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associação dá-me a tua mão
Todos os dias da semana, durante todo o ano, vários voluntários desta associação asseguram a distribuição de alimentos e de outros 
bens de primeira necessidade junto de 200 pessoas carenciadas.

A Associação Dá-me a Tua Mão 
tem vindo a destacar-se nos últi-
mos anos pelo apoio prestado 

às pessoas que vivem em condições de 
grande pobreza e sem acesso a recursos 
básicos. Voluntários e membros da asso-
ciação como José Joaquim, Midú, Vasco 
e o padre Luís caracterizam e explicam 
os contornos desta causa.

Os primeiros passos

O que começou, em 2004, por ser uma 
ajuda bastante informal a um grupo de 
pessoas carenciadas rapidamente evoluiu 
levando à construção das bases de um 
grupo de voluntários que mais tarde iriam 
criar a Associação Dá-me a Tua Mão. O 
trabalho deste grupo de voluntários foi-se 
intensificando, foram identificando um 
número mais avultado de pessoas com 
carência. José Joaquim Santos, um dos 
voluntários que pertence à Associação há 
mais tempo, recorda algumas peripécias. 
“Nós usávamos a carrinha do Centro 
Paroquial da Arrentela - O Pica Pau. A 
certa altura lembro-me de ter levado o 
meu carro algumas vezes porque a carri-
nha já não era suficiente para levarmos os 
alimentos que entregávamos às pessoas, 
eram precisos dois carros”.

Surgiu então o primeiro grande 
obstáculo. Para contorná-lo, o grupo 
de voluntários adquiriu uma carrinha 
Toyota, em 2004, que ainda hoje é o 
veículo usado. Face à falta de verbas 
para fazer face às despesas, sobretudo 
causadas pela aquisição da carrinha, 
foi organizado de um espetáculo musi-
cal no pavilhão municipal da Torre da 
Marinha. “Convidámos diferentes gru-
pos para atuarem, artistas que vieram 
a custo zero e foi com o dinheiro anga-

riado com os bilhetes desse espetáculo 
que se conseguiu o dinheiro para fazer o 
pagamento da carrinha e ficarmos com 
algum dinheiro de lado para outras 
necessidades”, explica José Joaquim.

Em março de 2005 foi oficialmente 
criada, em escritura pública, a Associa-
ção Dá-me a Tua Mão. Dá-se também 
a organização dos órgãos constitutivos 
da associação, aprovada em primeira 
assembleia. “No fim desse ano, já com 
a carrinha paga tínhamos um saldo 

muito positivo e o mesmo aconteceu nos 
anos seguintes”, refere José. A Associa-
ção conseguia, assim, gerir as necessi-
dades financeiras e, simultaneamente, 
ia amealhando algum dinheiro, sobre-
tudo através do peditório que ainda hoje 
é feito no primeiro domingo de cada 
mês na paróquia da Arrentela.

A ligação à Igreja

Mesmo recebendo voluntários inde-

pendentemente da sua religião e do seu 
credo, a Associação Dá-me a Tua Mão 
baseia a sua matriz na doutrina social 
da Igreja Católica.

Com vários voluntários ligados ao 
catolicismo, a associação encontra no 
Centro Paroquial da Arrentela um local 
central para o seu funcionamento.

“Esta associação está inserida den-
tro da obra social da paróquia da 
Arrentela”, começa por referir o padre 
Luís. Mas a associação, sendo de ori-
gem laical, apenas recebe pequenas 
orientações do sacerdote no que diz 
respeito à ação social da Igreja. “Todo 
o trabalho é feito pelos voluntários, são 
eles que fazem a coisa acontecer”, escla-
rece o pároco da Arrentela. Ajudando 
quem apresenta carências físicas, emo-
cionais, afetivas ou materiais, a associa-
ção procura promover a pessoa e não 
escravizá-la na ajuda. “Não é só ajudar 
por ajudar; é dar um pão e dizer à pes-
soa que ela é capaz de comprar o seu 
pão. Não é assistencialismo puro, é uma 
ação de evangelização da promoção 
humana”, refere o padre Luís.

A logística

Todos os dias a associação entrega 
uma refeição diária, à noite, a cerca de 
200 utentes. Com a carrinha, os volun-
tários que constituem as equipas de 
cada dia da semana vão passando por 
vários locais do concelho, desde o Seixal, 
Arrentela, Paio Pires, Casal do Marco, 
Amora. A volta sofre sempre ligeiras alte-
rações, conforme os utentes que vão sur-
gindo ou que vão desaparecendo. A cada 
utente é entregue uma refeição constituí-
da por sopa quente, por sandes e bolos ou 
fruta, bolachas ou outros alimentos que 
estão em fim de prazo de validade.
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Numa fase inicial, a equipa de terça-
-feira era também responsável pela 
entrega de roupa. Em 2007, a responsa-
bilidade passou para a equipa de quar-
ta-feira e, no seguinte, para o Centro 
Paroquial e para a Cáritas. Pouco tem-
po depois começou a ser feita a entrega 
de bens alimentares no Centro Paro-
quial, oriundos do Banco Alimentar, do 
Pingo Doce, do E.Leclerc, de colégios 
e de escolas. “Nuns casos a comida era 
entregue à noite e outros era entregue 
às famílias em cabazes de alimentos”, 
menciona José Joaquim. Por ocasião 
do Natal, todos os anos faz-se uma ceia 
para os carenciados. 

Com a ajuda fundamental do Cen-
tro Pica Pau e depois, mais tarde, do 
restaurante Solar do Raio, no Seixal, a 
Associação conseguia dar sopa duran-
te toda a semana. Atualmente a sopa é 
confecionada na Quinta da Valenciana 
e no Centro Pica Pau. Desde o início, 
padarias como a Pastelaria Açucena, a 
Padaria Panisal davam o pão e haviam 
voluntários que ofereciam o conduto: 
queijo, fiambre, salsichas. Algum tem-
po depois começaram a surgir pessoas  
que, por vários motivos, mostraram 
disponibilidade para fazerem as sandes 
durante o dia que as equipas, poste-
riormente, entregam à noite, na distri-
buição.

Ajudar quem mais precisa

A ajuda da associação vai muito para 
além da entrega de uma simples refei-
ção. “Tivemos um caso de violência 
doméstica que encaminhamos e estou-
-me a lembrar de pessoas que encami-
nhámos para centros de tratamento 
de toxicodependência que depois dos 
tratamentos vieram de lá outras pesso-

as completamente diferentes”, recorda 
José Joaquim. 

À frente da associação durante mui-
tos anos, a irmã Arminda transmitiu 
a premissa essencial para o funciona-
mento deste voluntariado em concre-
to: todas as pessoas que cheguem pela 
primeira vez ao pé da carrinha devem 
receber sempre os alimentos. Voluntária 
na Dá-me a Tua Mão desde 2012, Midú 
explica como os voluntários gerem estas 
situações. “Primeiro perguntamos às 
pessoas quem são, qual as suas situa-
ções e depois encaminhamo-las para os 
serviços indicados, como a Assistência 
Social. O que interessa é que a pessoa 
inicie um projeto de recomeço de vida, 
de saída da situação de carência em 
que está. Para nós é isso que faz mais 
sentido”, acrescenta a voluntária. Por 
princípio, nunca se nega uma refeição 
a ninguém, independente de precisar ou 
não, ser um caso real ou falso.

Desafios constantes

Voluntário na associação há cerca 
de quatro, cinco meses, Vasco conta 
alguns episódios marcantes. “Apesar de 
ser muito raro, já aconteceu estarmos 
a fazer a distribuição e encontrarmos 
pessoas que nos tratam mal”, menciona. 
“Às vezes corremos alguns riscos neste 
voluntariado. Por vezes alguns uten-
tes, sob inf luência do álcool tornam-se 
agressivos mas depois acabam por pedir 
desculpa”.

Com a saída da irmã Arminda, figu-
ra central na associação “o serviço pas-
sou a estar mais distribuído, não está 
nas mãos de uma pessoa só”, expõe 
Vasco. Mas as dificuldades mantém-
-se, sobretudo pela questão financeira e 
económica de modo a que a associação 

possa dar resposta a tudo. Começando 
pela carrinha e pelo seu desgaste, pas-
sando pelo dinheiro gasto diariamente 
em combustível. A questão financeira é 
uma preocupação grande neste momen-
to. “É necessário encontrar dinheiro 
para substituir-mos esta carrinha que 
está completamente desgastada com 
o uso destes anos todos. Já na altura 
quando foi comprada foi adquirida em 
segunda mão”, refere José Joaquim.

Apesar de dos desafios também rela-
cionados com a escassez de voluntá-
rios, com a gestão dos alimentos e com 
os recursos financeiros, “há sempre 
alguém que aparece, alguém que está 
disponível”, diz Midú. “Está-nos a fal-

tar o dinheiro mas ele vai aparecendo 
com vendas de velharias, de bonecos”, 
acrescenta Vasco. 

Mesmo com todos os obstáculos, os 
voluntários ganham uma sensibilida-
de e uma forma diferente de encarar o 
mundo. “Para mim é uma satisfação e 
paz de espírito por ajudar o próximo. Eu 
não sei bem definir mas deito-me e pen-
so: já fiz alguma coisa pela sociedade e 
sinto-me bem”, refere Vasco. “Pessoal-
mente preciso que faça sentido estar cá e 
isto faz sentido, faz diferença”, descreve 
Midú. “Nós recebemos muito mais do 
que damos” finaliza José Joaquim.

Cláudia Cristão



rostos do seixal
Pedro granZotto (1946)

missionário, tendo entrado no seminá-
rio ainda jovem.

Foi ordenado padre em 1976 e, des-
de então, tem percorrido vários países 
como Luxemburgo, França e Suíça.

No ano de 2000, foi transferido para 
a paróquia de Nossa Senhora do Monte 
Sião, na cidade de Amora, onde esteve 
durante dezasseis anos, modernizando 
o papel da mesma na vida dos amoren-
ses católicos e dando mais abertura à 
criação ideológica dos jovens.

O Padre Pedro Granzotto teve um 
papel fundamental na concretização do 
projeto da Igreja Beato Scalabrini, situ-
ada na Cruz de Pau, em Amora, conhe-
cida como a Igreja Nova, bem como na 
sua dinamização, levando a que os oito-

centos lugares desta igreja estivessem 
sempre ocupados na missa dominical. 

Há dois anos foi transferido nova-
mente para a Suíça, animando as várias 
comunidades de língua portuguesa.

Com coragem e determinação, este 
pároco scalabriniano cumpriu sempre a 
sua missão nos diversos países por onde 
passou, identificando-se e vivendo a 
mesma vida dos emigrantes.

No passado dia 6 de novembro, foi 
agraciado com a medalha de mérito 
da Câmara Municipal do Seixal pelos 
bons serviços prestados à comunidade, 
agradecendo todo o trabalho prestado e 
abrindo portas à sua continuidade.

Mário Barradas
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Abrir umA novA 
EmprEsA

pergunta – Que é necessário para 
abrir uma empresa?

resposta – Além dos custos rela-
tivos à loja arrendada, renda, eletrici-
dade, água, telefone, internet, orde-
nados, viaturas, seguros, publicidade, 
entre outras pequenas coisas, há que 
contar com a abertura da atividade 
através do Registo Comercial.

Aqui põe-se a primeira questão, 
pretende uma empresa com caracte-
rísticas próprias, estatutos definidos à 
empresa, nome escolhido a gosto ou, 
em alternativa, um qualquer nome, e 
um pacto social geral serve?

Se a opção for a primeira, deve 
consultar um Solicitador que lhe dese-
nhará a nova empresa a seu gosto e 
imagem, para que lhe assente como 
uma luva e com todo o conforto do 
processo ser inteiramente efetuado no 
escritório do profissional. 

Se a opção for a segunda, ainda que 
possa igualmente recorrer ao Solicita-
dor, este registo será efetuado numa 
Conservatória do Registo Predial no 
balcão “Empresa na Hora” que, como 
o nome indica, é rápido e económico.

A grande vantagem desta segunda 
opção é a de ser mais económica.

Depois, há que ter em conta outros 
custos, como seja o pagamento de im-
postos, a avença a um técnico oficial 
de contas, o IVA, o IRC no caso de 
empresas,  ou IRS no caso de empre-
sário em nome individual. 

A empresa pode optar por um regi-
me simplificado ou por contabilidade 
organizada, consoante o volume de 
negócios esperado.

No primeiro ano a empresa não 
paga o pagamento especial por conta, 
mas nos seguintes há que contar com 
mais esse encargo.

Pode acontecer também que tenha 
de obter licenças e de permissões de 
diferente ordem para operar, e mais 
do que uma, para cada estabelecimen-
to que tiver. Estas licenças poderão ter 
de ser renovadas anualmente. 

Também lhe poderão ser cobradas 
taxas de profissão.

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

Rui Hélder Feio
Solicitador

RUA QUINTA DA PRATA, 6
TORRE DA MARINHA, 2840-614 SEIXAL

Contacte o Solicitador!

218  284  986 934  428  652
solicitador@ruifeio.pt

www.ruifeio.pt Natural do Brasil, nasceu em 
Serafina Correia, no estado do 
Rio Grande do Sul, sentindo 

desde a juventude o desejo de se con-
sagrar aos emigrantes como sacerdote 
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o  vozeiro

rui Hélder Feio

Histórias associativas (52)*

autor, ensaiador, actor,
cenógrafo e aderecista

Fernando 
Fitas

Incansável no labor que imprimia 
a todas as iniciativas que a sua 
colectividade decidia empreender, 

José Costa, manifestava-se ainda um 
‘homem que fervia em pouca água’, 
devido à extrema devoção que deposita-
va em tudo quanto se relacionasse com 
popular agremiação.

O rigor que conferia a cada tarefa 
a que se entregava, fazia despertar em 
quem o rodeava, um respeito quase aus-
tero. Mas, também, alvo de uma pro-
funda admiração da massa associativa, 
em especial, dos mais jovens, que nele 
viam um destemido aliado na defesa 
dos projectos de animação que, ao tem-
po, mais os seduziam.

É neste quadro, de reciprocidade de 
ideais, que aparece a liderar o grupo 
de teatro amador, e todo um conjunto 
de acontecimentos que nessa época se 
registaram na aludida Sociedade, pro-
jectando-a para lá dos limites geográfi-
cos da freguesia, e, em alguns casos, até 
do próprio concelho.

Autor e encenador de, pelo menos, 
três revistas à portuguesa e ensaiador 
de um vasto número de outras peças, 
José Costa, fazia-se ainda notar pela 
exigência com que conduzia os actores, 
em ordem a que a respectiva apresen-
tação dos espectáculos constituísse um 
modo de dignificação da colectividade. 
Enquanto isso não se verificasse, não 
haveria espectáculo.

“Em matéria de teatro,” realça Maria 
Armanda Costa, “ele fazia de tudo. 

Escolhia o reportório, ensaiava, repre-
sentava e ainda tratava da cenografia 
e dos adereços. Uma vez, até construiu 
um burro de cartão, em tamanho natu-
ral, porque determinada cena reclama-
va e presença de um jumento em palco.

Por estranho que possa parecer, não 
escrevia nada durante o dia. Mas, quan-
do se ia deitar, colocava um papel e um 
lápis na mesa-de-cabeceira e sempre 
que lhe ocorria alguma ideia, sentava-
-se na cama e alinhavava os respectivos 
textos. O mesmo se passava quanto às 
marcações de cada um dos actores.”

Para além disso, integrava igual-
mente a Banda Filarmónica e “Os Boé-
mios”, orquestra que a par de animar os 

bailes da colectividade, acompanhava 
os jovens que participavam nas “Vozes de 
Paio Pires” e animava ainda os bailes de 
outras agremiações, quando, para tan-
to, era contratada.

Possuidor de um dinamismo que 
a todos contagiava, para este antigo 
funcionário do Arsenal do Alfeite, não 
havia nada que à Sociedade fosse impos-
sível de realizar. Quanto muito, havia 
coisas mais, ou menos, difíceis de con-
cretizar. 

Por essa razão, caprichava em cha-
mar a si as tarefas que, à partida, se 
afiguravam mais espinhosas, ou suscep-
tíveis de colher maior antipatia junto 
dos sócios. Mesmo assim, todos o reco-
nheciam como um pilar essencial na 
actividade lúdica, recreativa e cultural 
da colectividade.

“O ambiente da Aldeia, era, então, 
muito diferente.” Relembra Maria 
Armanda Costa. “Todos convivíamos 
com todos. Até havia nos bailes, uma 
dança denominada de ‘moda à Ingle-
sa’, por via de ser a dama que ia buscar 
o cavalheiro. Contudo, algumas vezes 
sucedia, que este lhe dava ‘cabaço’, o 
mesmo é dizer, que recusava a dança, 
fruto de um certo sentimento de inveja 
pelo facto de a rapariga antes ter dança-
do com algum rapaz de fora.”

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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diversão e solidariedade marcam Festa de natal 
da Quinta do conde

breve história do pão

Durante três dias o Parque Vila, sala de visitas da Quinta do Conde, constituiu o polo de atração dos quintacondenses e de quem 
a visitou, devido à realização da primeira Feira de Natal da localidade, evento que concitando o interesse ou a curiosidade vários 
milhares de pessoas.

O pão é o alimento mais popular no mundo, sendo produzido em quase todas as sociedades. No entanto não foi feito sempre da mesma 
forma e nem teve sempre o mesmo aspecto. Ao longo do tempo a sua produção foi-se alterando até chegar ao que conhecemos nos dias 
de hoje. A história deste alimento é paralela à do uso dos cereais e foi, provavelmente, um dos primeiros alimentos a ser processado.

Organizado de 7 a 9 de dezem-
bro pela Junta de Freguesia, de 
parceria com a Câmara Muni-

cipal de Sesimbra e o apoio técnico da 
empresa Trás Eventos, a iniciativa visou 
proporcionar aos habitantes locais, 
momentos de diversão e a possibilida-
de de efetuarem algumas das compras 
que caracterizam esta época do ano, 
assim como alguns momentos de solida-
riedade.

Há estudos que apontam que os 
pães começaram a ser produzi-
dos há aproximadamente seis 

mil anos, na região da Mesopotâmia, 
onde hoje está situado o Iraque e foram 
difundidos por várias civilizações da 
Antiguidade. Esse pão era o resultado 
de uma mistura seca, dura e amarga 
feita à base de farinha de trigo. Como 
o sistema digestivo não consegue dige-
rir os cereais por si só, começaram a ser 
moídos ou embebidos.

A origem do pão está intimamente 
ligada ao processo de sedentarização do 
homem, quando se iniciou o desenvolvi-
mento da agricultura, sendo o trigo um 
dos cereais resultantes dessa actividade 
produtiva. São um grande fornecedor 
de hidratos de carbono que precisam de 
ser complementados com proteínas.

Constituída por cer-
ca de quarenta stands, 
contemplando um vasto 
leque de produtos, que 
incluía presépios, arti-
gos de chocolate, bolos, 
artesanato, mel, chás, 
bijutaria, artigos de 
cabedal, ou licores, entre 
outros, incluiu ainda um 
espaço para os mais 
jovens com a instalação 
de alguns equipamen-
tos de entretenimento, 
nomeadamente, carros-
sel, pista de carrinhos de 

choque ou tapetes voadores.
Entre os vários expositores que mar-

caram presença na referida iniciativa 
com o intuito de mostrar o resultado 
do trabalho efetuado pelas formandas 
de um curso de costura e modelagem 
que desde Abril decorre na freguesia, 
no quadro dos programas de formação 
do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional colocados à disposição dos 
cidadãos em situação de desemprego, 

É curioso 
verificar como 
uma situação 
leva à outra. 
Como era neces-
sário tempo para 
as culturas cres-
cerem, o homem 
foi criando con-
dições para ficar 
no mesmo local. 
Esperava que as 
sementes des-
sem os seus fru-
tos, o que levou 
a uma nova 
maneira de estar 
e criou as hie-
rarquias numa 
nova sociedade. 
Enquanto uns se 
ocupavam das 

terras e do cultivo, outros cuidavam das 
casas e da manutenção das condições 
de vida. No entanto o produto final era 
consumido por todos.

O processo de fermentação foi uma 
técnica desenvolvida pelos egípcios 
por volta de 4000 a.c., dando ao pão o 
aspecto que conhecemos hoje em dia. 
Era preparado com o cereal disponível 
na área e além do trigo, o milho, vindo 
das Américas, foi usado com o mesmo 
fim. Por ser um produto extremamen-
te necessário à alimentação foi usado 
durante muitos séculos também como 
moeda. Era um bem de primeira neces-
sidade e por isso cobiçado por quem o 
necessitava . A Economia dava os seus 
primeiros passos e delineavam-se os 
seus rudimentos.

Há indícios de que os faraós o utili-

encontrava-se Ana Paula Parra, forman-
da do aludido curso, que se manifestou 
muito agradada com a oportunidade 
que lhes foi concedida.

De acordo com a formanda do citado 
curso, realizado com o apoio da Junta de 
Freguesia e da edilidade sesimbrense e a 
colaboração da Modatex, empresa que 
a partir do próximo mês abrirá as suas 
portas para e realização de um estágio 
profissional a algumas das frequenta-
dores da citada ação de formação, “as 
circunstâncias de nos permitirem apre-
sentar graciosa e publicamente parte 
do portefólio das peças que elaborámos 
ao longo destes meses, constitui uma 
montra privilegiada tendo em vista a 
divulgação das nossas capacidades e a 
consequente abertura de portas para o 
futuro”.

A par da vertente comercial associa-
da à época festiva que atravessamos, 
a referida feira, assumiu, igualmente, 
uma componente solidária, como ali-
ás, também é característico da quadra, 
realçada, de resto, na existência de uma 
mostra de doces tradicionais, levada a 

zavam como meio de pagamento para 
alguns dos serviços realizados. Em 
Roma, o pão era, efectivamente, um 
dos componentes da política do panis 
et circenses (pão e circo), utilizada pelos 
imperadores para manter uma satisfa-
ção aparente da população, desviando 
a atenção das disputas de poder e das 
condições de vida, miseráveis e decré-
pitas, a que o povo estava submetido. 
O trigo era distribuído em espectáculos 
públicos pela administração do impé-
rio, o que permitia a satisfação da popu-
lação em geral.

Durante a Idade Média, o pão era fei-
to artesanalmente no ambiente domés-
tico pelos camponeses. A limitação 
agrícola e técnica que tinha essa clas-
se social não possibilitava a produção 
de pães fermentados, o que resultava 
num produto de muito menor qualida-
de. Situação diferente foi a vivenciada 
pelos senhores feudais, que consumiam 
pães de maior qualidade produzidos nas 
padarias dos castelos. Para eles traba-
lhavam os melhores homens e mulheres 
que sabiam fazer as massas.

Há que referir que o pão branco, de 
farinha mais refinada e limpa, era des-
tinado aos senhores e as sobras, o que 
ficava misturado era, quando possível, 
distribuído pelo povo. A noção de pão 
branco era sinónimo de riqueza e de 
bem estar. Os outros, os que comiam 
o pão escuro, o que o diabo amassou, 
eram os pobres e não os favorecidos que 
tinham que continuar a lutar pela vida 
todos os dias.

Foi também neste período histórico 
que surgiu a figura do padeiro que, aos 
poucos, passou a ter uma organização 
em corporações de ofícios, controlan-

efeito com a colaboração de várias pas-
telarias locais, tendente à angariação de 
fundos para uma instituição social da 
freguesia, sendo que desta feita a receita 
reverteu para a Associação Portuguesa 
para as Perturbações do Desenvolvi-
mento e Autismo (APPDA).

Para Jorge Bernardo, presidente da 
direcção da agremiação beneficiária, 
“é com uma enorme satisfação que 
registamos, o convite para estarmos 
pela primeira vez numa iniciativa desta 
dimensão, e por essa via apresentarmos 
a instituição aos habitantes da Quinta 
do Conde, freguesia onde temos estado 
a desenvolver alguma atividade, mas 
sobretudo a generosidade expressa na 
decisão de nos atribuírem a receita pro-
veniente da mostra de doces”.

Na opinião do dirigente da APPDA 
“trata-se de um gesto que aumenta o 
nosso sentimento de que, efetivamen-
te, fazemos parte desta comunidade, 
concorrendo sobremaneira para nos 
estimular a aprofundarmos a nossa 
intervenção no tecido social desta loca-
lidade.”

do assim o processo de produção do 
alimento e gozando dum certo prestí-
gio nas cortes. O pão servia de suporte 
para as peças de carne ou para o peixe, 
absorvendo o excesso de gordura e evi-
tando que fosse derramado pelo chão. 

Com a Revolução Industrial, a pro-
dução do pão ganhou um forte impulso, 
seja no aumento de terras destinadas 
ao plantio do trigo, seja no desenvolvi-
mento de técnicas de moagem do cereal 
nos moinhos, passando dos moinhos de 
tracção animal ou humana aos moinhos 
a vapor, que começaram a surgir em 
1784. A grande produção que se verifi-
cou destinava-se a alimentar principal-
mente a classe operária que crescia nas 
cidades industriais, criando condições 
para uma produção em larga escala. Os 
campos desertificam-se e as cidades são 
aglomerados gigantescos.

O pão chegou a ser um dos motivos 
da eclosão da Revolução Francesa. Sen-
do a base da alimentação da popula-
ção francesa durante séculos, a severa 
queda na produção do cereal tornou o 
alimento caro e escasso, motivando o 
descontentamento da população. Este 
foi um dos motivos que levaram à revol-
ta da população francesa e à queda do 
rei Luís XVI.

Como dizia Maria Antonieta: Não 
têm pão? Comam brioches!

Hoje em dia, o pão está dissemina-
do pelo mundo. O seu fabrico envolve 
vários métodos diferentes que resultam 
numa variedade enorme de tipos e qua-
lidades de pães. Apesar desse desenvol-
vimento, uma boa parcela da população 
mundial ainda não tem acesso a este ali-
mento de modo regular.
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Têm sido muitas as solicitações, e foi 
assim que, este final de ano, se tor-
nou bastante intenso, mobilizando o 

seu numeroso conjunto de jovens, pais e diri-
gentes do Grupo para diversas actividades.

No dia 1 de dezembro foi a recolha de 
alimentos nas superfícies comerciais para o 
Banco Alimentar contra a Fome, recolhen-
do várias toneladas de bens. Nessa noite e 
madrugada do dia seguinte, estiveram nos 
armazéns do BA em Palmela, para separa-
ção e acondicionamento de todos os bens 
doados no distrito de Setúbal.

Mas pelas 7h00 da manhã do dia seguin-
te, dia 2 de dezembro, era já vê-los na Quin-
ta da Marialva e depois em Santa Marta do 
Pinhal, apoiando a 2ª edição da Corrida de 

S. Silvestre de Corroios, que contou com a 
participação de mais de mil atletas, entre 
eles Carla Sacramento, que apadrinhou a 
iniciativa e também correu.

Correspondendo ao apelo da Comissão 
de Utentes da Saúde do Concelho do Seixal, 
fizeram-se representar na Vigília que decorreu 
junto ao actual centro de saúde de Corroios, 
no dia 5 de dezembro, exigindo a rápida e pro-
metida construção do novo centro de saúde, 
em terreno cedido pela Câmara Municipal do 
Seixal, em Santa Marta do Pinhal.

O dia 8 foi também intenso na prepara-
ção, para essa noite, do Jantar de Natal do 
Grupo que reuniu cerca de duas centenas de 
convivas, entre escoteiros, pais e dirigentes 
que, além do repasto, contou com um serão 

muito animado e musical, que testemunhou 
a coesão entre todos.

No dia 9, domingo, foi a participação 
no evento “Dar é Receber” , organizado 
pelo C.C.R. do Alto do Moinho, a favor de 
algumas instituições de solidariedade social 
locais, recolhendo também algumas cente-
nas de quilos de alimentos para serem distri-
buídos aos mais carenciados.

Enquanto isso, outro grupo de escoteiros, 
procedia à montagem no Jardim da Quin-
ta da Água, do Presépio construído na sede 
de Grupo, desejando as Boas Festas a toda a 
comunidade.

escoteiros – grupo 242 de corroios com Fim de ano intenso
Desde a sua fundação, em 2011, que o Grupo 242 de Escoteiros de Corroios, se afirmou e notabilizou junto da população, pelo seu apoio a 
todas as iniciativas de carácter social e/ou solidário, que tenham em vista a formação cívica dos jovens, a melhoria da qualidade de vida 
dos fregueses de Corroios, em particular dos mais necessitados, nunca enjeitando a sua participação em todos os eventos promovidos 
pelas autarquias, que promovam a freguesia, o concelho do Seixal e o bem estar de todos. 

O mês ainda não acabou, e as actividades 
também não. Por isso, uma das Divisões do 
Grupo irá partir esta 6ª feira rumo a Óbi-
dos, de onde regressarão no próximo domin-
go, depois de muitas aventuras.

É por tudo isto que o Grupo 242 de 
Escoteiros de Corroios é tão acarinhado 
pela população e tem merecido os apoios 
concedidos quer pela Câmara Municipal 
do Seixal, quer pela Junta de Freguesia de 
Corroios, como foi o caso recente da cons-
trução da sede na Avenida da Fábrica da 
Pólvora, em Vale de Milhaços.

Rua de São Pedro, nº 4 | Bairro Novo - Seixal
211 367 357

Loja de artigos em 2ª mão
Roupas, Calçado, Loiças, DVD’s, CD’s,

Livros e outras antiguidades

Distribuidor Rubigás
– entregas ao domicílio –

José Lourenço (o autor não adoptou o novo acordo ortográfico)
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PROMESSAS

No contexto das promessas do senhor 
Primeiro-ministro António Costa, 
vamos ter lá para 2020 ou 2021 novas 
embarcações para o transporte de 
passageiros entre o Seixal e o Cais de 
Sodré, ficando a partir daí assegurado 
o serviço regular. Se estas promessas 
forem como tantas outras anteriores, 
palpita-me que bem podemos esperar 
sentados e para ver as novas embarca-
ções só se for em fotografia.

Aquilo que se passou esta semana 
no Seixal é inqualificável, pois sabem 
perfeitamente quais são as carências do 
transporte via f luvial, estando há mais 
de 2 anos para resolver a situação, vin-
do agora a anunciar a abertura de um 
concurso em janeiro para a aquisição de 
alguns barcos, que na melhor das hipó-
teses só chegarão daqui a 2 ou 3 anos. 
Mas ainda há quem acredite nisto?

O actual governo promete e volta 
a prometer tudo e mais alguma coisa, 
mas não passa disso mesmo. Prome-
te dialogar e até se senta à mesa com 
os representantes dos trabalhadores, 
mas não se desvia um milímetro das 
ideias preconcebidas, transformando 
o diálogo num monólogo arrogante e 
desprovido de qualquer intenção para 
se chegar a um acordo minimamente 

Celino Cunha vieira

razoável. Que o digam os professores, 
os enfermeiros, os maquinistas, os polí-
cias e muitos outros que sabem o que é 
falar para uma parede de betão, porque 
aparece sempre a desculpa do equilíbrio 
das finanças públicas.

Sempre que dá jeito, António Costa e 
os seus acólitos ministros desculpam-se 
com o governo anterior, estabelecendo 
comparações, mas esquecendo quem 
obrigou o país a pedir ajuda externa e a 
ser intervencionado, ficando obrigado a 
cumprir os acordos estabelecidos pelos 
credores e aceites por grande parte dos 
actuais governantes, que na época eram 
os responsáveis pelo descontrole a que 
se chegou.

Bem dizia Sócrates, o José, que 
as dívidas não eram para pagar e se 
calhar tinha alguma razão, pois tanto 
que criticaram Passos Coelho de estar 
a antecipar pagamentos e agora fazem 
exactamente o mesmo, demonstrando 
como são incoerentes e acima de tudo, 
politicamente desonestos.

Há dias o Primeiro-ministro espa-
nhol disse que “um país rico não pode 
ter  trabalhadores pobres”, passando o 
salário mínimo para 900 euros e onde 
os preços ao consumidor são idênticos 
aos que se praticam em Portugal. É nes-
tas alturas que nos lembramos do que se 
passou em 1640 e nos interrogamos se 
não teria sido melhor continuarmos sob 
o domínio dos “Filipes”.

Publicidade

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

Telefone 212765336

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

___Certifico para efeitos de publicação, que por escritura pública de justificação lavrada neste Cartório, em 
onze de Dezembro de dois mil e dezoito, lavrada com início a folhas cinquenta e três e seguintes do livro de notas 
para escrituras diversas número Vinte e Dois, Pascual Company Rafael, NIF 152 276 831, natural da freguesia 
de S. Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado sob o regime de separação de bens com Maria Regina 
Ribeiro Mottilli Saraiva Company, (NIF 152 276 742), residente na Urb. Casal de Bolinhos, Rua José Fontana, 
6, Brejos de Azeitão, declarou que é o único e actual dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrém, de um 
lote de terreno para construção urbana, com a área de quatrocentos e dezanove metros quadrados, designado por 
lote mil cento e dezassete, sito na Estrada dos Redondos, lote 1117, Redondos, freguesia de Fernão Ferro, conce-
lho do Seixal, que confronta do norte, nascente e poente com arruamento, e do sul com lote 1116, inscrito na ma-
triz predial respectiva sob o artigo 14796, omisso na competente Conservatória do Registo Predial do Seixal. __
___Que, este prédio foi por ele adquirido cerca do inicio do ano de mil novecentos e setenta e três, a José 
Ernesto de Sousa, viúvo,  residente na Brandoa, Amadora, mas dado o tempo decorrido desde aquela aquisi-
ção até hoje, não é detentor de qualquer título formal que legitime a posse de tal prédio. _______________
___Que o primeiro outorgante não sabe se foi efectivamente celebrada escritura publica da compra e venda e 
também as buscas a que se procedeu em diversos Cartórios não permitiram qualquer localização das mesmas.___
___Que o referido lote de terreno encontrava-se já na data da sua compra pelo primeiro outorgante devida-
mente autonomizado, formando uma unidade predial própria e independente. Que no entanto, a sua inscrição 
matricial só há pouco tempo foi feita, dado o justificante ter decidido construir no identificado lote, altura em 
que foi advertido junto da respetiva câmara municipal que, para os licenciamentos pretendidos, necessitava de 
proceder à respetiva inscrição. Que confessa o justificante que não tendo quaisquer conhecimentos que lhes 
permitissem diligenciar na obtenção de toda a documentação necessária, e perante o desconforto e insegu-
rança da inexistência de titulo para proceder ao registo do prédio a seu favor, procurou apoio jurídico, tendo 
então sido orientado pelos seus advogados e procedido à inscrição matricial do mesmo._______________
___Que assim, o lote de terreno adquirido há mais de vinte anos pelo primeiro outorgante, embora material 
e devidamente demarcado, não se encontra ainda registado, o que porém, não tem impedido que sobre ele o 
justificante venha exercendo a posse, posse que é pública, pacifica e de boa fé. Que o seu invocado direito 
de propriedade advém-lhe originariamente por usucapião, em virtude de, depois daquela venda o justificante 
exercer  no prédio todos os poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, portando-se sempre como 
seu dono, sem interrupção, fruindo as utilidades possíveis, convicto de exercer  o mencionado direito com 
exclusão de outrem, à vista de todos e sem discussão, nem oposição de ninguém.____________________
____Que dada a natureza do invocado título não têm possibilidade de comprovar o seu direito pelos meios extra-
judiciais 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, 11 de Dezembro de 2018.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 2772/2018

MARIA MANUELA DE FIgUEIREDO ALMEIDA
NIF:  128 291 990

Av. Dr. António Manuel Tenreiro da Cruz, nº 54

Justificação Notarial

---- Certifico, narrativamente para efeitos de publicação que por escritura exarada de 
folhas 91 a folhas 92, do livro de notas número 163-I, deste Cartório, Avelar Antunes 
Mendes  e mulher Maria de Lurdes de Jesus Pacheco, casados sob o regime da comu-
nhão adquiridos, naturais do concelho de Tondela, ele da freguesia de Castelões, ela da 
freguesia de Santiago de Besteiros, onde residem  na Rua Principal, nº 39, lugar de Pe-
dronhe, declaram-se com exclusão de outrem, com exclusão de outrem, donos e legítimos 
possuidores do veiculo automóvel ligeiro de passageiros, de marca Volkswagen, Modelo 
1300, com a matrícula AH-42-91. -------------------------------------------------------------
---- Que o veículo encontra-se registado na Conservatória de Registo de Automóvel, 
pela apresentação trezentos e sessenta e oito de dez de Maio de mil novecentos e oitenta 
e oito, a favor de Victor Manuel Raposo Pereira, residente na Rua das Flores, nº 12, 1 E, 
Corroios, Almada, tendo-o este vendido a Rui Manuel Santos Palmeira, conforme consta 
da declaração de venda por aquele assinada em catorze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e dois, conforme consta do reconhecimento de assinatura dela constante. -------
---- Que em mil novecentos e noventa e quatro, o justificante marido adquiriu verbalmen-
te o veículo ao referido Rui Manuel, casado, residente no Seixal, tendo-lhe este então,  
entregue o titulo de registo de propriedade e o livrete, sem que no entanto tivesse ficado a 
dispor de qualquer titulo formal que lhe permita proceder ao seu registo na Conservatória 
do Registo Automóvel, não tendo ficado a dispor de título formal para proceder ao seu 
registo na Conservatória do Registo automóvel, sendo certo porém, que desde então têm 
exercido os poderes de facto correspondente ao seu direito, sem interrupção, fruindo 
como dono as utilidades possíveis, à vista de todos e sem discussão nem oposição de 
ninguém. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Está conforme o original. ------------------------------------------------------------------
---- Tondela, 4 de dezembro de 2018. ---------------------------------------------------------
--- A colaboradora da Notária, devidamente autorizada para a prática deste acto, Carine 
Maria Martins Agostinho, inscrita na Ordem dos Notários sob o nº 110/5. ----------------
---- Emitido recibo nº 1777

DR 

DR 
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Leitor, se amas o campo e a natureza,
Se és bucólico e rude e, na tua rudeza,
Só respeitas a força e a saúde;
Se às convenções da sociedade, opões
o desdém pelas normas e preceitos
que trazem pelo mundo contrafeitos
cérebros e corações;
Se detestas o luxo e se preferes,
Francamente, às senhoras, as mulheres,
E tens, como um pagão da velha Esparta,
Pulso rijo, alma ingénua e pança farta;
Se és algo panteísta e tens bem vivo
esse afagado ideal
do retrocesso ao homem primitivo
que nos tempos pré-históricos vivia
muito perto do lobo e do chacal;
Se um ligeiro perfume da poesia
que se ergue das campinas,
Na paz, no encanto das manhãs tranquilas,
Te dilata as narinas, e enche de gozo as 
húmidas pupilas, 
- Leitor amigo, se és assim, vou dar-te,
«Se a tanto me ajudar o engenho e arte»
Uma antiga receita
que os rústicos instintos te deleita
e frémitos te põe na grenha hirsuta.
Leitor amigo, escuta:
Vai, como o padre-cura, cabisbaixo,
Pelos vergais da tua horta abaixo
quando no mês d'abril, de manhã cedo,
a luz cai sobre as franças do arvoredo,
Para sorver aqueles bons orvalhos
chorados pelos olhos das estrelas
no coração dos galhos;
Passarás pelas couves repolhudas, -
Cuidado, não te iludas,
Nem te importes com elas -
Vai andando...
Mas logo que passes
ao campo das alfaces,
Pára, leitor amigo, e faz o que te digo:
Escolhe, de entre todas, a mais bela,
Folhas finas, tenrinhas e viçosas
como as pétalas das rosas,
E enchendo uma gamela d´água pura e 
corrente,
Lava-a, refresca-a cuidadosamente.
Logo em seguida (e é o principal)
Que a tua mão, sem hesita, lhe deite
um fiozinho de azeite, vinagre forte e sal,
E ouvindo em roda o lúbrico sussurro
da vida ansiosa a propagar-se, que erra
em vibrações no ar,
Atira-te de bruços sobre a terra
e come-a devagar,
filosoficamente... como um burro!

In Poemas Portugueses - Antologia da Poesia Por-
tuguesa do Séc. XIII ao Séc. XXI, Porto Editora

António de Macedo Papança, Conde de Monsaraz 
(1852-1913) 

Eis a introdução poética e jocosa 
que me atrevi a escolher para 
introduzir a alface, legume 

abundante e conhecido de toda a gen-
te. A Lactuca sativa pertence à família 
das Asteraceae e é utilizada há milé-
nios na alimentação humana em prati-
camente todo o mundo. É uma planta 
bienal pois só ao segundo ano espiga 
e f loresce através de capítulos providos 
de pequenas f lores de amarelo pálido. 
O crescimento das folhas surge em 
roseta à volta do talo central.

Existem inúmeras variedades de 
alfaces: repolhudas, frisadas, de verde-
-escuro, de verde-claro e até acastanha-
das. O tema é tratado profusamente em 
compêndios botânicos de todo o mundo 
O interessante “Traité pratique de Cul-
ture Potagère pour l’Afrique du Nord”, 
que em 1944, já ia na 4ª edição, dedica 
à alface treze robustas páginas.

As folhas da alface são constituídas 
fundamentalmente por água, numa 
percentagem que atinge os 95%, mas 
contêm também potássio, cálcio, ferro, 
fósforo, magnésio, silício, betacaroteno 
e vitaminas K, C e do complexo B.

Como é sabido, a alface deve ser con-
sumida crua, porque se for cozida perde 
parte dos seus preciosos nutrientes.

Tem propriedades sedativas, alcalini-
zantes, relaxantes, laxantes, reminerali-
zantes e calmantes. Ajuda a emagrecer 
devido ao seu baixo conteúdo energé-
tico e por garantir a rápida sensação 
de saciedade. O seu látex é sonífero. É 
igualmente recomendada para baixar 
o colesterol, fortalecer o sistema imuno-

intoxicAção por 
monóxido dE 

cArbono

O monóxido de carbono (CO) é um 
gás tóxico, sem cheiro, cor ou sabor, 
que resulta de qualquer processo de 
queima. Os grupos mais vulneráveis 
são as crianças e os idosos. As cau-
sas mais frequentes de intoxicação por 
CO são: os aparelhos de aquecimento 
(esquentadores, caldeiras e salaman-
dras) instalados incorretamente ou em 
mau estado de conservação; a obstru-
ção dos exaustores ou chaminés, asso-
ciada à má ventilação dos locais onde 
se encontram instalados e a emissão 
de gases de escape dos automóveis 
nas garagens.

O monóxido de carbono provoca 
sintomas como dores de cabeça, vómi-
tos, sonolência ou tontura e nos casos 
mais graves pode provocar desmaios, 
convulsões ou dor torácica. No caso 
de existirem sintomas de exposição 
ao CO deve dirigir-se a uma urgência 
hospitalar.

Para prevenir uma intoxicação por 
CO deve: manter a janela aberta sem-
pre que utilizar um aparelho de com-
bustão; a instalação dos aparelhos 
de combustão deve ser efetuada por 
uma empresa credenciada; promover 
a manutenção e limpeza regular das 
condutas de exaustão e chaminés; so-
licitar inspeção, a cada 5 anos, às ins-
talações de gás com mais de 20 anos; 
abrir a porta da garagem antes de ligar 
o seu veículo.

Se ocorrer uma intoxicação por CO 
deve: arejar o local, abrindo portas e 
janelas; transportar as vítimas para um 
local arejado; desligar todos os apare-
lhos de combustão; abandonar o local 
e ligar ao 112.

opinião
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lógico, prevenir a anemia e favorecer o 
trato intestinal por via do conteúdo em 
fibras.

Do livro “Dicas de Alimentos e 
Plantas para a Saúde” (Biblioteca da 
Sociedade Portuguesa de Naturalogia), 
respiguei, com a devida vénia, o seguin-
te:

A alface estimula o metabolismo e ajuda a 
digestão e a excreção. Possui uma irradiação 
quase imediata de um processo de dissolução 
de gorduras. Os minerais que contém chegam 
ao baço que é o órgão produtor de elementos 
imunológicos fundamentais, capazes de prote-
ger o corpo das doenças. Esses minerais provo-
cam um impacto direto benéfico sobre o fígado, 
melhorando o estado geral de todo o corpo, revi-
gorando o metabolismo, ajudando a limpar as 
células gordurosas e facilitando a descarga dos 
resíduos acumulados.

Posto isto, só nos resta seguir o conse-
lho do Conde de Monsaraz e mastigar 
lentamente as folhas da alface, como 
um herbívoro.

alface
Fitoterapia Miguel BoieiroAna Sofia Guerra

técnica saúde ambiental
unidade de saúde Pública do 
aces almada-seixal

Lúcia Lacerda
técnica saúde ambiental
unidade de saúde Pública do 
aces almada-seixal



PrePArAçãO:
–  Comece por cortar a carne em tiras 

e doure no azeite, com o alho e os 
cogumelos.

–  Regue com o vinho, junte a salsa picada, e 
deixe cozinhar. 

–  Acrescente as natas, o alecrim e a pimenta 
e misture até obter um molho cremoso. 

–  Coza o arroz em 400 ml, com uma cebola 
picada e um ramo de alecrim.

DR 

INgreDIeNTeS:
450 gr Carne bovina
50 ml Azeite
1 dente Alho    
100 gr Cogumelos    
50 ml Vinho branco    
1 ramo Salsa
100 ml  Natas    
2 ramos de alecrim
Pimenta q.b.
200 gr Arroz 
1 Cebola 

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

receita: 
strogonoff de carne
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Desejamos a todos 
os nossos clientes 
e amigos um feliz 
Natal e próspero 

Ano novo

Tel. 212 128 370
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“não temos temas que não tenham uma razão, 
uma mensagem”
Oriundos, do Seixal, os Dixit levaram a sua música a todo o país nos últimos 25 anos. Com influência dos géneros rock, pop e com 
alguns temas com uma roupagem acústica, a banda tem procurado sempre contar histórias e passar mensagens através da música.

Percorrendo os vossos 25 anos 
de carreira, pergunto-vos, primei-
ramente, como surgiram os Dixit?

Zé rui: O projeto nasceu comigo e 
com mais dois amigos que já não perten-
cem à banda, primeiro com o Figueiras 
e depois com o Cajó. Resolvemos fazer 
um projeto em que a língua portuguesa 
fosse o mais importante, a mensagem. 
Eu já tinha algumas coisas escritas e eles 
gostaram das letras. Primeiro comecei 
com o Figueiras a fazer em duo algumas 
das canções em acústico, depois o Cajó 
entrou e juntou o baixo à banda. Entre-
tanto a banda foi crescendo; entrou um 
baterista que é o José Andrade, depois 
o teclista, o Dio, e finalmente entrou o 
Falcão como segundo guitarrista e des-
de aí continuamos. Aliás nós somos os 
únicos que nos mantemos desde o iní-
cio. Há 24 anos que estamos a trabalhar 
juntos (o Falcão entrou um bocadinho 
mais tarde). E passou assim a correr, 
quando demos por isso já tínhamos 25 
anos de carreira.

Qual foi a inspiração para ado-
tarem o nome Dixit? 

Zé rui: Dixit, em latim, tem a ver 
com o ato de dizer algo e nós sempre 
quisemos musicalmente dizer alguma 
coisa. E todos os nossos temas têm sem-
pre uma história ou uma mensagem por 
trás. Não temos temas que sejam com-
pletamente vazios de conteúdo.

O objetivo de passar uma men-
sagem através da música esteve 
sempre presente?

Zé rui: Sim, desde o início. Sem-
pre escrevemos em português e todas 
as nossas canções têm alguma mensa-
gem por trás, têm algum conteúdo, têm 
alguma história. Sou eu que normal-
mente escrevo as letras e faço questão 
que haja alguma coisa por trás. Não há 
temas que não tenham uma razão ou 
um conteúdo. É sempre este o princípio 
da banda e nestes 25 anos nós continu-
amos a manter essa premissa, de dizer-
mos sempre alguma coisa com as nossas 
canções.

Nunca foi tentador seguirem 
determinados caminhos no pano-
rama musical português?

Zé rui: Não, e posso até dizer-te que 
nós no começo da banda fizemos abor-
dagens com editoras que nos davam 
algumas dicas e sugestões do género: “se 
vocês seguirem este caminho vão con-

seguir chegar onde querem”. Duran-
te estes 25 anos já houve tanta moda 
que se nos tivéssemos estado a colar às 
modas já tínhamos acabado há muito 
tempo ou então seríamos uma banda 
tipo camaleão. Atualmente é isso que eu 
vejo em muitos artistas. Tentam sempre 
colar-se ao que a moda pede e depois 
perdem identidade.

Falcão: Para já nunca tentámos 
aquela coisa da fama, de um grande 
êxito, de ganhar muito dinheiro com a 
música. Nunca ganhámos dinheiro com 
a música, se calhar até perdemos mas 
isso não é o essencial. O essencial da 
banda foi sempre fazer música para nós 
gostarmos e para o público gostar. 

Como é que ao longo destes 25 
anos têm consigo conciliar a vos-
sa carreira profissional com esta 
paixão pela música?

Zé rui: É complicado. Eu e o Falcão 
somos sem dúvida duas pessoas muito 
teimosas e a nossa teimosia é que faz 
com que este projeto ainda continue. Eu 
tenho uma visão de Dixit muito pare-
cida com a do Falcão e vice-versa. Mas 
muitas vezes há pessoas que dentro do 
nosso projeto não o vêm da mesma for-

ma. Este projeto fez sen-
tido nalguma altura da 
vida deles, depois dei-
xou de fazer. Para nós 
continua a fazer senti-
do. Já tivemos um tem-
po mais parados mas 
neste momento faz sen-
tido continuar a fazer 
música. O que eu cos-
tumo dizer é que tudo 
é conciliável. É sempre 
possível tu teres um 
hobbie a vida inteira e 
para nós os Dixit sem-
pre foram um hobbie.

Falcão: É um hob-
bie que fazemos com 
alma, é a diferença.

Qual foi o concer-
to que mais vos sur-
preendeu?

Zé rui: Já tivemos 
concertos que foram 
muito bons, concertos 
inesquecíveis mas, para 
mim, sem dúvida que 

estes últimos concertos da mini tour 
dos 25 anos de carreira foram muito 
mais intensos. Quisemos fazer esta mini 
tour por aqui, comemorando por perto. 
Temos várias pessoas aqui do conce-
lho que gostam do nosso som, que nos 
seguem e que continuam a gostar 25 
anos depois. É quase uma vida. E sem-

pre fomos apoiados, desde o início, quer 
pela Junta de Freguesia de Paio Pires, 
do Seixal, da Arrentela, da Amora, 
como pela própria Câmara do Seixal. 
Mas em 25 anos fizemos centenas de 
concertos. 

Falcão: Lembro-me, por exemplo, 

de termos feito as lojas Fnac todas de 
norte a sul do país. Fomos a uma Fnac 
do norte e as pessoas batiam palmas no 
fim de cada tema e ficavam bastante 
concentradas naquilo que estávamos a 
fazer. Pensámos se estaríamos a tocar 
mal, mas depois no final perguntaram-
-nos porque não íamos tocar mais vezes 
ao Porto, já a falarem com um entusias-
mo brutal. Houve uma vez que tocámos 
num bar que, no início, estava prati-
camente vazio. Quando terminámos a 
sala estava cheia. Estava toda a gente 
a pedir-nos para tocarmos outra vez e 
acabámos por tocar quase o reportório 
todo novamente. Foi um concerto bru-
tal, de uma intensidade muito grande.

Como é que projetam o futuro 
dos Dixit? 

Zé rui: Nós temos este concerto 
agora no dia 14 de dezembro, no Heart 
Rock, na Amora, que vai ser uma des-
pedida da mini tour. Uma despedi-
da em que vamos tocar os temas mais 
emblemáticos que nós temos. Vamos 
fechar, junto de amigos, um ano que 
tem sido de festejo. Para o ano há já aí 
alguns projetos, um deles é fazermos 
um concerto no Auditório Municipal do 
Seixal, onde nunca atuámos. Há mais 
um ou outro concerto agendado e a 
ideia é fazermos esses concertos e quem 
sabe fazermos umas músicas novas.

Falcão: Isto depende de muitos fato-
res. Se as pessoas nos querem continuar 
a ouvir. Se temos vontade de continuar 
a tocar. Fizemos uma paragem há volta 
de dois anos porque as pessoas convida-
vam para nós irmos tocar e quase tínha-
mos de pagar para tocar. Não dava, 
para nós é impensável. 

Zé rui: Mas o mais importante neste 
momento é deixar uma mensagem para 
as bandas novas. Fora dos Dixit temos 
uma associação – Além Rio – para aju-
dar os jovens músicos. Fazemos todos os 
anos uma iniciativa que é os encontros 
“Sons a Sul” em que trazemos pessoas 
para falarem de música e vamos conti-
nuar a fazê-lo. Ajudamos a criar condi-
ções para que as bandas e os artistas do 
concelho e da região de Setúbal tenham 
oportunidades. O nosso projeto não se 
esgota nos Dixit, temos muitas coisas 
para trabalhar ainda enquanto tiver-
mos força e vontade.

Cláudia Cristão 



nataL  do  HoSpitaL  no  SeixaL

A iniciativa Natal do Hos-
pital no Seixal acontecerá a 15 
de dezembro, às 16 horas, na 
Sociedade Filarmónica União 
Seixalense.

O Natal do Hospital no 
Seixal é um momento de união, 
partilha e solidariedade. Vários 

artistas locais e nacionais vão juntar-se para um espetáculo natalício 
único. O concerto terá início com a atuação de Maria de Lourdes, Fer-
nando Viegas e Mário Barradas.  

De seguida, às 16h30, vão ser feitas as intervenções da Comissão de 
Utentes de Saúde do Concelho do Seixal, do presidente da União das 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, do presidente da 
Assembleia Municipal do Seixal e do presidente da Câmara Municipal 
do Seixal.

O momento musical retoma às 16h45 com os artistas: Ricardo Mes-
tre, Vasco Duarte, Manuela Sameiro, David Ventura, Eduardo Santa-
na, Dany Silva, Elisabete, Banza, Vítor Paulo, David Antunes e Samuel.

NAtAl  No  lArGo  do 
MerCado  de  MiratejodeaMBuLando  peLo  univerSo  daS  CoreS

DR 

oFiCina  do  CHoCoLate

A Sala Infantojuvenil 
da Biblioteca Municipal de 
Sesimbra foi o espaço escolhi-
do para receber a oficina de 
chocolate. Destinado a pessoas 
de todas as idades, o evento vai 
ocorrer no próximo sábado, dia 
15 de dezembro, às 15 horas.

O chocolate é considerado um verdadeiro “despertador” de emoções, 
pois contém dopamina e serotonina, duas substâncias neurotransmisso-
ras, ligadas à regulação da boa disposição e à sensação de bem-estar. Do 
ponto de vista nutricional, é um bom fornecedor de cálcio e de vitamina 
B2. O chocolate negro, em especial, é rico em ferro e em magnésio.

Nesta oficina, no entanto, o chocolate vai ser sinónimo de pura diver-
são, que é o que acontece quando juntamos o melhor de dois mundos: 
as crianças e o chocolate. Esta atividade é destinada a pais e crianças 
e está integrada no programa especial “Um Passo para o Natal”. As 
inscrições para este evento limitado a 20 participantes devem ser feitas 
através do número: 21 228 85 88.

DR 

PArAdA  de  NAtAl  No  rioSul  ShoPPiNG

As grandes personagens do mundo da 
animação estão prestes a chegar ao Rio-
Sul Shopping para uma grande Parada 
de Natal. Personagens como o Ruca, a 
Heidi, a Branca de Neve, o Capuchinho 
Vermelho, a Abelha Maia, os Octonau-
tas e a Masha e o Urso vão distribuir sor-
risos e boa disposição.

Nos próximos dias 15 e 16 de dezem-
bro, às 11 e 15 horas e às 17h30, as paradas natalícias vão percorrer todo o 
Centro e surpreender as pessoas num clima de verdadeira festa. As masco-
tes vão convidar miúdos e graúdos a dançarem ao som das melhores músi-
cas natalícias. 

No final, as crianças vão poder conhecer e tirar uma fotografia com as 
suas personagens preferidas. O RioSul Shopping convida pais e crianças a 
participarem neste momento diferente e bem natalício, antecipando o Natal 
num clima de grande festa.

DR 
O mercado municipal de 

Miratejo recebe no próximo dia 15 
de dezembro uma iniciativa para 
comemorar o Natal. Entre as 10 
e as 17 horas o evento, organizado 
pela Loja Social de Corroios, vai 
proporcionar diferentes atividades.

Logo às 10 horas decorrerá o 
desfile de Pais Natal, a cargo do 
Moto Clube de Corroios. O des-
file irá começar na sede do Moto 
Clube. Posteriormente seguem-
-se diversas atividades como a 
exposição dos trabalhos feitos no 
workshop criativo de reciclagem, 
bem como outras atividades des-
tinadas em concreto às crianças, 
como as pinturas faciais. Os mais 
jovens vão poder participar em 
ateliers criativos. Haverá tam-
bém queda de neve artificial.

A partilha de sabores do mun-
do também vai estar em destaque 
neste evento. O Natal no Largo do 
mercado de Miratejo é uma inicia-
tiva que conta com o apoio da Jun-
ta de Freguesia de Corroios.

DR
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Entre 15 de dezembro e 19 de 
janeiro será possível ver a exposi-
ção de pintura Emília Bizarro na 
Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita, no Seixal. A artista da 
Lousã apresenta a exposição com 
a designação “Deambulando 
pelo Universo das Cores”.

Formada na Sociedade Nacional de Belas Artes, de Lisboa, Emília 
Bizarro tem participado em exposições coletivas desde 1999 e indivi-
duais desde 2002. Emília está representada no Livro de Ouro de Arte Con-
temporânea II em Portugal e no livro Arte Europa, de Fernando Infante do 
Carmo.

Esta exposição, com entrada livre, poderá ser vista a partir das 16 
horas no próximo dia 15. Nos restantes dias o horário da galeria fun-
cionará de terça a sexta-feira, das 10 às 20h30, e aos sábados das 14h30 
às 20h30.

DR 



Com uma ação situada no começo dos anos 30, 
em que Portugal atravessou um período de crescente 
perda de liberdade, “Parque Mayer” mostra os sinais 
emergentes do Estado Novo e dos valores culturais 
do salazarismo. 

O filme conta a história de Deolinda, que deixa 
a sua aldeia natal e chega a Lisboa determinada a 
tornar-se atriz de teatro no Parque Mayer. Bonita e 
talentosa, depressa conquista a admiração de todos e 
é escolhida para protagonizar uma revista do Teatro 
Maria Vitória. Em pouco tempo, Deolinda apaixo-
na-se por Mário, o encenador, que, na verdade, está 
encantado por Eduardo, outro ator, gerando-se um 
triângulo amoroso. Enquanto isso, artistas e equipa 
técnica fazem de tudo para contornar a censura ins-
taurada pelo Estado Novo.

A comédia, realizada por António-Pedro Vascon-
celos, conta com um elenco composto por Francisco 
Froes, Daniela Melchior, Diogo Morgado, Miguel 
Guilherme e Alexandra Lencastre. “Parque Mayer” 
marca a quinta parceria entre o realizador, o produ-
tor Tino Navarro e o argumentista Tiago R. Santos.

Depois de atacarem Pearl Harbor e invadirem 
Hong Kong, os japoneses cercam Macau. Com o ini-
migo às portas, o novo governador, Artur Teixeira, 
tem de enfrentar a maior ameaça ao império portu-
guês durante a Segunda Guerra Mundial. Diante dele 
está o coronel Sawa, o violento chefe do Kempeitai, 
que ameaça invadir a colónia portuguesa na China.

Para salvar Macau, o governador conta apenas 
com o seu engenho e a ajuda de um grupo de homens 
e mulheres, incluindo a própria concubina do coronel 
Sawa, a chinesa Lian hua, por quem Artur se apaixo-
na. Baseado em acontecimentos verídicos, “A Amante 
do Governador” aborda o tema do amor e da guerra 
perante este choque de impérios.

José Rodrigues dos Santos regressa com um livro 
que resgata os dias de Macau sob cerco japonês e mos-
tra como Portugal conseguiu manter a única bandeira 
ocidental hasteada no Extremo Oriente durante toda 
a Segunda Guerra Mundial.

cinema

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: Não se intrometa em relações alheias pois poderá 
ser mal interpretado. Deite fora tudo o que o prejudica.
Saúde: Atravessa uma fase equilibrada neste campo.
Dinheiro: As suas capacidades de concentração no traba-
lho poderão trazer-lhe alguns bons resultados.
Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe o seu próximo. Só 
erra quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa!
Saúde: Tendência para problemas de memória.
Dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para 
não deixar o barco afundar-se.
Números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em 
quem confie verá que se sentirá bem mais leve.
Saúde: Seja paciente quando o comportamento dos outros 
não corresponda às suas expectativas. Relaxe um pouco mais. 
Dinheiro: Período com boa segurança financeira.
Números da Semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Amor: Faça um jantar especial e muito romântico para a 
sua cara-metade.
Saúde: Procure não andar muito tenso.
Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura que 
não esperava.
Números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Amor: É provável que atravesse um período um pouco 
conturbado. Viva de uma forma sábia.
Saúde: Não abuse da sua vitalidade e das suas energias.
Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de traba-
lho e poderão daí advir algumas oportunidades.
Números da Semana: 20, 47, 6, 23, 45, 9

Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar 
com as pequenas atribulações diárias. Que a clareza de 
espírito esteja sempre consigo!
Saúde: Pratique exercício físico suave para relaxar.
Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos.
Números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, 
mas seja mais compreensivo.
Saúde: Poderá sofrer de stress. Mantenha a calma. Preo-
cupe-se com aquilo que você pensa sobre si próprio.
Dinheiro: Terá de controlar esse seu instinto materialista.
Números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Amor: Aproveite bem todos os momentos a dois. É através 
do exercício diário da bondade que se pode tornar uma 
pessoa verdadeiramente realizada!
Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física.
Dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais com zelo.
Números da Semana: 24, 17, 46, 31, 9, 11

Amor: Organize um jantar para juntar os seus amigos. 
Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas!
Saúde: Momento calmo e sem preocupações.
Dinheiro: Não haverá nenhuma alteração significativa.
Números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Amor: Deverá começar a pensar mais em si. Viva o pre-
sente com confiança! 
Saúde: O seu corpo precisa de descanso, faça o que ele pede.
Dinheiro: Evite ser precipitado no que toca à gestão dos 
seus rendimentos. 
Números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

Amor: Clima romântico e sentimental na relação afetiva.
Saúde: Atravessa uma fase de nervosismo e stress. Apren-
da a perdoar-se a si próprio!
Dinheiro: Não arrisque em negócios que não lhe ofere-
çam garantias. Seja prudente.
Números da Semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por 
fazer aquela viagem há muito planeada. Que a leveza de 
espírito seja uma constante na sua vida!
Saúde: Fase de fadiga excessiva. Descanse mais.
Dinheiro: Não se esforce demasiado, pense mais em si.
Números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32
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5ª edição do torneio albano narciso Pereira

O evento, como habitualmente 
organizado pelo Seixal Clu-
be 1925, ficou marcado com a 

presença do bisneto de Albano Narciso 
Pereira (o jovem Pedro Almeida atleta 
da equipa de Juniores do emblema sei-
xalense) e pelo presidente da União de 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Paio 
Pires, António Santos, que agraciou as 
equipas com uma placa comemorativa 
do Torneio. O bisneto de Albano Narci-
so Pereira, em representação da família, 
recebeu também uma placa alusiva ao 
evento.

Apesar de ser um Torneio sem cam-
peão, na realidade todas as equipas se 
podem dar como vencedoras, pois num 
fantástico fim de tarde no Bravo o con-
vívio e o espírito desportivo imperaram, 
homenageando da melhor forma a len-

da que foi Albano Nar-
ciso Pereira, o baluarte 
desportivo do Seixal FC 
e um dos principais 
motivos de orgulho da 
nossa cidade.

Formado no Seixal 
FC, Albano Narciso Pereira defendeu as 
cores do Seixal nos anos 40 até começar 
a jogar no Sporting onde, juntamente 
com Fernando Peyroteo, José Trava-
ços, Jesus Correia e Manuel Vasques, 
formou a famosa linha de avançados 
do Sporting conhecida como os “Cinco 
Violinos”.

Neste torneio, foi igualmente anun-
ciado o novo Museu no Seixal dedicado 
a Albano Narciso Pereira que irá abrir 
portas muito em breve.

Cláudia Cristão

realizou-se no dia 8 de Dezembro, no estádio Municipal do Bravo, a 5ª edição do Torneio Albano Narciso Pereira, na qual 
participaram as equipas de Veteranos do Seixal FC, do AC Arrentela e do CF estrela da Amadora.
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