
ao número de lugares por sessão 
e sala e não é acumulável com 
outras promoções em vigor.

DR
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A partir do dia 1 de dezem-
bro, sábado, até dia 16 do mes-
mo mês, vão ser realizados 
vários concertos alusivos à qua-
dra natalícia, em diversos locais 
do concelho do Seixal. O pri-
meiro acontece precisamente no 
primeiro dia do mês de dezem-
bro, às 17 horas, na Igreja de Nossa Senhora do Monte Sião, na Amora, 
sendo protagonizado pelo Coral Cantata Viva. Este coro, juntamente 
com a ARS Eloquentia, volta a atuar dia 9 de dezembro, às 19 horas, 
na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Consolação,  na Arrentela.

Ao longo do mês, os interessados podem contar com as atuações de 
outros grupos como os Solistas e o Quarteto de Cordas da Escola de 
Artes do Independente Futebol Clube Torrense, a Banda da Sociedade 
Filarmónica Timbre Seixalense, o Coral Polifónico de Fernão Ferro e 
o Coro Carpe Diem da Casa do Povo de Corroios. A entrada é livre.

DR 

EDITAL

MANUEL FERREIRA ARAÚJO, Presidente da Junta de Freguesia de Amora, torna 
público de acordo com o art. 46 do Regulamento dos Cemitérios, que os ossários abaixo 
mencionados serão considerados vagos e as respetivas ossadas serão respeitosamente 
transladadas para o fundo de um coval comum, conforme estipulado no Decreto-Lei  
n.º 411/98 de 30 de Dezembro, se no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta data, não for 
regularizado o pagamento das taxas anuais em atraso.

OSSÁRIOS
Nome Data Exumação Ossário nº

FERNANDO MANUEL CABECINHAS 17/03/1989 28
CUSTÓDIA ANGELINA NENE
JOSE FERRINHO

06/08/2002
04/01/1991 56

FERNANDA AUGUSTA DA SILVA LOBATO 17/03/1978 65
MARIA ROSA BENTO DAS DORES
ANTÓNIO LINO

14/04/1978
02/03/1987 69

JOÃO FRANCISCO VITORIA ZORO 07/03/2006 111
LAURINDA JORGE NEVES RATO  SANTOS 22/12/2006 146
LUDGERO GIL BARROS 25/05/2007 178
LINA MARIA DAS NEVES 04/07/2007 191
ANTÓNIA DA PIEDADE FERREIRA 08/07/2008 224
ANTÓNIO HENRIQUE ACHADA SANTOS 31/07/2008 229
ODILIO FRANCISCO DE ALMEIDA ALMINHA 23/05/2008 260
JOSE MANUEL MÁXIMO LATAS 18/02/2009 265
ALVARO PEDRO GRAMAÇA 19/05/2009 276
FLAVIO AUGUSTO DA COSTA ALVES
AIDA RODRIGUES

21/01/2010
06/06/2016 288

ANTÓNIO EMIDO SILVA 24/11/2009 321
MARIA DOS PRAZERES FERREIRA CORREIA EVANGELISTA 26/11/2009 322
LAUDELINA MARIA MARCHANTE ESTRIGA 30/04/2014 324
JORGE MONTEIRO 10/08/1988 365
LUIS DA SILVA BATISTA AVIZADO 13/01/1988 474
ANTÓNIO RAFAEL RODRIGUES
INÊS MARIA VALENTE

10/03/1987
16/12/1998 506

MARCELINO MATOS DA COSTA 09/11/2007 584
FETO (Vera Lúcia Brites C. Medina) 06/11/2014 620
MARIA JOSÉ SOUSA MAGALHÃES TEIXEIRA 27-04-2000 697
SILVERIA MARIA 21-05-2002 702
CUSTÓDIA ERMELINDA LOBO BERNARDES HENRIQUES 21/03/2001 735
JOÃO DA COSTA FILIPE
MARIA UMBELINA

05/02/1985
05/11/1991 815

ANA VALENTE SARDICA 27/03/2002 833
ALZIRA SOARES PIRES MARTINS 24/10/2001 857
JOSÉ ANTÓNIO MANIES / ISIDORO MANIES 03/03/2002 860
CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS
MANUEL SOUSA
ANTÓNIO DA CPSTA INACIO JORGE

12/11/1982
29/01/1997
27/11/2009

908

ISABEL CAEIRO PALMA
CRISTOVÃO RAMOS

26/09/1990
05/07/1997 1036

FRANCISCO LOPES ALMEIDA
HENRIQUE ANDRINO DE ALMEIDA

31/10/1990
22/03/2007 1046

Amora, 8 de novembro de 2018



Seis anos depois de "Força Ralph", encontramos 
Ralph ( John C.Rilley) e Vanellope (Sarah Silverman) 
numa vida pacata, sem imprevistos. Os dois amigos 
vêem-se agora numa missão urgente para encontrar 
uma peça que salvará o Sugar Rush, videojogo de 
Vanellope. A sua jornada leva-os ao vasto mundo da 
internet. Dos estúdios Walt Disney, o filme de anima-
ção realizado por Phil Johnston e Rich Moore con-
tinua a história iniciada em 2012 por Rich Moore. 
John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot, Taraji 
P. Henson, Alfred Molina, Timothy Simons e Alan 
Tudyk dão voz às personagens.

Num mundo em que a internet tende a amplificar 
o que de bom e mau fazemos, esta aventura centra-
-se, sobretudo, nos valores da amizade e do encoraja-
mento. “Ralph vs Internet” já se encontra em exibi-
ção nos cinemas. 

O músico António Zambujo está de regresso com 
o novo álbum de originais – “Do Avesso”. Dois anos 
depois de editar o álbum de tributo a Chico Buarque 
(“Até pensei que fosse minha”), que lhe valeu uma 
nomeação para os Grammy latinos, António Zam-
bujo abraça novas abordagens.

O novo disco, produzido por Filipe Melo, Nuno 
Rafael e João Moreira, conta com a participação de 
autores como Luísa Sobral, Miguel Araújo, Már-
cia, Aldina Duarte e, claro está, do próprio António 
Zambujo. O cantor é acompanhado em alguns temas 
pela Sinfonietta de Lisboa, sob a batuta do maestro 
Vasco Pearce de Azevedo. Com um percurso musical 
iniciado no fado, o músico tem vindo a experimentar 
outros sons nomeadamente neste novo álbum “Do 
Avesso”, um disco arrojado e surpreendente. O oi-
tavo álbum do artista já está disponível nas bancas.

cinema
ralpH  vS  internet

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: Andará muito sentimental e por isso o seu relacio-
namento amoroso estará colorido e cheio de ternura.
Saúde: Espera-o um período isento de preocupações.
Dinheiro: Fique atento e evite qualquer tipo de gasto su-
pérfluo.
Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

Amor: Procure estar mais tempo com os seus amigos e 
familiares. Tenha a ousadia de sonhar! 
Saúde: Faça com maior regularidade análises ao sangue. 
Dinheiro: Os gastos desenfreados podem prejudicá-lo sig-
nificativamente.
Números da Semana: 5, 25, 36, 44, 47, 49

Amor: Período bom para estar com o seu amor. Descubra 
a imensa força e coragem que traz dentro de si!
Saúde: Manter-se-á numa situação estável.
Dinheiro: A sua carreira está em alta.
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Amor: Através do diálogo poderá clarificar algumas dú-
vidas com a sua cara-metade. A felicidade espera por si, 
aproveite-a!
Saúde: Cuidado com os vírus gripais.
Dinheiro: Reina a estabilidade neste campo.
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

Amor: Esteja atento a tudo o que o rodeia.
Saúde: Não terá que se preocupar, está em plena forma.
Dinheiro: Algumas dificuldades avizinham-se.
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Amor: Não tenha atitudes infantis relacionadas com ciú-
mes doentios.
Saúde: Cuidado com a automedicação.
Dinheiro: Época favorável ao investimento em novos ne-
gócios.
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

Amor: Entre em contacto com os seus familiares e amigos 
que estão distantes e verá como custará menos suportar a 
saudade. Não se deixe dominar por maus presságios!
Saúde: Dê mais atenção aos seus ouvidos.
Dinheiro: Não espere grandes alterações neste campo.
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

Amor: Deixe o ciúme de lado e aproveite bem os momen-
tos escaldantes. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
Dinheiro: Período menos favorável para empréstimos.
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Amor: Os ciúmes não nos levam a lado nenhum, tenha 
confiança na pessoa que tem a seu lado.
Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces.
Dinheiro: Momento propício para um investimento mais 
sério. Que o sucesso esteja sempre consigo!
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Amor: Irá manifestar-se em si uma forte sensualidade. 
Saúde: Com disciplina e controlo melhorará. 
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que 
habitualmente.
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Amor: Poderá surgir brevemente a pessoa que idealizou.
Saúde: O cansaço tomará conta de si, procure o seu mé-
dico e tome umas vitaminas para revitalizar o seu corpo.
Dinheiro: Poderá voltar a surgir uma proposta que estava 
suspensa há algum tempo.
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Amor: Poderá surgir um mal entendido, mas com calma 
tudo se resolve.
Saúde: Este será um período de paz, aproveite para des-
cansar. Seja o seu melhor amigo!
Dinheiro: Momento pouco favorável para investimentos.
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33
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2.ª corrida são silvestre corroios

A São Silvestre de Corroios, prova gra-
tuita e aberta a todos, irá decorrer 
no dia 2 de dezembro, a partir das 

9 horas, no Parque Urbano da Quinta da 
Marialva. Tendo como madrinha a campeã 
do mundo Carla Sacramento, o evento será 
composto por uma prova principal de 10 km, 
para os escalões juniores, seniores e veteranos 
e por várias provas de 1 km para os escalões 
mais jovens, dos Benjamins B até aos Juvenis.

A prova principal, integrada do Troféu de 
Atletismo do Seixal, decorrerá nas artérias 
da vila de Corroios, com partida do Parque 
Urbano da Marialva e chegada dentro do 

A Câmara Municipal do Seixal e a Casa 
do Benfica local homenageiam o joga-
dor António Simões, o mais jovem 

campeão europeu da história, dia 30 de 
novembro, a partir das 19h30, nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal. 

António Simões é uma das maiores refe-
rências vivas da primeira geração de jogado-
res com reconhecimento internacional, tendo 
nascido em Corroios, concelho do Seixal, em 
1943. Demonstrando desde cedo a sua apti-
dão para o futebol, Simões Costa, como era 
então conhecido, estreou-se a nível oficial no 

o Benfica, onde permaneceu alguns anos. 
Depois de uma passagem pelo Sporting, Car-
la terminou o seu percurso no Maratona Clu-
be Portugal. Campeã do Mundo em Atenas 
(1997) na distância de 1500 metros, a atleta 
meio-fundista é ainda detentora dos recordes 
nacionais de 800, 1500 e 3000 metros.

No passado dia 24 de novembro, no Audi-
tório José Queluz, em Corroios, teve lugar a 
conferência de imprensa relativa a esta prova. 
David Rosa e Rogério Silva, em representa-
ção da organizadora do evento - Associação 
A Natureza Ensina – fizeram uma apresenta-
ção que teve também a intervenção do presi-
dente da Junta de Corroios, Eduardo Rosa, e 
do vereador da Câmara Municipal do Seixal, 

José da Califórnia e Dallas, sempre em clubes 
profissionais da Major Soccer League e da 
North American Soccer League.

Na sua carreira como treinador, o anti-
go jogador do Benfica orientou a seleção 
nacional de futebol feminino, o Marítimo, o 
Benfica e chegou a integrar a equipa técnica 
de Carlos Queiroz na seleção do Irão.

No ano em que completa o seu 75.º ani-
versário, António Simões será homenageado 
numa cerimónia que conta com um jantar 
e diversos apontamentos musicais, e em que 
serão também revividos alguns dos momentos 

José Carlos Gomes. Com o objetivo de ajudar 
a implementar nos bairros sociais do Seixal 
o projeto “Bairro sem cárie”, a organização 
apela a que os participantes tragam consigo, 
no dia 2, uma escova e pasta de dentes. 

A 2ª São Silvestre de Corroios terá o apoio 
do Município do Seixal, da Junta de Fre-
guesia de Corroios, da Polícia de Segurança 
Pública, dos Escuteiros do Agrupamento nº 
242 de Corroios, dos Bombeiros e de patroci-
nadores privados como: Cote D Ázur, Media-
ção Imobiliária, Ginásio First de Sta Marta 
do Pinhal, Via Directa, Centro Comunitário 
de Saúde Oral, Transrice Nice Transportes, 
Super Bock, Desidrata e Laboratórios Carlos 
Lima.

pavilhão multiusos do referido parque. Serão 
atribuídos prémios aos três primeiros classi-
ficados de cada escalão (dos benjamins aos 
mais veteranos) bem como às cinco primeiras 
equipas. Haverá lembranças para todos os 
atletas destacando-se a oferta de uma cami-
sola técnica aos 1000 participantes da prova.

Com um percurso marcante no atletis-
mo, Carla Sacramento, madrinha da prova, 
é uma das atletas mais tituladas da história 
do atletismo português, tendo começado 
a correr com apenas sete anos no Centro 
Cultural e Desportivo das Paivas. Posterior-
mente, no Clube Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro, a atleta ganhou bastante notorie-
dade e com apenas 15 anos transferiu-se para 

Almada FC. Alguns anos mais tarde, vestia a 
camisola do Benfica na equipa de juniores e 
com 17 anos tornou-se titular indiscutível do 
onze base, ao lado de Eusébio e Coluna. 

Com a camisola do Benfica, António 
Simões sagrou-se Campeão Europeu em 
1962, e integrou a Seleção Nacional que 
alcançou o 3.º lugar no Mundial de 1966. 
Com apenas 20 anos de idade foi considera-
do o melhor extremo-esquerdo da Europa. 
Ao serviço da equipa encarnada durante 16 
anos, António Simões rumou, em 1975, aos 
Estados Unidos, passando por Boston, San 
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EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

___Certifico para efeitos de publicação, que por escritura pública de justificação lavrada neste Cartório, 
em vinte e seis de Novembro de dois mil e dezoito, lavrada com início a folhas vinte e sete e seguintes 
do livro de notas para escrituras diversas número Vinte e Dois, Francisco Eugénio Dias, 197 957 
536, divorciado, natural de Cabo Verde, residente na Praça das Comunidades, lote 6, 4º dto., Casal de 
Cambra, Sintra, declarou que é dono e legítimo possuidor com exclusão de outrem, de trezentos e onze 
barra dois milhões trezentos e trinta e quatro mil seiscentos e onze avos indivisos do prédio rústico 
sito em Casal do Sapo, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, que confronta do norte, sul, nas-
cente e poente com caminho de serventia, descrito na Conservatória do Registo Predial do Seixal sob 
o número QUATRO MIL CENTO E TRINTA E CINCO, da freguesia de Fernão Ferro, inscrito na 
respetiva matriz sob parte do artigo 17 da Secção N, ainda pendente do processo de cadastro geométrico 
nº 15/2013. Que, os referidos avos indivisos foram adquiridos pelo justificante, ao tempo solteiro, maior, 
entre os anos de mil novecentos e oitenta e cinco e o ano de mil novecentos e noventa, em data que não 
soube precisar, dado o tempo entretanto decorrido, a António Xavier de Lima e mulher Maria de Fátima 
Pires Ferreira de Lima, casados sob o regime de comunhão adquiridos, residentes na Estrada Nacional 
10, porta 6, 1º, Cova da Piedade, e com ultima residência conhecida na Rua 25 de Abril, 11 / 11 A, Paivas, 
Seixal, a favor de quem se encontra registada a aquisição pela inscrição Apresentação 8 de 25.5.1973.__
___Que o justificante não sabe, porque não se recorda, se chegou a efetivar-se a celebração da sua aquisi-
ção por escritura publica, apesar de várias buscas a que procedeu nos diversos cartórios notariais. Que, em 
consequência disso, o seu invocado direito de propriedade advém-lhe por usucapião, em virtude de, depois 
daquela venda o justificante ter entrado na posse efetiva e material do prédio e, ate hoje, sempre exerceu, 
a sua posse pública, pacifica e de boa fé, usufruindo com os demais comproprietários, das utilidades e dos 
frutos do citado prédio, pagando as suas contribuições e impostos devidos ao Estado. Que dada a natureza 
do invocado título não tem possibilidade de comprovar o seu direito pelos meios extrajudiciais normais, 
direito esse de propriedade que justifica pela presente escritura, para fins de registo predial.__________
___ Está conforme o original. ____________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 26 de Novembro de 2018.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 2665/2018

É já a 2 de Dezembro que a segunda edição da São Silvestre de Corroios será disputada no Parque 
Urbano da Quinta da Marialva. A prova principal de 10 km integra o Troféu de Atletismo do Seixal.

seixal homenageia antónio simões
Figura incontornável do futebol português, António Simões foi o futebolista mais jovem da história a sagrar-se 
campeão europeu. O antigo jogador do Benfica será homenageado numa cerimónia no concelho de onde é natural.

mais mar-
cantes de 
uma gran-
de carreira 
nacional e 
internacio-
nal. Os inte-
ressados em 
par t ic ipar 
nesta home-
nagem poderão fazer a inscrição na Casa 
do Benfica do Seixal, ou através do seguinte 
email: casabenficaseixal@gmail.com.



CSS | 30 de Novembro de 201816 | Publicidade


