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natal do Hospital no seixal
Um momento marcante e de afirmação na luta dos utentes
A Câmara Municipal do Seixal (CMS) e a Plataforma Juntos pelo Hospital, realizaram no passado sábado, 15 de dezembro, o Natal 
do Hospital no Seixal, integrada no programa da Aldeia Natal do Seixal.

Este espectáculo, que vai na sua 
11ª Edição, tem como objecti-
vo demonstrar ao poder cen-

tral a determinação da população e da 
autarquia, na exigência da construção do 
Hospital no Seixal, e tem contado com 
um leque alargado de artistas nacionais 
de destaque, que se solidarizam com esta 
causa, juntando a sua voz.

Perante o salão completamente cheio 
da Sociedade Filarmónica União Seixa-
lense, o evento conheceu um momento 
alto aquando das intervenções do Presi-
dente da CMS e da Comissão de Uten-
tes da Saúde do Concelho do Seixal 
(CUSCS).

Com efeito, numa intervenção mais 
dura do que tem sido habitual, a CUSCS 
afirmou, pela voz do seu representante 
– José Lourenço – que «são mais de 20 
anos de luta que levamos pela sua concre-
tização. Comissão de Utentes, autarquias 
e Plataforma Juntos pelo Hospital não 
desistem, por acreditar na necessidade 
deste equipamento que, a cada ano que 
passa, se torna mais urgente.»

«Lamentavelmente, a falta de palavra 
do governo e o protelamento das pro-
messas levam à manutenção desta luta. 
Nenhuma das grandes promessas feitas 
pelo actual governo para o concelho do 
Seixal se concretizou ainda, e aquelas 
que viram algum avanço, foi porque a 
autarquia se chegou à frente. É o caso do 
novo Centro de Saúde de Corroios, cujo 
protocolo foi assinado entre a CMS e a 
ARS em 9 de maio de 2017 e, passados 19 
meses, está no ponto de partida. Já foram 
anulados dois concursos por falta de inte-
ressados.»

«Entretanto, a Câmara Municipal do 
Seixal cumpriu já a sua parte do acordo 
ao aprovar a empreitada referente aos 
arranjos nos espaços exteriores envolven-
tes, no valor de cerca de 300 mil euros, 
além do terreno cedido há vários anos 
para o efeito.»

«Quando o 1º concurso foi lançado, a 
Comissão de Utentes chamou a atenção 
para o seu baixo valor, denunciando tra-

tar-se de uma forma dilatória de arrastar a 
sua construção para o calendário eleitoral 
do próximo ano. Assim como desconfia-
mos das intenções do governo em relação 
ao Hospital no Seixal. Sabemos existirem 
movimentações para a construção de uni-
dades hospitalares privadas no distrito de 
Setúbal. E todos sabemos como os sucessi-
vos governos não sabem resistir a um bom 
assédio dos grandes grupos privados.»

«Nunca, como agora, o Serviço Nacio-
nal de Saúde esteve tão perto do colapso. 
É notório o esvaziamento e as insuficiên-
cias do serviço público de saúde, e o cres-
cimento constante do fornecimento de 
serviços privados ao Estado, que repre-
sentam já cerca de metade do orçamento 
anual do Ministério.»

«Faltam médicos, enfermeiros e pes-
soal auxiliar e administrativo. Faltam 
medicamentos e materiais clínicos nos 
hospitais e outras unidades de saúde. Os 
equipamentos hospitalares estão obso-
letos ou não estão operacionais. Muitas 
das vezes por falta de recursos humanos, 
como é o caso de alguns exames comple-
mentares de diagnóstico. Acentua-se a 
concentração de especialidades na Urgên-
cia Metropolitana de Lisboa, esvaziando 
os outros hospitais dessas valências, tudo 
por uma alegada eficácia de meios que, 
comprovadamente, não existe. Os uten-
tes continuam a aguardar meses, ou anos, 
por uma consulta de especialidade. As 
listas de espera para cirurgias são escan-
dalosamente longas, e nem as cirurgias 
oncológicas são garantidas nos prazos 
razoáveis. Centros de saúde sem medica-
mentos básicos para doentes em situação 
aguda, como um Brufen ou um Voltaren; 
falta de toalhetes desinfectantes; começa 
a ser difícil fazer determinados exames 
de diagnóstico, porque os privados, que 
já dominam cerca de 80% do sector, se 
recusam a fazê-lo para utentes do SNS. 
Por falta de condições económicas, muitos 
utentes ficam sem diagnóstico e, conse-
quentemente, sem tratamento.»

«Apesar dos números oficiais, calcula-se 
que, no concelho do Seixal existam entre 

35 a 40 mil utentes sem Médico de Família. 
Só na UCSP de Corroios, calculamos cer-
ca de 20 mil utentes nestas condições. Até 
onde não seria suposto, nas USF, há utentes 
a descoberto. Não se consegue marcar uma 
consulta. Há agendas preenchidas para os 
próximos meses. Os utentes são obriga-
dos a ocupar as vagas diárias destinadas a 
doença aguda ou, em desespero, a recorre-
rem à Urgência do HGO.»

«Em percentagem do PIB, o Orçamen-
to da Saúde, é hoje inferior ao de 2010. 
O SNS irá acabar o ano com uma dívi-
da a privados, superior a 1.500 milhões 
de euros. Devido ao subfinanciamento 
que se verifica todos os anos, os hospitais 
públicos têm de se endividar para pode-
rem funcionar. Os fornecedores privados 
aproveitam-se destes atrasos para cobrar 
preços mais elevados, afundando cada vez 
mais o SNS. 2019 não será diferente.»

«Algo nos diz que, este vai-não-vai do 
governo, terá a ver com a proximidade da 
transferência de competências, a que cha-
mam descentralização, que se efectivará 
em janeiro de 2021, e à qual os nossos 
governantes estão estranhamente presos. 
Ainda estão por conhecer os detalhes do 
processo, e aferir a capacidade actual dos 
municípios para a sua gestão. Para já o 
calendário parece-nos precipitado e cur-
to, a não ser que o Estado esteja a prepa-
rar terreno para a entrada dos privados 
na gestão das competências transferidas. 
Uma espécie de PPP municipais, muito 
apetecíveis para os grandes grupos priva-
dos e uma ampla avenida aberta para a 
privatização da saúde.»

Em tom bastante duro, terminou a 
intervenção da CUSCS dizendo: «Aca-
bou a paciência. É hora de dizer BASTA! 
A Comissão de Utentes da Saúde do Con-
celho do Seixal vai intensificar e radicali-
zar a sua luta. »

De seguida interveio Joaquim San-
tos, Presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, afirmando que «esta luta não é 
apenas daqueles que aqui estão, mas de 
toda a população do concelho do Seixal, 
do concelho de Almada e do concelho de 
Sesimbra. É de todos aqueles que toma-
ram nas suas mãos esta vontade de avan-
çar e de exigir junto dos poderes, para que 
de facto cumpram com aquilo para que 
foram eleitos. Estes homens e estas mulhe-
res, da Comissão de Utentes, da Plata-
forma, estão de 
parabéns, por 
nunca desisti-
rem, por estarem 
sempre ao nosso 
lado, juntos nesta 
luta, que é a luta 
das populações.»

«Em maio de 
2017, tivemos 
um Secretário 
de Estado, que 
assinou um pro-
tocolo com a 
CMS, prometen-
do que, em 2018, 

iria estar aberto o novo centro de saúde 
de Corroios. Pois é, esse Secretário de 
Estado entretanto foi demitido, ou pediu 
a demissão. O novo centro de saúde nem 
sequer ainda foi concursado. Mas vamos 
também falar do Hospital. Apesar de 
todas as peripécias com que já fomos con-
frontados, também este ano, em junho, 
tivemos um Ministro da Saúde no nosso 
concelho, a assinar uma adenda ao Proto-
colo e, bolas… então, não é que o ministro 
também foi demitido? Estamos com azar. 
Temos agora uma nova Ministra, à qual 
já enviámos um pedido de reunião. Com-
preendemos que os problemas e os dossiers 
são muitos no país, mas o Seixal é o 15º 
concelho do país, e merecerá, na agenda 
da senhora ministra, um tempinho para 
podermos novamente colocar estas duas 
matérias tão importantes. Mas, aquilo 
que de facto sabemos, é que o concurso 
para os projectos de execução do Hospi-
tal está a avançar, apesar de ainda longe 
de estar terminado. Só talvez em abril do 
próximo ano será selecionada a equipa de 
arquitectura e projectista que irá depois 
desenvolver o projecto do Hospital. No 
nosso concelho, nós não desistimos, não 
nos vergam e não nos vencem pelo cansa-
ço, antes pelo contrário.»

«Contamos com todos, que nenhum de 
nós desista pelo caminho porque vamos 
conseguir ter o Hospital. O próximo ano 
de 2019 é um ano determinante, porque 
é ano de eleições e, nessa altura, todos os 
partidos irão estar de acordo que o Hos-
pital no Seixal deve ser construído, para 
depois se esquecerem. Mas há sempre 
alguns que nunca se esquecem e estão per-
manentemente na Assembleia da Repúbli-
ca, aqui no concelho do Seixal, nos vários 
órgãos autárquicos, sempre permanente-
mente a exigir esta necessidade. Em 2019 
cá estaremos novamente para continuar-
mos esta luta porque, se não o fizermos, os 
nossos governantes nunca irão construir o 
Hospital. Por isso, cada um de nós deve 
ficar, motivado para a luta que vamos 
ter no futuro. Nesta edição do Natal do 
Hospital, participaram os seguintes artis-
tas: Maria de Lourdes, Fernando Viegas, 
Ricardo Mestre, Samuel, David Ventura, 
Mário Barradas, Elisabete, Vasco Duar-
te, Manuela Sameiro, Banza, Vítor Paulo, 
Eduardo Santana, David Antunes e Dany 
Silva.
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rostos do seixal
emÍlia Pinto boleta (1949)

eleitos à Junta de Freguesia de Arrentela 
durante seis mandatos, nas listas da 
Comissão Democrática Unitária.

Alentejana, natural do Torrão, em 
Alcácer do Sal, vem para o concelho 
do Seixal aos onze anos, onde vive e 
onde foi autarca local. Deu início a esse 
percurso em 1989, na Assembleia de 
Freguesia de Arrentela, sendo depois 
vogal e secretária do executivo da Junta 
de Freguesia da mesma localidade até 
2013, ano em que deixou a vida autár-
quica.

Ao longo de 37 anos, Emília Pinto 
Boleta trabalhou na Associação Por-
tuguesa de Deficientes, em defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência, 
integrando ainda a Comissão de Acom-

panhamento Externo aos Serviços 
de Saúde dos Concelhos de Almada, 
Seixal e Sesimbra em representação do 
Município do Seixal entre 1998 e 2000.

No passado dia 6 de novembro, rece-
beu a Medalha de Mérito Municipal 
por bons serviços prestados ao concelho 
e à população.

Com 69 anos, continua a lutar por 
mais e melhores cuidados de saúde para 
a população, na Comissão de Utentes 
de Saúde do Concelho do Seixal, fazen-
do parte ativa no Núcleo do Seixal do 
Movimento Democrático de Mulheres, 
com rostos bem simpáticos da vida sei-
xalense.

Mário Barradas

As empresAs e o novo 
regime do Beneficiário 

efectivo

Aproxima-se Janeiro de 2019 e com a che-
gada do novo ano mais uma obrigação para as 
empresas.

No âmbito do combate ao branqueamento 
de capitais e financiamento do terrorismo, as 
pessoas singulares que, detêm a propriedade ou 
o controlo dos clientes das entidades sujeitas ao 
cumprimento das normas preventivas do bran-
queamento de capitais e/ou Financiamento do 
terrorismo, e/ou as pessoas singulares por conta 
de quem é realizada uma operação ou atividade, 
relevando para a determinação da qualidade de 
beneficiário efetivo os seguintes critérios:

1 - No caso das ENTIDADES SOCIETÁRIAS 
(quando não sejam sociedades com ações admi-
tidas à negociação em mercado regulamentado 
sujeitas a requisitos de divulgação de informações 
consentâneos com o direito da União Europeia 
ou sujeitas a normas internacionais equivalentes 
que garantam suficiente transparência das infor-
mações relativas à propriedade), consideram-se 
beneficiários efetivos das mesmas: 

a) A pessoa ou pessoas singulares que, de-
têm a propriedade ou o controlo, de uma per-
centagem suficiente de ações ou dos direitos 
de voto ou de participação no capital de uma 
pessoa coletiva; 

b) A pessoa ou pessoas singulares que exer-
cem controlo por outros meios sobre essa pes-
soa coletiva; 

c) A pessoa ou pessoas singulares que de-
têm a direção de topo, se, depois de esgotados 
todos os meios possíveis e na condição de não 
haver motivos de suspeita:  
•  não tiver sido identificada nenhuma pessoa 

nos termos das alíneas anteriores; ou
•  subsistirem dúvidas de que a pessoa ou pessoas 

identificadas sejam os beneficiários efetivos. 
 Para efeitos de aferição da qualidade de be-

neficiário efetivo, e sem prejuízo da verificação 
de quaisquer outros indicadores de controlo da 
entidade societária relevantes:  
•  Constitui um indício de propriedade direta a 

detenção, por uma pessoa singular, de parti-
cipações representativas de mais de 25% do 
capital social do cliente; 

•  Constitui um indício de propriedade indireta a 
detenção de participações representativas de 
mais de 25% do capital social do cliente por:  
–  uma entidade societária que esteja sob o 

controlo de uma ou várias pessoas singu-
lares; ou

–  várias entidades societárias que estejam sob 
o controlo da mesma pessoa ou das mes-
mas pessoas singulares.  
2.  No caso dos FUNDOS FIDUCIÁRIOS 

(TRUSTS), consideram-se beneficiários efetivos 
dos mesmos:
a) O fundador (settlor);
b)  O administrador ou administradores fiduciá-

rios (trustees) de fundos fiduciários;
c) O curador, se aplicável;
d)  Os beneficiários ou, se os mesmos não tive-

rem sido ainda determinados, a categoria de 
pessoas em cujo interesse principal o fundo 
fiduciário (trust) foi constituído ou exerce a 
sua atividade;

e)  Qualquer outra pessoa singular que detenha 
o controlo final do fundo fiduciário (trust) 
através de participação direta ou indireta ou 
através de outros meios.
 3.  No caso das PESSOAS COLETIVAS 

DE NATUREZA NÃO SOCIETÁRIA (como as 
fundações) e dos CENTROS DE INTERESSES 
COLETIVOS SEM PERSONALIDADE JURÍ-
DICA DE NATUREZA ANÁLOGA A FUN-
DOS FIDUCIÁRIOS (TRUSTS), consideram-se 
beneficiários efetivos dos mesmos: 

A pessoa ou pessoas singulares com posi-
ções equivalentes ou similares às mencionadas 
para os fundos fiduciários (trusts).

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

Um rosto marcante de Arrentela, 
freguesia onde, durante vinte e 
quatro anos, serviu a população 

desta freguesia, pois fez parte dos órgãos 
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o  vozeiro

rui Hélder Feio

Histórias associativas (53)*

‘mimosa’ a casa comum 
das gentes da aldeia

Fernando 
Fitas

Relatos de uma época, em que a 5 de 
Outubro desempenhava o papel de 
‘casa comum’ de quantos viviam 

em Paio Pires. “ Era na Sociedade que, nes-
se tempo, as famílias da terra festejavam o 
Natal, a Passagem de Ano, o Carnaval ou 
os Santos Populares.” Refere. “Não procu-
ravam outros locais, a não ser a ‘Mimosa’.”

Tão profundo espírito de coesão asso-
ciativa, conduzia a que os mais arrivistas 
- como se afirma ser o caso de José Costa 
-, reagissem de forma mais intempestiva, 
quando pressentiam que, na sua perspec-
tiva, a agremiação estaria a ser lesada.

“Foi isso que esteve na génese de diver-
sos desentendimentos entre mau pai e 
Cosme Lopes. Não obstante se tratar 
de dois bons amigos.” Salienta Maria 
Armanda Costa. “No entanto, quando a 
conversa versava o modo como a Câmara 
tratava a Sociedade, o ‘caldo entornava’. Aí, 
não havia volta a dar, meu pai punha tudo 
em ‘pratos limpos’. 

O mesmo se dirá, quanto à vinda de 
melhorias para a Aldeia, no período em 
que ele substituiu meu avô na presidência 
da Junta de Freguesia. Aliás”, garante, 
“essa foi sempre a sua postura. Quando 
acreditava em alguma coisa, não se fica-
va pela mera intenção. Não senhor! Ia até 
ao fim, na defesa dos seus pontos de vista. 
Independentemente do opositor ser o pre-
sidente do Concelho ou qualquer outro. ”

É nesse contexto, que surge o desagui-
sado em torno da divulgação do nome da 

marcha vencedora do aludido concurso a 
que já se fez referência, promovido pela 
Câmara Municipal em 1946.

“Na verdade,” conta Maria Armanda 
Costa, “correspondendo a uma solicitação 
que lhe foi feita por Cosme Lopes, meu 
pai aceitou organizar uma marcha que 
representasse a Sociedade no mencionado 
certame, a realizar no Campo do Seixal 
Futebol Clube, uma vez que as demais 
colectividades do concelho também par-
ticipariam. 

Assim, atenta a natureza do concur-
so, afigurou-se-lhe que não seria correc-
to deixar Paio Pires fora da competição. 
Vai daí, meteu ombros à organização da 
citada marcha, mobilizando para o efeito 
toda a mocidade que frequentava a colec-
tividade, entre a qual eu me incluía.

Escolhido o tema, o qual aludia à vida 
das pessoas do campo, afinal, a vida das 
gentes da terra, nessa altura; escrita a 
letra e a música, feitos os arcos e confec-
cionados os respectivos fatos, após algum 
tempo de ensaios, conduzidos sob a sua 
permanente exigência, lá fomos desfilar, 
em representação da 5 de Outubro.

O Campo da bola estava à pinha,” 
realça Maria Armanda Costa, “ e quando 
concluímos a nossa actuação, todo aque-
le povo se ergueu que nem uma mole, 
aplaudindo entusiasticamente a qualidade 
artística da marcha, a desenvoltura e o 
rigor colocado na exibição.

Todavia, receando que a atribuição 

da taça à Sociedade de Paio Pires, viesse a 
torná-lo alvo de eventuais animosidades 
por parte dos habitantes do Seixal, a clas-
sificação nunca chegou a ser conhecida e, 
por via disso, o troféu não foi entregue a 
ninguém. Atitude que, logicamente, não 
caiu bem a meu pai, o qual se insurgiu 
contra tal decisão, por considerar que a 
mesma constituía uma forma de vilipen-
diar o trabalho de todos quantos nela par-
ticiparam.”

Apesar deste desfecho, várias foram, 
ainda assim, as localidades onde a 
representação da Musical 5 de Outubro, se 
apresentou, com grande sucesso, para 
satisfação dos paiopirenses, da sua colecti-
vidade e respectiva massa associativa.

Todavia, nem só de êxitos e alegrias se 
escreve a história do percurso de José Cos-
ta na referida agremiação. Nela também 
se regista um tempo de profunda amar-
gura, decorrente de lhe ter sido vedada a 
entrada nas instalações. 

“Foi um episódio que muito o abalou,” 
confessa Maria Armanda Costa, “assente 
numa norma do regulamento interno da 
Sociedade, segundo a qual, todo aquele que 
deixasse de tocar na Banda, ficava impe-
dido de entrar na colectividade. O que era 
uma violência, para além de, no seu caso, 
ser ainda uma tremenda injustiça. Mas, 
mesmo quando esteve impedido de a fre-
quentar, nunca se deitava sem que antes 
tivesse dado uma volta pelas proximida-
des da sede. 

Ante esta situação, muitos associados 
acharam que a aludida norma deveria ser 
objecto de revogação, dado que a mesma 
continha um espírito arbitrário, sentimen-
to que se estendeu rapidamente à genera-
lidade da massa associativa, levando-a a 
solicitar a realização de uma Assembleia 
Geral para o efeito.”

Eliminado este espinho, de ordem 
burocrática, que perpassava por muitos 
daqueles que mais se deram à ‘Mimosa’, 
José Costa, pode, voltar, outra vez, a fre-
quentar – com natural satisfação – a sua 
querida instituição e o espaço que estivera 
na origem da hipoteca que ele contraíra, 
para que a sua Sociedade se instalasse em 
sede própria.

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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Teve início no passado dia 17 de 
dezembro, o realojamento do lote 
10 em Vale de Chícharos, mais 

conhecido como Bairro da Jamaica, no 
Seixal. A primeira fase de realojamen-
to terminou dois dias depois, a 19 de 
dezembro. No total, 187 pessoas foram 
realojadas em 64 casas no concelho que 
a Câmara Municipal do Seixal e a Santa 
Casa da Misericórdia adquiriram e rea-
bilitaram.

As 64 famílias vão poder, assim, 
começar um novo capítulo das suas vidas 
pelo qual ansiavam há muito tempo. 
Antes deste processo de realojamento, 
Tio João, como é carinhosamente trata-
do, vivia com a filha em Vale de Chícha-

ros e era um dos moradores mais antigos 
deste bairro. Para João, esta mudança 
trará melhores condições de vida. “Estou 
mais do que feliz, nós pedimos sempre 
esta mudança à câmara e graças a Deus 
a câmara satisfez o nosso pedido”, acres-
centou João.

Manuel Araújo, presidente da Junta 
de Freguesia de Amora, acompanhou 
todo o processo com vista à integração 
das famílias do Bairro da Jamaica na 
malha urbana do concelho. Para Manuel 
Araújo, a solução encontrada e que está 
a ser concretizada “é sem dúvida alguma 
a mais indicada”. O presidente da Junta 
de Freguesia de Amora deixou também 
a garantia de que o lote 10 “será demo-
lido mais tarde ou mais cedo”. “Vão ser 
tomadas as medidas necessárias para 
impedir que o prédio possa novamente 
ser habitado”, referiu. Nos próximos 45 
dias, irá proceder-se à demolição do edi-
fício que, por questões de segurança, terá 
de ser demolido por desmonte de forma 
faseada.

A 17 de dezembro procedeu-se à 
mudança de 21 famílias para habitações 
em vários locais do concelho. No dia 
seguinte foram realojadas mais 21 famí-
lias e no dia 19 de dezembro as restantes 
22. “Para mim estes três dias foram se 
calhar os mais especiais da minha vida 
profissional”, descreveu Anabela Soares, 
chefe da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cidadania da Câmara Muni-
cipal do Seixal. Para Anabela “foi fan-
tástico poder contribuir para dar casas 
dignas a estas pessoas que trabalham e 
vivem em Portugal e contribuem para 
o desenvolvimento do nosso país e nós 
também lhes devemos isso”.

A vereadora do Pelouro da Educação, 
Desenvolvimento Social, Juventude e 
Gestão Urbanística, Manuela Calado, 
lembrou que a segunda fase, em que 
serão realojadas mais 38 famílias, já 
está a ser preparada. “A conclusão desta 
primeira fase foi muito importante para 
a Câmara Municipal do Seixal que há 
muito ansiava por este dia, pois é para 
nós prioridade que os munícipes do con-
celho possam viver com as melhores 
condições possíveis. Viver a alegria des-
tas famílias foi de facto uma prenda de 
Natal antecipada para todos”, referiu a 
vereadora.

Importa lembrar que este processo 
de realojamento foi aprovado a 22 de 
dezembro do ano passado, com a assi-
natura do Acordo de Colaboração entre 
a Câmara Municipal do Seixal, o Ins-
tituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana e a Santa Casa da Misericórdia 
do Seixal, tendo sido homologado pelo 
ministro do Ambiente e pela secretária 
de Estado da Habitação, com vista à 
resolução da situação de grave carência 
habitacional existente em Vale de Chí-

Moradores de Vale de Chícharos já começaram 
a ser realojados
Em três dias, os moradores do lote 10 de Vale de Chícharos foram realojados para 64 casas no concelho adquiridas e reabilitadas pela 
Câmara Municipal do Seixal e pela Santa Casa da Misericórdia. 

charos. Este acordo visa o realojamento 
das 234 famílias recenseadas, tendo um 
investimento total previsto de aproxima-
damente 15 milhões de euros, dos quais 
8,345 milhões serão suportados pelo 
município. O realojamento do lote 10, 
em concreto, constituiu um investimento 
de cerca de 3,6 milhões de euros, sendo 
que a câmara irá suportar sensivelmente 
1,989 milhões de euros e o Estado cerca 
de 1,627 milhões de euros.
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“A minha grande paixão é retratar as pessoas”
Músico durante 26 anos, Fernando Branquinho abraçou a fotografia, construindo uma carreira especializada na arte do retrato. 
O fotógrafo assume agora a direção da Oficina da Imagem, escola que transitou para o Seixal após 40 anos de ensino em Massamá.

De que forma caracteriza o seu 
trabalho enquanto fotógrafo?

O meu trabalho centra-se no retrato. 
Existe uma diferença entre o retrato e o 
registo fotográfico. O retrato é algo em 
que nós nos demoramos. Eu vou fazer 
um retrato de alguém e sou capaz de 
estar na conversa com a pessoa durante 
duas horas. E depois quando chegamos 

para fotografar eu em cinco minutos 
faço a fotografia da pessoa. Mas essas 
duas horas são importantíssimas para 
conhecer a pessoa, para saber como 
é, como é que a vou fotografar, para a 
pessoa baixar as suas defesas também. 
Quando a pessoa entra no meu estúdio 
e diz que quer fazer uma fotografia eu 
faço o registo, não lhe fiz um retrato. 

Publicidade

Porque a pessoa está na sua mas isso é 
a capa que a pessoa veste todos os dias. 
Eu gosto sempre de fazer o meu retrato. 

Ou seja, é a forma como inter-
preta a pessoa que tem à sua fren-
te?

Exato, é o meu retrato. Eu falo com a 
pessoa, crio uma personagem e apresen-
to-lhe um retrato ou uma versão dela que 
ela própria desconhece. Na maioria das 
vezes ficam admiradas. Por vezes acon-
tece a pessoa chegar com uma ideia. Eu 
já fotografei políticos para campanhas. 
Já fotografei a capa do livro “As receitas 
cá de casa” do Manuel Luís Goucha, já 
fizemos um trabalho com o Rui Unas 
para a revista Cais, ou seja, existe já 
algum conceito do qual não podemos 
fugir. Já não é o meu retrato, eu estou a 
tentar fazer uma versão daquilo que se 
pretende. O dilema é sempre esse.

Como é que surge a Oficina da 
Imagem?

Trata-se de uma escola que já existe 
há quarenta anos, foi fundada por uma 
referência em Portugal no mundo da 
fotografia, não só na área do ensino mas 
também no mundo editorial, o professor 
Carlos Marques. O professor foi diretor 
de várias revistas ligadas a fotografia 
e foi também o primeiro em Portugal 
a criar o primeiro curso em VHS. Há 
muita gente que se recorda dessas cas-
setes e que aprendeu fotografia através 
desse curso. 

A Escola Oficina da Imagem é uma 
escola que ao longo destes anos todos 
formou muitos profissionais de reno-
me nacional e internacional. A escola 
nunca foi uma instituição com cursos a 
decorrer ao longo do dia, mas sim uma 
instituição que trabalhou sempre em 
horário pós-laboral. O professor duran-
te o dia tinha a sua atividade enquanto 
fotógrafo, tinha o seu estúdio, e em pós-
-laboral e aos fins-de-semana tinha esse 
trabalho com a escola. Estava também 
ligado a revistas sobre fotografia. Para 
além desses aspetos, o professor é júri 
de fotografia em Portugal e também a 
nível internacional. 

Em que momento é que o Fer-
nando começou a estar ligado a 
este projeto?

Eu fui bicampeão mundial de foto-
grafia pela seleção portuguesa no World 
Photographic Cup em 2016 e 2017, no 
Texas e em Oklahoma, respetivamente. 
É uma competição que é como se fosse 
as olimpíadas mundiais da fotografia. 
Existem associações de fotógrafos pro-
fissionais em todo o mundo (a nossa é 
a APPI, Associação Portuguesa de Pro-
fissionais de Imagem). Os países fazem 
uma seleção dos melhores fotógrafos, 
através de qualificações nacionais e 
depois essas fotografias são indicadas 
para concorrem. Estes dois anos foram 
as duas únicas vezes em que a seleção 
portuguesa ganhou os campeonatos do 
mundo e eu tive essa honra de poder 

Feliz
Natal



CSS | 21 de dezembro de 2018 | 7

Publicidade

participar duas vezes, foi muito bom.
Na APPI, eu e o professor começá-

mos a ter um contacto mais direto, ele 
começou a ver o meu trabalho, come-
çou a interessar-se e eu próprio fiz um 
retrato dele. Temos uma admiração 
mútua. Como eu gosto muito de dar 
formação ele achou que eu poderia ser a 
pessoa indicada para dar continuidade 
à escola. Começámos a falar por volta 
de 2015, 2016 e a transição da escola 
para aqui, para o Seixal, deu-se este 
ano.

Para mim não fazia sentido nenhum 
continuar nas instalações onde a escola 
estava, em Massamá. É claro que lá já 
tinham tudo acomodado, as pessoas já 
estavam habituadas a ir lá mas também 
é uma grande vantagem para a Mar-
gem Sul. Eu sou muito adepto daqui, 
vivi toda a minha vida aqui, gosto mui-
to da Amora, do Seixal. Gosto mesmo 
de viver nesta zona, por isso achei que 
seria uma boa ideia trazer a escola para 
aqui. E agora em janeiro vamos abrir os 
cursos.

De que forma é que esta escola 
se distingue de outras escolas que 
existem no país?

Esta escola sempre esteve ligada aos 
profissionais, o ensino sempre este-
ve vocacionado para as questões que 
tenham a ver com o trabalho. E nós 
queremos manter essa linha, porém 
com alguma diferença, e isso tem a ver 
com o facto de não irmos sujeitar os nos-
sos alunos a cursos de longa duração. 
Ou seja, os cursos profissionais ante-
riores abrangiam muitas áreas mas não 
nos podíamos especializar exatamente 
só numa. Neste caso nós mantemos um 
curso base, de três meses, e a partir daí 
a pessoa entra logo na área de especia-

lização que pretende. Dependendo da 
especialização, os cursos podem durar 
três meses, um mês, 15 dias. Há cursos 
que são duas vezes por semana, sempre 
a partir das 19 horas, até às 23h30. E 
depois ao sábado fazemos desde as 9h às 
13 horas e continuamos durante a tarde. 
Também temos muitas aulas práticas e 
saídas quando temos necessidade de ir 
para a rua fotografar por exemplo even-
tos desportivos, acontecimentos de inte-
resse jornalístico. 

Outra vertente é que nós convidamos 
fotógrafos de topo, os melhores de cada 
área que estão em Portugal. Em janeiro 
vamos começar com o curso de foto-
grafia de newborn (recém-nascidos) com 
o nosso Master QEP nesta área muito 
específica, o José Cruz. Ele é um fotó-
grafo com reconhecimento a nível da 
Europa, com uma experiência brutal 
no ensino. Ao mesmo tempo vamos ini-
ciar o curso com as bases de fotografia, 
depois a seguir temos também um curso 
de storytelling e cinematografia. Vamos 
ter um curso ligado aos bloggers, aos you-
tubers, lecionado pelo Sérgio Duarte.

Somos uma estrutura, uma plata-
forma aberta, colaboramos com muita 
gente. Não estou interessado que esta 
escola seja da capital, mas sim que seja 
uma escola daqui, em que possamos 
trabalhar em colaboração com outras 
escolas, com o ensino secundário, com 
os cursos multimédia que existem.

Falando do seu percurso profis-
sional, o Fernando trabalhou sem-
pre como retratista?

Não. Eu fui músico profissional 
durante 26 anos. Estive na Orquestra 
Ligeira do Exército; cá fora acompa-
nhei vários artistas. Dei aulas de jazz no 
Barreiro, em saxofone e fui um dos fun-

dadores da Moder-
na de Jazz do Seixal 
e da Escola de 
Música Tradicional 
do Alto do Moinho. 
Sempre tive interes-
se pela fotografia e 
chegou uma altu-
ra em que resolvi 
colocar um pouco 
a música de parte e 
tentar a fotografia. 

Tenho experi-
ência em trabalhar 
em fotografia nou-
tras áreas, mas a 
minha grande pai-
xão é retratar as 
pessoas. A maior 
parte das minhas 
fotografias são de 
pessoas, é claro que 
depois também faço 
fotografia de produ-
to, ligada à roupa, 
ligado a catálogos, 
a objetos.  

Que objetivos 
tem em vista 
para concretizar 
no futuro?

Há vários pro-
jetos que eu quero 
realizar. Um deles 
é dar a conhecer 
a história contem-
porânea do nosso 
concelho nos últimos dez, quinze anos 
através de figuras notáveis ligadas ao 
concelho do Seixal. Estou a fotogra-
far artistas, celebridades, notáveis que 
se tenham destacado no desporto, nas 
artes, na política, pessoas que realmente 

tenham trazido algo benéfico. Ou seja, 
a fotografia da pessoa vem acompanha-
da de uma descrição, um pequeno tex-
to sobre a importância que essa pessoa 
teve.

Cláudia Cristão

Rua D. Dinis, 53-A – Junto à Igreja nova • Cova da Piedade – Tel.: 212 580 293

1 FRANGO 6€       2 FRANGOS 10€

Prato do Dia + Bebida + Café 

A Grelha Mista deseja
um Feliz Natal e Próspero Ano novo
a todos os Clientes e Amigos 

Com o chef Márcio Rodrigues
966 535 250

Facebook.com/marciorodrigues
instragram.com/marciomseventos

Eventos de todos os tipos e números de pessoas
Empresariais e Particulares.

Com ementas personalizadas.
Onde o comer dará mais prazer.

Deseja

Boas Festas
a todos os seus clientes
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A ACABAR O ANO

No contexto do trágico acidente com 
um helicóptero ao serviço do INEM, 
deparámo-nos com mais uma trapa-
lhada que envolve a Protecção Civil, 
assistindo-se ao jogo do “empurra” 
para se apurarem responsabilidades, 
sabendo-se já que depois de uns quantos 
inquéritos e relatórios, a culpa morrerá 
solteira se entretanto não descobrirem 
uns “bodes expiatórios” tal como o 
têm feito noutras ocasiões. Não fosse a 
propaganda bacoca do actual governo 

(tal como, por exemplo, a inauguração 
de umas obras de manutenção de uma 
ponte que já leva dois anos de atraso) e a 
sustentação por uma maioria parlamen-
tar, há muito que se tinha justificado 

Celino Cunha vieira

a demissão deste 
fraco executivo 
que sem uma opo-
sição competente lá se vai mantendo de 
pedra e cal e aparentemente nas boas 
graças do Presidente da República.

E por tudo isto, também no contexto 
da quadra natalícia que atravessamos, 
fui ver o que tinha escrito há um ano 
e verifico que se repetisse o texto esta-
ria totalmente actualizado, pois pouco 
ou nada se alterou, antes pelo contrário; 
muitas coisas estão bem pior e as melho-
rias, a existirem, são só para alguns por-
que não chegam aos que pouco ou nada 
têm.

Mas o tempo convida-nos a desviar o 
pensamento para as coisas boas, tentan-
do esquecer tudo o que de mau se passou 
durante o ano que está a findar. Por isso 
vamos ser optimistas e acreditar que em 
2019 não vão ruir mais estradas, que os 
incêndios não vão matar ninguém nem 
deixar pessoas sem habitação, que as 
greves deixem de existir porque passa 

a haver mais seriedade do governo nas 
negociações com os sindicatos, que no 
Serviço Nacional de Saúde diminuem 
drasticamente as listas de espera para 
consultas e cirurgias, que deixe de haver 
fome e miséria entre os nossos concida-
dãos, que a justiça seja mais célere e 
puna severamente os criminosos que 
continuam à solta de recurso em recur-
so, que os aumentos dos bens essenciais 
sejam moderados e que não retirem 
poder de compra aos portugueses, em 
suma e já que é ano de eleições, que os 
próximos 365 dias sejam de uma verda-
deira retoma económica para todos e 
que haja mais justiça social.

Esperamos poder continuar a con-
tar com os nossos amigos e colabora-
dores, desejando-lhes um bom Natal e 
um novo ano repleto de felicidades com 
muita paz, saúde e amor.

Publicidade
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creche da aurPis realiza festa de natal pela primeira vez 
Numa semana de comemoração da época natalícia na Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos do Seixal, a creche 
da AURPIS realizou a sua primeira festa de Natal.

Projeto procura promover a atividade física e o desporto saudável na vida dos utentes 
diabéticos do ACES Seixal.

No próximo dia 27 de Dezembro a Biblioteca de Marvila irá receber o 
primeiro evento ROLISBOA. O Comércio esteve à conversa com André 
Tavares, um dos organizadores do evento que nos falou sobre esta temática.

Pela primeira vez em sete anos de exis-
tência, a creche da Associação Uni-
tária de Reformados Pensionistas e 

Idosos do Seixal (AURPIS) teve uma festa 
de Natal. Uma festa “marcada pela diferen-
ça”, como confidenciou a Diretora Técnica 
da creche, Raquel Oliveira. No passado dia 

14 de dezembro, a primeira festa de Natal da 
creche teve diversas surpresas para alegria 
dos mais novos.

A comemoração natalícia contou com a 
atuação dos alunos das três salas que com-
põem a creche. Com idades entre os três 
meses e os três anos, os 37 alunos que fazem 
parte da creche foram surpreendidos pelo 
Panda, personagem que dá nome ao conhe-
cido canal de televisão. A personagem que 
faz a delícia dos mais novos deu às crianças 
os presentes oferecidos por uma editora. A 
fábrica da Panrico fez questão de se juntar 
à comemoração, doando os produtos neces-
sários para o lanche da festa. Sem esquecer 
os valores de solidariedade e ajuda, a creche 
organizou uma recolha de alimentos para 
cães e gatos destinada à Associação dos 
Amigos dos Animais do Seixal.

No final da festa, as educadoras surpre-
enderam os presentes com uma homenagem 
ao antigo presidente da AURPIS, José Jesus 
Silva, falecido há poucas semanas. “Como 
lhe dedicámos esta festa, foi feita uma larga-
da de balões brancos, fechando o momento 
com chave de ouro”, referiu Raquel. “Este 
foi o primeiro ano em que conseguimos ter 
muitas surpresas e conseguimos dar real-
mente o verdadeiro nome a esta creche e 
mostrar a verdadeira importância que esta 
creche tem para a sociedade e para connos-
co, para quem trabalha cá, para a minha 
equipa”, destacou a educadora. 

Nesta época natalícia, os alunos da cre-
che participaram também na festa de Natal 
da AURPIS, dançando ao som de uma can-

ção de Natal, acompanhados pelo grupo 
de música  dos idosos da instituição. “Este 
momento foi algo muito especial porque 
estamos a contribuir para que estas crianças 
tenham uma educação com base no respei-
to pelos mais idosos, e também estamos a 
contribuir para que os idosos tenham um 
bocadinho mais de alegria todos os dias”, 
mencionou a educadora. “A conclusão que 
eu tiro, dos sete anos que aqui estou, é que 
isto vale tudo muito a pena porque é a pri-
meira infância, estamos a criar os seres 
humanos do amanhã, e estamos a conseguir 
construir neles o respeito que se perdeu na 
nossa sociedade pela terceira idade” finali-
zou Raquel. 

Nesta época de celebrações, a Associa-

ção Unitária de Reformados Pensionistas e 
Idosos do Seixal também destacou a come-
moração a 17 de dezembro do Dia Interna-
cional do Chá. No edifício sede da AURPIS 
realizou-se o “Chá das 11” acompanhado 
com bolachas confecionadas pelos idosos. 
O chá foi servido em canecas pintadas pelos 
criativos utentes. De seguida, os idosos visi-
taram a Aldeia Natal do Seixal. “Este tipo 
de iniciativa junto dos idosos promove a inte-
racção, diálogo e o reviver de experiências 
passadas e de tradições, servindo ainda para 
estimular a valorização pessoal e a auto-
-estima do idoso” referiu Cristiana Palricas, 
Animadora Sociocultural da AURPIS.

Cláudia Cristão
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Sendo o reforço da promoção da inte-
gração da atividade física nos cuidados 
de saúde um objetivo da Direção Geral 

da Saúde, no âmbito do Programa Nacional 
para a Promoção da Atividade Física, a Uni-
dade de Cuidados na Comunidade (UCC) 
Seixal e parcerias decidiram criar o projeto 

O que é o ROLISBOA?
ROLISBOA é o primeiro evento, com a 

intenção de uma convenção, 100% dedicado 
aos Jogos Narrativos (RPG) em Portugal.

Com o sucesso e crescimento que esta 
atividade tem sofrido nos últimos anos um 
pouco por todo o mundo, estava na altura 
de trazer uma fração desta paixão para cá.

Assim nasceu o ROLISBOA, um even-
to onde a comunidade se pode encontrar e 
partilhar este hobby com quem ainda não 
o conhece.

Portanto, quer sejam praticantes da ativi-
dade, curiosos, saudosistas ou famílias que 
queiram experimentar um momento de par-
tilha de histórias, este será o evento ideal! 

“Diabetes em Movimento”.
A atividade física e os des-

portos saudáveis são essenciais 
para a nossa saúde e bem-
-estar. A atividade física ade-
quada e desporto para todos 
constituem um dos pilares 

para um estilo de vida saudável, a par de 
alimentação saudável, vida sem tabaco e 
outras substâncias lesivas à saúde. 

Tendo em consideração a importân-
cia do desporto para uma vida saudável, o 
projeto “Diabetes em Movimento” surge após 

O que é o jogo narrativo?
O jogo narrativo, também conhecido 

como Role-playing game ou RPG, é um 
tipo de jogo em que os jogadores assumem 
papéis de personagens e criam narrativas 
colaborativamente. O progresso de um 
jogo dá-se de acordo com um sistema de 
regras predeterminado, dentro do qual os 
jogadores podem improvisar livremente. As 
escolhas dos jogadores determinam a dire-
ção da história do jogo.

Tipicamente é uma atividade mais cola-
borativa e social do que competitiva, de 
tal forma que torna o jogo narrativo fun-
damentalmente diferente de outros jogos 
de tabuleiro, jogos de cartas, ou qualquer 

a consciencialização da existência de eleva-
do número de utentes diabéticos do ACES 
Seixal. Com a intenção de alterar/promover 
hábitos e estilos de vida saudáveis o projeto 
criado destina-se a fundamentar a atividade 
física adequada a pessoas com mais de 65 
anos, com Diabetes tipo 2.

As sessões de exercício físico ocorrem três 
vezes por semana, no pavilhão municipal 
da Torre de Marinha, com duração de 90 
minutos, tendo iniciado em outubro e termi-
nará em junho. No início de cada sessão é 
avaliada a glicemia capilar dos participan-

outro tipo de 
jogo. 

Como os 
romances e 
filmes, o jogo 
n a r r a t i v o 
alimenta a 
imaginação, sem limitar o comportamento 
do jogador num enredo específico e permi-
tem que uma família, um grupo de amigos, 
conhecidos ou até mesmo desconhecidos 
construam histórias fantásticas que nunca 
se irão esquecer.

O evento irá decorrer no dia 27 de 
Dezembro, das 10h às 23h, na Biblioteca 
de Marvila e conta com a organização de 

diabetes em movimento 

rolisboa

tes ou solicitada que estes realizem o pro-
cedimento em casa em jejum. Cada sessão 
é composta por exercícios aeróbicos, resis-
tidos, agilidade/equilíbrio e de f lexibilida-
de, sendo a avaliação do cansaço realizada 
através da escala de Borg. Durante as sessões 
estão presentes, dois técnicos de exercício 
físico, um enfermeiro e um médico. 

Os 60 utentes que integram este projeto 
comemoraram na passada segunda feira, 
dia 17 de dezembro, o Natal em Movimento, 
com muita alegria e boa disposição.

Mara Lúcia Pires

vários grupos dinamizadores da ativida-
de como Rola Iniciativa, Grupo de Role-
players de Lisboa, Clube de Estratégia do 
Seixal, entre outros. 

A entrada é gratuita e poderá acompa-
nhar todas as novidades seguindo o evento 
de Facebook através do link: https://www.
facebook.com/events/211237849668352/
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“O Natal é tempo de celebração. 
Celebramos os afetos, a família, a 
união e a amizade, mas também fes-
tejamos a diversidade, o respeito e a 
tolerância. É este o verdadeiro espí-
rito da época e também o espírito do 

Seixal. Um concelho dinâmico, rico em valores, onde 
todos os dias, com o contributo de todos, florescem 
novos projetos e ideias que fazem do Seixal uma terra 
onde é bom viver. Que o espírito de Natal se prolongue 
por todo o ano de 2019 para, com força e motivação, 
construirmos juntos uma terra que é de todos, solidária 
e aberta ao mundo, onde a liberdade, a prosperidade e a 
humanidade têm lugar.

Em meu nome pessoal e do Município desejo a todos 
umas boas festas, junto da família e daqueles que nos 
são mais queridos. 

Festas felizes e um excelente 2019!”

Joaquim Santos
(Presidente da Câmara Municipal do Seixal)

A quadra natalícia é um momento propício para o reencontro com os familiares, de afirmação 
da solidariedade e dos laços de fraternidade e um tempo de reflexão.

2018 correspondeu, na prática, ao primeiro ano de mandato. Nesta primeira etapa, com-
prometemo-nos a prosseguir e a aprofundar o caminho encetado que projetou o concelho de 
Sesimbra enquanto município com um elevado grau de qualidade de vida e bem-estar e que lhe 
granjeou uma reconhecida notoriedade.

Lançámos a nova imagem do município, assente na afirmação da nossa identidade, de valorização e de coesão 
territorial. Integrámos o destino Sesimbra numa rede dos melhores destinos de mergulho da Europa, mantivemos 
o apoio ao setor das pescas, reforçámos parcerias, criámos incentivos à fixação de empresas. Disponibilizamos 
uma nova localização para o Centro de Saúde de Sesimbra e desenvolvemos um novo projeto que entregámos à 
tutela. Evitámos que o nosso concelho saísse da rede de influência do futuro Hospital no Seixal. Organizámos a 
programação do Cineteatro num formato de Temporada, apostámos nos transportes públicos, com os municípios 
da Área Metropolitana, no sentido de revolucionar a mobilidade em toda a região. Atraímos grandes eventos e 
realizámos obras essenciais para os cidadãos.

Naturalmente que há ainda muito por fazer no concelho, e contamos sempre com a participação dos nossos 
munícipes para melhorar o nosso trabalho em prol do desenvolvimento de Sesimbra.

No próximo ano tem início um ciclo de grande volume de investimentos, talvez o maior de sempre da história 
democrática da Câmara Municipal. Vai arrancar a construção de um novo equipamento para reforçar a oferta 
no pré-escolar e no primeiro ciclo de ensino na freguesia da Quinta do Conde, a construção do novo Centro de 
Recolha Oficial de Animais de Companhia e ser concluída a rede de saneamento básico na freguesia do Castelo.

Vai ser reforçado o serviço público e em particular os serviços de proximidade, nomeadamente ao nível da limpeza 
e higiene urbana e manutenção do espaço público, com a contratação de mais trabalhadores e a aquisição de mais 
meios e equipamentos. Contamos que seja o ano do início das obras de ampliação da escola Navegador Rodrigues 
Soromenho e da construção do novo Palácio da Justiça, duas obras a cargo da administração central. Faremos 
com que seja também o ano em que se verifiquem desenvolvimentos relativos ao Cabo Espichel, um património fun-
damental na estratégia de desenvolvimento sustentável da nossa costa ocidental, no eixo Lagoa – Meco – Espichel.

2019 é o ano em que vai entrar em funcionamento a nova organização dos serviços municipais, que tem por 
principal objetivo a simplificação, a flexibilidade e modernização dos procedimentos administrativos e aumentar o 
nível de satisfação da população relativamente à qualidade dos serviços prestados pela Câmara Municipal.

Encaramos com muito entusiasmo os desafios que temos pela frente e que, estamos certos, vão melhorar em 
muito o dia-a-dia de todos aqueles que escolheram o município de Sesimbra para viver, para visitar e para investir.

A todos votos de boas festas e de um feliz e próspero ano de 2019.

Francisco Jesus
(Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra)

TUDO PELO MELHOR EM 
FAMÍLIA E OUTROS AMIGOS

Por exclusão social ou sinal de lu-
cidez nem todas as famílias são um 
presépio.

Foi assim que pensei quando vi na 
esquina do prédio uma senhora com uma criança ao colo 
a pedir esmola e a desejar boas festas a quem passa.

Tudo se move – até o vento.
Até ser dia.

Eufrázio Filipe



Época de Afetos e Solidariedade
Chegou a época Natalícia, que nos remete para a família, para valo-

res mais fraternos e solidários, enquanto seres humanos e cidadãos.
Enquanto órgão da administração pública, aquele que mais próximo 

está das pessoas, reafirmamos a disponibilidade da Junta de Fregue-
sia da Quinta do Conde para pugnar pela concretização dos anseios 

de progresso e justiça social, assente nos valores da solidariedade e da coesão.
Em meu nome, do executivo e dos trabalhadores da Junta de Freguesia desejamos 

a todos um Feliz Natal com esperança de um Próspero ano 2019, concretizador dos 
anseios pessoais e coletivos da nossa comunidade.
Vítor Antunes
(Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde)

Natal é tempo de alegria, partilha mas também de luta!
Porque persistem desigualdades, agruras e violências. Porque a 

vida de muitas mulheres é um desafio diário à subsistência, às con-
dições laborais e ás difíceis condições de vida, impõe-se neste Natal 
uma reflexão colectiva pois não há igualdade nem emancipação en-
quanto a violência fizer parte da vida das mulheres.

Desejo igualmente que a mensagem de esperança do Natal renove as nossas for-
ças para continuar a lutar, no ano novo que se aproxima, pela construção do Hospital 
no Seixal e o novo Centro de saúde de Corroios .

Por último, que seja um Natal com paz, fraternidade e solidariedade e que 2019 
nos traga um futuro melhor!
Corália Loureiro
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ADEUS 2018, SEJA BEM-VINDO 2019!
Caros eleitores do Comércio do Seixal e Sesimbra, comproprietários da AUGI FF71, familiares e amigos do Pinhal do General, 
Em nome da Comissão de Administração e Fiscalização da AUGI FF71 – Pinhal do General, Votos de Festas Felizes em Família, com Muita Saúde, PAZ, 

e que o ano de 2019 nos traga tudo de melhor.
Partilhamos que, o ano de 2018 foi marcante para a história do processo de reconversão urbanístico da nossa localidade, história carregada de um passado 

muito “pesado”.
Fazendo da persistência, perspicácia, paciência, e perseverança características da nossa forma de estar neste processo e na Vida, conseguimos resolver as situações 

pendentes e que tenazmente impediam a milhares de Pessoas a realização do sonho da escritura e registo dos lotes em m2.
Externamente, olhamos para o ano como um ano marcado pela decadência dos Valores que deveriam reger o Homem em Sociedade, do ponto de vista Social, Respeito 

e Solidariedade, Económico, Político, numa Sociedade cheia de dedos acusadores e com poucos dedicados em encontrar soluções e estabelecer laços para uma Vida Mais 
Saudável em Sociedade.

O Sucesso obtido no nosso processo resulta de muita dedicação e trabalho, não de uma Pessoa, mas de uma Equipa, da Comissão de Administração, Fiscalização, das 
nossas Colaboradoras, Equipas Técnicas, Jurídica e Arquitetos, dos Comproprietários, Familiares, Amigos, Parceiros, do Presidente da Camara Municipal do Seixal e ex-
-Vereador Jorge Gonçalves que com a sua ação direta ajudaram ao desbloqueio do último processo judicial, felizmente muitos têm apoiado esta Equipa e só assim faz sentido, 
tal como costumamos dizer “Sozinhos podemos correr mais depressa, mas JUNTOS chegaremos mais longe!”, por isso temos que nos manter unidos.

O ano de 2019 SERÁ EXTRAORDINÁRIO para a História do Pinhal do General, vamos ultrapassar a meta mais complicada que é a passagem dos lotes de avos a m2! 
Conte connosco para com Sabedoria, Força e Dedicação tornarmos o Pinhal do General como a localidade com MAIS QUALIDADE DE VIDA do Concelho do Seixal, 

acrescentando valor à nossa Freguesia de Fernão Ferro.
Um Bem-Haja a Todos e Um Fantástico 2019!

António Cardoso
(Presidente da Comissão de Administração da AUGI FF71)



A UCAPES é a União das Associações de Pais e Encarregados de Educa-
ção do Seixal, que foi criada no ano 2000. Atualmente, presta diversos apoios 
às associações de pais nos vários ciclos escolares: desde como ajudar a formar 
uma associação até esclarecer as suas obrigações fiscais e ou interceder nou-
tros problemas que vão surgindo. Estes problemas variam muito em função do 
Ciclo educativo e das estruturas envolventes à escola. 

A UCAPES defende uma escola pública de qualidade e é, nesse âmbito, que trabalhamos, para 
que todos os alunos, seja qual for a sua condição social, género ou deficiência tenham todas as 
condições para serem crianças felizes dentro do espaço escolar. Crianças felizes são sinônimo 
de sucesso.

Aproveito para desejar Boas Festas e um Bom Ano Novo a todos os Pais/Encarregados de Edu-
cação e a todos aqueles, sem exceção, que trabalham para uma melhor educação no nosso concelho. 

Ângela Mesmoudi
(Presidente Executiva da UCAPES)
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O Seixal é um concelho onde dá gosto viver. É 
um lugar de gente boa e determinada, com um his-
torial de luta e resistência que não pode ser esque-
cido e que ficou para sempre no seu ADN. Quem 
conheceu o Seixal há 40 anos e olha para ele hoje, 
percebe a transformação e o desenvolvimento pro-

fundo que a nossa terra sofreu, para orgulho e benefício de todos. 
Desde primeiras eleições locais democráticas, a 12 de Dezembro 

de 1976, as forças progressistas do concelho tomaram a seu cargo, 
pelo voto popular democrático, a enorme tarefa de criar e implemen-
tar um plano de desenvolvimento integrado para o concelho, que con-
ferisse às populações uma melhor qualidade de vida e o amplo acesso 
a todos os serviços públicos que a nossa Constituição consagrou.

Hoje, o concelho do Seixal, é portador dos índices mais elevados 
do país quanto ao progresso educativo, cultural, desportivo, social e 
económico. Possui um Movimento Associativo Popular amplo, forte 
e estruturado, que resulta da capacidade dos seus dirigentes e do 
apoio constante e permanente da Câmara Municipal e das Juntas de 
Freguesia.

Nesta época natalícia, habitualmente de Paz e reconciliação, num 
momento em que crescem os riscos para a estabilidade mundial e 
proliferam ideologias contrárias ao respeito pelos direitos humanos, 
deveremos fazer uma profunda reflexão sobre o que queremos para o 
futuro da humanidade, do nosso país, da nossa terra e para os nossos 
filhos. Se deveremos deixar a nossa zona de conforto e tomar opções 
de intervenção e participação que contribuam para inflectir o caminho 
a que estamos a assistir, e não permitir que outros decidam por nós.

É com este pensamento que desejo a todos os leitores do Comércio 
do Seixal e Sesimbra, em especial à nobre e tão especial população do 
Seixal, um Feliz Natal e um Ano Novo que traga a concretização dos 
seus/ nossos sonhos.

José Lourenço 
(Comissão de Utentes da Saúde do Concelho do Seixal)

O Natal faz-nos acreditar que é possível concretizar sonhos e trazer o que 
faz falta para abrir sorrisos. A palavra equidade, justiça e igualdade estão mais 
presentes e estamos mais disponíveis para abraçar. É tempo de reflexão, de 
olhar para as conquistas mas também para o que ainda está para fazer. 

Integrados no Serviço Nacional de Saúde, os Cuidados de Saúde Primários 
têm garantido a universalidade dos cuidados de saúde nomeadamente através 

do alargamento da isenção de taxas moderadoras para os grupos mais vulneráveis, reforçando os 
cuidados de proximidade com excelência, proporcionada por profissionais altamente qualificados. 

Temos desenvolvido esforços para que a promoção, o aumento da literacia e a equidade no acesso 
à saúde sejam uma realidade no ACES Almada-Seixal, colocando o utente no centro do sistema. 

Enquanto diretor deste agrupamento é meu desejo que, tão breve quanto possível, todos os 
utentes tenham médico de família e que a resposta a quem nos procura seja de qualidade e com a 
máxima eficiência. 

Em nome dos colaboradores do ACES AS e pessoalmente desejo a todos e a todas um Feliz 
Natal e um ano de 2019 repleto de acontecimentos felizes, com muita e boa saúde.  

Luís Amaro
(Diretor Executivo ACES Almada Seixal)
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Por um Natal mais solidário e um Ano Novo com mais jus-
tiça social

Aproxima-se a quadra natalícia e mais um um final de ano, 
oportunidade única para conviver e reforçar os laços familiares e 
festejar o surgimento de mais um ano em clima de festa e alegria, 
sacudindo momentaneamente para detrás das costas as agruras e 

dificuldades do quotidiano. É um período especial, durante a qual as tradições e a sua 
preservação, a família e o serviço aos outros ganham particular relevo.

 Mas é igualmente tempo de vertigem, de correria desenfreada, na sociedade con-
temporânea, marcada pelas novas tecnologias, pelo consumismo e individualismo e a 
globalização desregulada  em contraste com muitas pessoas privadas de bens essen-
ciais para a condição humana.

Para além da dimensão festiva desta quadra, faço votos para que este período, 
proporcione a todos um espaço de reflexão relativamente às relações que mantemos 
com os outros e com a comunidade a que pertencemos, na certeza que este natal 
proporcionará as condições ideais para iniciarmos um ano novo com espírito positivo 
e com uma renovada energia para os desafios que se avizinham.

Para as instituições, associações e pessoas que trabalham todos os dias para que 
os mais necessitados possam ter uma vida mais digna, aqui deixo uma palavra de 
reconhecimento e de apoio.

Da nossa parte continuaremos a trabalhar para termos uma freguesia mais mais 
solidária, mais inclusiva, com mais qualidade de vida e mais próxima dos seus fre-
gueses.

Em meu nome pessoal e do Executivo da Junta de Freguesia de Amora, desejo a 
todos aqueles que vivem e trabalham nesta terra, mas também a todos aqueles que 
por as mais diversas razões se encontram a trabalhar e a viver fora da nossa fregue-
sia, os votos de um bom Natal e um Ano Novo mais justo e fraterno com saúde e paz.

Manuel Araújo
(O Presidente da Junta de Freguesia de Amora)

NATAL
Época de reencontros. Época de tréguas nas guerras existen-

tes. Época para um tempo de sonho que tarda em chegar em mui-
tas partes do Mundo. Época de um só Povo: a Humanidade. Para 
outros, ainda, época de comemorar, também, o nascimento de um 
menino a quem chamaram Jesus. Um menino do mundo que nasceu 

há 2018 anos.
E, o Natal pode ser também uma época de reflexão sobre os relacionamentos 

pessoais, no qual se espera que o “espírito” natalício traga consigo aquele abraço 
fraterno, reforçando e relembrando qual o caminho que cada um deseja trilhar durante 
a sua existência.

O Natal pode, por isso, ser um momento de verdade, fazendo com que os valores 
da partilha, da fraternidade, da solidariedade, da amizade, do amor e do respeito 
permaneçam e perdurem ao longo de todos os dias das nossas vidas (individual e 
colectiva).

O Natal, pelos valores que lhe estão subjacentes, reúne o desejo para a construção 
de uma sociedade igualitária, garantindo que todas as pessoas tenham acesso a uma 
vida digna, com acesso ao trabalho, com acesso à saúde e com acesso à educação.

Talvez o Natal possa arrastar a transformação do pensamento, das mentalidades, 
do ser, do sentir e do agir e permita, então, aos Homens e às Mulheres, o entendi-
mento de que é a Paz que deve sobrepor-se à Guerra, que é a Tolerância que deve 
sobrepor-se ao conflito e que é o Amor que deve sobrepor-se ao ódio…

Talvez o Natal possa ser o momento transformador, que permita à Humanidade 
perceber e sentir que só a UNIÃO entre os POVOS pode ser o garante da Harmo-
nia e da Felicidade (individual e colectiva). Talvez esta época seja um momento, por 
excelência, de reflexão, possibilitando que o Natal seja TODOS OS DIAS para todos 
os Meninos do Mundo.

Um texto escrito por: Quatro Mãos, Duas Cabeças, Dois Corações – In “Bosque”

Carlos Reis
(Presidente da Junta de Freguesia de Fernão Ferro)
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QUAdrAs ALUsivAs
Ao nAscimento
de JesUs cristo

Dezembro mês de Natal
Nasceu um lindo menino
Quis acabar com o mal
Desde muito pequenino

Menino de Nazaré
Sua mãe era Maria
Seu companheiro era José
Operário de carpintaria

Ao nascer o Deus menino
Foi viver prá Nazaré
Para cumprir o seu destino
Espalhando sua Fé

A sua ideia era bondosa
Assim começou a pregar
Mas apareceu gente maldosa
Que não queria acreditar

Abriu seu coração
Falando sempre verdade
Com a sua devoção
Defendendo a igualdade

Ele na cruz foi espancado
Por alguns malfeitores
Ficou muito maltratado
Sofrendo assim muitas dores.

poeMa

agostinho  antónio 
Cunha

Organizada pela secção de Ginásti-
ca Rítmica do Clube Recreativo e 
Desportivo de Miratejo (CRDM), 

decorreu no passado domingo – 16 de 
dezembro – no Pavilhão Municipal da Tor-
re da Marinha, a Gala Solidária “Na Rua 
há Natal”.

Nesta Gala, dirigida pela Professora Car-
la Andrade do CRDM com a ajuda de pais 
das ginastas, participaram cerca de 400 
atletas e 30 Treinadores de 15 clubes, que 
corresponderam a este apelo, em solidarie-

dade com os Sem-abrigo. Ao longo de três 
horas, pelas duas áreas de praticáveis, des-
filaram alguns(mas) do(a)s melhores atletas 
nacionais de Ginástica Rítmica e Acrobática 
bem como classes de exibição, com coreo-
grafias de enorme beleza e qualidade, que 
entusiasmaram as cerca de mil pessoas que 
assistiram ao espectáculo.

O evento contou ainda com a prestação 
dos dançarinos da SWAY-Danças de Salão 
do CRDM, constituído pela vice-campeã 
distrital de Solo Girls, Leonor Vargas, os 

Campeões Nacionais Andriy Boldyryev e 
Joana Flores, bem como os Professores tetra 
Campeões Nacionais e Medalha de Bronze 
no Campeonato do Mundo, Sérgio Louren-
ço e Cátia Cerqueira.

Os agasalhos e produtos de higiene anga-
riados, tiveram como destino o CASA-Cen-
tro de Apoio aos Sem-Abrigo, instituição 
de solidariedade social de apoio primário 
à população em situação de sem-abrigo, a 
famílias em risco e a famílias carenciadas.

Esta instituição tem como atividades em 
Portugal a distribuição de refeições quentes 
à população em Situação de Sem-abrigo; 
distribuição de cabazes alimentares às famí-
lias em risco ou carenciadas; distribuição 
de vestuário, cobertores e sacos de cama; 
fornecimento de produtos de higiene e enca-
minhamento para apoio de saúde primário; 
assistência psicológica e apoio na reinserção 
social. 

O CASA funciona, na sua maioria, atra-
vés de voluntariado incluindo os Corpos 
Sociais, e conta com mais de 1500 volun-
tários, distribuídos por Delegações em Por-
tugal e Madeira, apoiando mais de 7000 
famílias carenciadas e 1600 pessoas em situ-
ação de sem abrigo.

No total em 2017 foram mais de 289.000 
refeições e 53.500 cabazes a famílias, tudo 
com o apoio dos voluntários e mecenas que 
os apoiam diariamente. 

Este evento contou com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal.

clube recreativo e desportivo de 
miratejo
Gala Solidária “Na Rua há Natal” reúne  400 atletas no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha.

A Sua Clínica Médica Dentária!

211 538 548 / 919 981 210
aceitamos cheque-dentista

   Destartarização
+ Polimento
+ Jacto de Bicarbonato 35e

Avenida Carlos de Oliveira, 58 C
Arrentela
Seixal

Boas Festas a todos os clientes e amigos
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1.ª  São  SilveStre  Baía  do  Seixal

A primeira corrida São Sil-
vestre no Seixal irá acontecer a 
22 de dezembro, pelas 18 horas, 
na zona ribeirinha do Seixal. O 
evento é da responsabilidade do 
Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho, em parce-
ria com a Câmara Municipal do 

Seixal e a União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires. A organização técnica cabe à We Run. A corrida terá a extensão 
de 10 km. Já a caminhada começará às 18h15 e terá a extensão de 5 km, 
com um tempo máximo de duas horas. Quem se queira inscrever deve 
fazê-lo no site da We Run (werun.pt), pagando 10 euros pela inscrição 
na corrida e seis euros na caminhada. Todos os atletas vão receber um 
kit composto por uma t-shirt técnica unissexo, um gorro natal, dorsal, 
água para todos os chegados e chip para os participantes nos 10 km. 
Estes kits podem ser levantados dia 21 de dezembro na Megastore, no 
Casal do Marco, junto à Estrada Nacional 10, entre as 14 e as 19 horas. 
No próprio dia da prova, os kits podem ser adquiridos no local da parti-
da, junto ao restaurante Lisboa à Vista, entre as 12 e as 17 horas.

prendaS 
penduradaSpaSSageM  de  ano  no  Seixal

DR 

reviSitar  o  ConCelHo
– o  paSSado  e  o  preSente

A ARTES – Associação Cul-
tural do Seixal, com o apoio e 
colaboração da Câmara Muni-
cipal do Seixal apresenta Revisi-
tar o Concelho – O Passado e o 
Presente. Em exibição desde 24 
de novembro, a exposição estará 
patente até dia 12 de janeiro de 
2019. Esta exposição coletiva de pequeno formato conta com a partici-
pação de sócios da ARTES e pode ser visitada de terça-feira a sábado, 
das 15 às 19 horas, na Galeria Municipal de Corroios. Artistas como 
Amélia Diogo, Ana Godinho, Antónia Lavinha, António Vaz, Bela 
Mestre, Domingos Nogueira, Francisco Condessa, Ilda Luz, Janic, José 
Franco e Lígia Antunes vão apresentar as suas obras.

Com o mote de revisitar o passado e o presente, a exposição vai ser 
marcada pelas memórias pessoais dos artistas. Sendo uma exposição 
com entrada livre, os interessados em visitá-la podem obter mais infor-
mações através do número 915 633 228 ou do e-mail quintadafidalga@
cm-seixal.pt.

DR 

réveillon  de  SeSiMBra

Este ano, o espetáculo piro-
musical do Réveillon de Sesimbra 
presta homenagem a duas grandes 
divas da música que nos deixaram 
em 2018: Aretha Franklin e Mont-
serrat Caballé. Aliado à música, 
não podia deixar de faltar o fogo de 
artifício que certamente irá pren-

der os olhares das pessoas no céu da Baía de Sesimbra. A animação musical a 
cargo do DJ Johny G e DJ Ricky vai centrar-se no Largo da Marinha e no Lar-
go de Bombaldes, decorrendo entre as 22 horas e as duas da manhã. Depois 
disso, a festa continuará, como é habitual, nos restaurantes e bares da vila que 
vão estar abertos até bem perto do nascer do sol. A última noite de 2018 só fica 
completa com a passagem de ano subaquática, que já se realiza desde 2007, e 
é uma das imagens de marca de Sesimbra. Por volta das 22h30, os mergulha-
dores vão sair para se dirigirem ao Porto de Abrigo, onde vão entrar na água e 
dar continuidade a uma das passagens de ano mais originais do país.

DR 
O Grupo Motard Paladinos 

vai realizar novamente este ano 
o evento anual Prendas Pendura-
das. A habitual tradição do Gru-
po Motard tem vindo a realizar-
-se nos últimos três anos.

Esta iniciativa consiste em 
pendurar brinquedos na Baía do 
Seixal para que as crianças de 
famílias carenciadas possam, na 
manhã do dia 25 de dezembro, 
ter um brinquedo como pren-
da de Natal. Os brinquedos são 
angariados durante todo o ano 
através da doação de anónimos, 
que respondem ao apelo do Gru-
po Motard Paladinos. Após rece-
berem os brinquedos em segunda 
mão, o Grupo Motard faz uma 
triagem, seguida de uma limpe-
za e embalagem dos brinquedos 
para que sejam distribuídos no 
dia 25 de dezembro.

Com o objetivo de espalhar 
magia pela baía do Seixal, os 
motards vão distribuir dezenas 
de brinquedos e presenciar o sor-
riso e alegria das crianças na bus-
ca pelo brinquedo tão desejado. 

DR 
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O concelho do Seixal pro-
mete dar as boas vindas a 2019 
com uma noite inesquecível que 
terá início a partir das 22h30 de 
dia 31 de dezembro. Quer na 
zona ribeirinha do Seixal quer 
na zona ribeirinha de Amora 
haverão atuações de vários DJ e, 
claro está, haverá um espetáculo único de fogo de artifício à meia-noite, 
que será lançado em toda a Baía.

O movimento associativo está também a preparar vários programas 
de passagem de ano que prometem muita diversão em todo o concelho. 
Num concelho onde a partilha é um dos muitos valores que estão sem-
pre presentes no dia a dia, durante a festa desafiam-se ainda todos as 
pessoas a partilhar os melhores momentos da noite com a utilização da 
hashtag #PassagemAnoSeixal.

DR 

Boas
Festas

a todos os clientes

e amigos
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O arrefecimento económico está a che-
gar, pouco a pouco, A responsabilidade 
pela criação de bom emprego pertence a 
todos aqueles que lideram estruturas com 
capacidade para influenciar a economia, 
seja esta local, regional ou nacional. 

E se ao governo central cabe articular 
as medidas e politicas de desenvolvimento 
de grande abrangência, às autarquias cabe 
fazer o mesmo pelos municípios. E isto 
não se faz, apenas, realizando obras, ainda 
que muita falta nos façam; nem, com toda 
a certeza, criando empregos improdutivos 
e dispensáveis na estrutura das autarquias. 
A falta de sensibilidade e conhecimentos 
da generalidade dos autarcas acaba por 
determinar o imobilismo em matéria de 
impulso ao desenvolvimento económico e 
aumento da riqueza das populações.

No Seixal a realidade não tem sido di-
ferente. Sem embargo de se reconhecer 
que, muito recentemente o governo muni-
cipal assumiu uma acentuada e activa pos-
tura na promoção da cidade, o que consti-
tui uma estratégia com inegável valor pra 
todos aqueles que, nas suas actividades e 
negócios, necessitam de chamar a atenção 
para a excepcional localização geográfica 
do Seixal, importa fixar que o “bastante” 
que foi feito durante 2018 está aquém do 
suficiente. A autarquia e em especial a ci-
dade, necessita de um forte impulso que 
deverá acontecer por efeito da atracção e 
fixação de projectos de média ou grande 
dimensão, de qualidade e valor absoluta-
mente inquestionáveis. E a este propósito 
dir-se-á que o sector do turismo é o que 
melhor pode corresponder a esta neces-
sidade. Quem quer que seja que lidere a 
Câmara Municipal terá que ser capaz de 
tomar uma atitude que rompa com os 40 
anos de empobrecimento e degradação do 
Seixal. Terá que fazer mais do que simples-
mente perceber e desejar uma solução. 
Terá que ser um autarca empreendedor, 
alheio a dogmas políticos e clientelas parti-
dárias com inconfessáveis interesses. Terá 
que ser um homem ou mulher com visão 
estratégica e de futuro, capaz de impulsio-
nar a real criação de emprego, emprego 
esse que terá aspirar a qualificação muito 
superior à média actual. O Seixal necessita 
de fixar pessoas com rendimento do traba-
lho e instrução acima do actual padrão. E 
para esta tarefa o tempo é pouco porque, 
tudo indica que 2019 será o último ano 
deste minúsculo ciclo de “vacas gordas”. 
Se em 2019 não despontar uma fortíssi-
ma iniciativa pública neste sentido, então 
os Seixalenses voltarão a perder a oportu-
nidade e a próxima década será mais uma 
de lamento pelo subdesenvolvimento local.

opinião

João araújo

É tempo de natal!
A história do Natal é muito antiga e tem imensos anos, mais do que se possa pensar. Já se conhecia 
pelo menos sete mil anos antes do nascimento de Cristo e era uma manifestação colectiva que 
tinha como função celebrar a noite mais longa do ano no hemisfério norte. É o chamado solstício de 
Inverno e o sol começa a avançar lentamente até à chegada do Verão.

Estamos perante o homem igno-
rante de ciência mas repleto de 
senso comum. Deixou de ser 

caçador recolector e, depois de ter olha-
do para a natureza e ter percebido os 
seus ritmos, constrói casas e forma as 
aldeias. As sementes são colocadas na 
terra e precisam de tempo para crescer. 
Inventou a agricultura. Os dias grandes 
eram sempre de alegria e podiam durar 
muitos dias a festejar em pleno.

Na Mesopotâmia não paravam de 
comemorar, na Grécia Antiga feste-
javam Dionísio, o deus do vinho, os 
Egípcios recordavam o deus Osíris e na 
China usavam o símbolo do yin-yang, a 
harmonia com a natureza. Na Grã- Bre-
tanha, em 3100 ac. Stonehenge enchia-
-se de pessoas para saudar o sol e a sua 
passagem para uma maior fertilidade e 
luz. Em Roma o deus persa Mitra, cele-
brado no século II, acontecia no dia 25 
de Dezembro e era o símbolo da luz.

Não se sabe como os cristãos antigos 
celebravam os seus natais mas a troca 
de presentes era uma constante bem 
como as refeições alargadas. Durante 
a Idade Média os costumes dos povos 
foram ficando entrelaçados e a festa de 
Yule, um solstício nórdico, ficou bem 
marcado. Havia presunto, casa deco-
radas com cores, para contrastar com a 
neve e uma árvore à porta de cada uma. 
Para eles o gnomo é que distribuiu os 
presentes.

No século IV, na Ásia Menor, depa-
ramos com a história de três raparigas, 
na cidade de Myra que não reuniam 
condições para se casarem por não 

serem possuidoras de dote. O pai acon-
selhou-as a se prostituírem para terem 
dinheiro e saírem da miséria. Nicolau 
de Myra tinha acabado e receber uma 
herança da qual decidiu abdicar. Numa 
noite fez chegar, às raparigas, grandes 
quantias de dinheiro através das janelas 
durante a noite. Estavam salvas duma 
vida menos digna e escravizante. Este 
homem usava barbas brancas e tinha 
um ar doce e sereno.

Muito mais tarde, com o apareci-
mento da Revolução Industrial, a pro-
dução em massa fez disparar aquilo 
que mais tarde tomou o nome de con-
sumo. Produzia-se para haver lucro o 
que implicava vender e comprar, trocas 
comerciais que deram origem à classe 
burguesa enriquecida. No século XX 
este consumo atinge o expoente máxi-
mo e a economia entra em crise. O 
natal ainda não era época de opulência 
nem exageros.

A figura do Pai Natal, de barbas 
brancas e vestido de vermelho, é algo 
recente e foi uma imagem que a Coca 
Cola criou para espalhar felicidade. No 
entanto o senhor foi repuxado do Nico-
lau, o velhinho que oferecia prendas às 
crianças e ajudava os mais necessitados. 
Por isso se vulgarizaram as  lembranças 
como mote da época. Significava que 
se cuidava dessa pessoa, que se pensava 
nela e que era importante,

Este Pai Natal ganhou uma presença 
física bem como uma cidade onde tudo 
acontece. É ele que fabrica os brinque-
dos e os seus ajudantes trabalham todo 
o ano para satisfazerem os desejos dos 

mais pequenos. Situa-se na Lapónia e o 
nome de Rovaniemi é símbolo de ale-
gria eterna e fantasia. Funciona o ano 
inteiro e nada é deixado ao acaso.

Escrever cartas ao senhor da barbas 
brancas é um hábito salutar e por isso 
existe um posto oficial de correios para 
as receber. A magia que ainda se conse-
gue conservar pode ser preservada deste 
modo tão simples e fácil. Uma carta é 
algo de pessoal e estabelece uma liga-
ção preciosa. As renas, aqueles animais 
engraçados e curiosos são a cereja em 
cima do bolo para que tudo fique perfei-
to. O trenó que sulca as neves e voa pela 
noite fora é impossível de ser esquecido.

Pena é que não possamos ver a auro-
ra boreal que esta terra produz. Um 
espectáculo de luz que se torna ines-
quecível e peculiar. São outras latitudes 
e por isso os fenómenos físicos aconte-
cem com outra mestria. Por lá o famoso 
vinho quente e as bolachas de gengibre 
devem ser consumidos durante todo o 
ano e preparam o estômago para o frio 
que representam. A neve, apesar de de 
branca. pode ferir a vista e fazer com 
que uma pessoa se possa perder nessa 
imensidão de pureza.

Por esta altura as famílias reúnem-
-se e recordam as infâncias que já não 
voltam, os entes queridos que se foram 
e fazem os doces típicos. Quase que 
vivem à volta da mesa. Nada deve faltar 
para que aqueles tempos, os que nun-
ca mais regressam, sejam presença nas 
suas casas. Os mais novos só pensam em 
abrir as prendas, cujos embrulhos ape-
lativos e cheios de cores, parecem cha-
mar a toda a hora.

Na verdade estar com quem gostamos 
é sempre gratificante e não devia ser fei-
to por calendário. A vida nem sempre 
permite que os horários, cada vez mais 
estranhos e confusos, se alinhem e con-
juguem. Assim sendo o nascimento de 
Jesus Cristo tem esse condão, de união e 
partilha. Anseia-se pelos abraços, pelas 
palavras e pelo calor humano que se sol-
ta sem se dar conta.

Alguns lares ficam com mesas mais 
tristes, com lugares vazios mas sempre 
preenchidos no coração. É a saudade, 
que faz parte da quadra e que nos leva a 
pensar que a nossa capacidade de renas-
cer é sempre superior à de sofrer. Quem 
nos morre só fica mais longe mas nunca 
nos abandona. Talvez se tenha tornado 
ajudante do Pai Natal e saiba exacta-
mente aquilo que nos faz falta.

Margarida Vale

DR 

A autoestima é uma expressão que 
todos usam, em qualquer contex-
to, de forma adequada ou não. 

Começo então por descrever autoestima, 
este termo corresponde à valorização 
que a pessoa tem sobre as suas caracte-
rísticas (físicas e psicológicas), correspon-
dendo a um sentimento de valorização 
sobre si mesmo.

A autoestima pode alterar-se ao longo 
do tempo, pois o nosso estado emocio-

nal também é variável, logo a opinião 
sobre nós próprios, a forma como lida-
mos com as circunstâncias, contribui 
para essa variabilidade. Sendo este um 
conceito dinâmico e dependente do com-
portamento da própria pessoa, existem 
alturas em que não se consegue valorizar 
positivamente as características, achan-
do que não existem qualidades como 
existem na realidade.

Surge aí a intervenção do psicólogo, 
pois se essa desvalorização pessoal se 
mantiver poderão surgir outros sinto-
mas (humor deprimido, desmotivação 
para o trabalho, desinteresse por ati-

vidades de prazer, etc.) assim como ter 
impacto noutros contextos da sua vida 
(ex. nas relações familiares, na relação 
amorosa, etc.). Esta intervenção incidi-
rá no maior autoconhecimento pessoal 
e reconhecimento das áreas de compe-
tência e dificuldade, mas adequadas à 
realidade, assim como atuando-se nas 
restantes áreas afetadas de forma a 
aumentar os recursos emocionais.

Com as crianças / adolescentes os 
progenitores têm um papel essencial na 
estimulação da autoestima, de forma a 
valorizar as suas capacidades e de per-
mitir espaços de valorização pessoal. 

a autoestima pessoal Principalmente as crianças, são o publi-
co com maior dificuldade em lidar com 
a critica interiorizando mais a mesma, 
tendo então um impacto muito negativo.

Nos adultos, há maior resistência em 
se assumir e reconhecer quando está 
com uma baixa autoestima, porém é 
nesta fase da vida que esta dificuldade 
tem maior impacto emocional.

Não se torna uma questão de se 
“gabar” ou “gostar mais de si acima 
do gostar dos outros”, mas sim a valo-
rização positiva da sua caraterização 
pessoal, com reconhecimento do seu 
potencial. É importante usar-se os ter-
mos correntes, sabendo o significado 
dos mesmos, sendo este um dos objeti-
vos da presente rubrica.

José Mantas
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INgRedIeNteS:
2 lâminas redondas de massa folhada
150 gr farinha de amêndoas
150 gr manteiga
2 ovos
100 gr de uva-passa
100 gr de nozes trituradas
1 gema

PARA A COMPOTA DE MAçã: 
40 g (2 col. sopa) de manteiga sem sal
270 g de açúcar de cana
3 maçãs verdes
sumo de 1 limão
1 colher (chá) de canela em pó 
1 pitada de sal
1 colher (sopa) de amido de milho
1 clara

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

receita: 
Tarte de Maçã com Passas e Nozes

PRePARAçãO:
–  Descasque a maçã e retire o miolo com as 

sementes. Corte em cubos. Coloque-os numa 
tigela com o sumo de limão. 

–  Numa frigideira, derreta a manteiga. 
Acrescente o açúcar e misture.

–  Adicione a maçã e em seguida, todos os outros 
ingredientes.

–  Cozinhe em fogo médio por aproximada-
mente 10 minutos, mexa até que as maçãs 
fiquem macias, mas sem perder o formato.

–  Enquanto a compota arrefece, misture à 
farinha de amêndoas, a manteiga, os frutos 
secos e os ovos até formar uma pasta.

–  Pre aqueça o forno a 220 graus, abra uma 
massa e espalhe o creme de amêndoas, por 
cima a compota. 

–  Deixe 1 cm de espaço para a borda. Pincele 
com gema de ovo, coloque por cima a 
segunda lâmina de massa folhada e feche com 
a ajuda de um garfo, volte a pincelar toda a 
tarde por fora e leve ao forno por 25 minutos.

Desejamos a todos 
os nossos clientes 
e amigos um feliz 
Natal e próspero 

Ano novo

Tel. 212 128 370
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Alfonso Cuarón apresenta um retrato doméstico 
e íntimo passado no México dos anos 70. “Roma” 
acompanha um ano na vida de uma família de classe 
média residente no bairro de Roma, na Cidade do 
México. Cleo, de origem indígena, é empregada em 
casa de António e da sua esposa Sofia. Para além das 
responsabilidades domésticas, ela tem a seu cargo 
as quatro crianças do casal. Enquanto personagem 
central, Cleo vive intensamente para esta família, re-
presentando também um traço de união entre dois 
Méxicos muito distintos.

Produzido pela Netflix, “Roma” arrebatou o Leão 
de Ouro na 75ª edição do Festival de Veneza, repre-
sentando o primeiro prémio deste calibre e prestígio 
que a plataforma de “streaming” conquista. Filmado 
a preto e branco, o filme autobiográfico recria uma 
fase importante da vida do realizador Alfonso Cua-
rón (“Os Filhos do Homem”, “Gravidade”). O elenco 
é composto pela estreante Yalitza Aparicio, Marina 
de Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, 
Nancy García García , Marco Graf, Daniela Deme-
sa e Jorge Antonio Guerrero.

Depois de cinco anos sem editar um álbum de ori-
ginais, Pedro Abrunhosa regressa com “Espiritual”, 
com quinze novas canções, onde faz a espera valer a 
pena. No oitavo álbum do artista encontramos o sin-
gle, "Amor Em Tempo de Muros", que conta com a 
participação da conceituada cantora mexicana Lila 
Downs. O videoclipe da música, realizado por Filipe 
Correia dos Santos e com a direção de fotografia de 
Arlindo Camacho, foi gravado no México, com pes-
soas reais, engrandecendo uma canção que por si só 
retrata uma realidade que a todos toca.

Produzido por João Bessa e Pedro Abrunhosa, 
"Espiritual" conta com várias participações de luxo: 
para além da mexicana Lila Downs, “Espiritual” 
conta com participações da norte-americana Lucinda 
Williams, da francesa Carla Bruni, das portuguesas 
Ana Moura e Elisa Rodrigues e do brasileiro Ney Ma-
togrosso. Também o percussionista inglês Karl Van 
Den Bosche e o guitarrista norte-americano Greg 
Leisz emprestam o seu talento a este disco.

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: Procure encontrar mais tempo na sua vida para 
estar com as pessoas que realmente ama.
Saúde: Não cometa excessos alimentares.
dinheiro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra 
substancial.
Números da Semana: 8, 9, 22, 31, 44, 49

Amor: A harmonia está neste momento presente no seu 
ambiente familiar.
Saúde: Cuidado com o sistema nervoso, pois está neste 
momento com tendência para as depressões.
dinheiro: Não terá problemas de maior nesta área.
Números da Semana: 2, 8, 11, 25, 29, 33

Amor: Poderá ter de enfrentar uma forte discussão com 
um dos elementos da sua família. Seja verdadeiro, a verda-
de é eterna e a mentira dura apenas algum tempo.
Saúde: O cansaço irá invadi-lo, tente relaxar. 
dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em baixo.
Números da Semana: 4, 11, 17, 19, 25, 29

Amor: Os seus amigos poderão vir a estranhar a sua au-
sência, não se afaste deles.
Saúde: Procure não fazer muitos esforços físicos.
dinheiro: O seu poder económico terá um aumento sig-
nificativo.
Números da Semana: 3, 24, 29, 33, 38, 40

Amor: Os seus familiares precisam de maior atenção da 
sua parte. Seja carinhoso. Que o amor esteja sempre no 
seu coração!
Saúde: Cuidado com possíveis dores de cabeça.
dinheiro: Pode fazer aquele negócio que tanto deseja.
Números da Semana: 7, 19, 23, 42, 43, 48

Amor: Os momentos de confraternização familiar estão 
favorecidos.
Saúde: Procure fazer uma alimentação mais equilibrada.
dinheiro: Nada de marcante acontecerá, o que não sig-
nifica que se pode deixar levar pelos impulsos consumistas.
Números da Semana: 2, 8, 11, 28, 40, 42

Amor: Pense mais com o coração do que com a razão. 
Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama!
Saúde: Cuide melhor da sua saúde espiritual procurando 
ter pensamentos mais positivos.
dinheiro: As suas economias poderão sofrer uma quebra.
Números da Semana: 5, 9, 17, 33, 42, 47

Amor: Não descarregue nas pessoas de quem mais gosta a 
má disposição. A felicidade é de tal forma importante que 
deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: Procure fazer um regime alimentar.
dinheiro: Período pouco favorável para pedir empréstimos.
Números da Semana: 2, 4, 22, 36, 47, 48

Amor: Não pense que as pessoas são todas iguais, não 
descarregue na pessoa que tem a seu lado o que outras lhe 
fizeram que o deixou magoado.
Saúde: Procure com maior frequência o seu médico.
dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade.
Números da Semana: 5, 17, 22, 33, 45, 49

Amor: O seu erotismo e criatividade vão fazer milagres 
na sua relação, o seu par gostará da surpresa.
Saúde: Período sem problemas.
dinheiro: Nada o preocupará a este nível. 
Números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Amor: O ciúme não é um bom conselheiro.
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de cabeça fortes, 
que indicam que precisam de repousar mais.
dinheiro: Graças ao seu bom desempenho poderá ga-
nhar algum dinheiro extra.
Números da Semana: 3, 11, 19, 25, 29, 30

Amor: Converse com o seu par, só ganhará com isso. 
Aprenda a aceitar-se na sua globalidade, afinal você não 
tem que ser um Super-Homem!
Saúde: Descanse quando o seu corpo pedir.
dinheiro: Cuidado, seja mais amável no local de trabalho.
Números da Semana: 19, 26, 30, 32, 36, 39

d
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o mais conceituado torneio de futebol 
infantil da margem sul
A partir do dia 5 de Janeiro em movimento vão estar cerca de 2300 atletas, dos escalões de Petizes, Traquinas 
e Benjamins, que vão evoluir durante os primeiros seis meses do ano, em representação de 124 equipas.

O Clube Desportivo e Recreativo do 
Fogueteiro apresentou oficialmente 
a 15.ª edição do seu Torneio Futebol 

Indoor 4X4 durante um jantar que decor-
reu nas suas instalações, onde marcaram 
presença várias personalidades ligadas à 
vida desportiva, autárquica, movimento 
associativo e do sócio n.º 1 do clube Manuel 
António da Silva.

A Câmara Municipal do Seixal e a Jun-
ta de Freguesia de Amora, entidades que 
contribuem de forma significativa para a 
realização deste evento que é considerado 
já como uma referência do futebol infantil 
em toda a margem sul [e não só], fizeram-se 
representar por José Carlos Gomes, verea-
dor do pelouro de desporto e Horácio Car-
doso.

Grandes figuras do desporto nacional, 
especialmente convidadas para o efeito, 
também disseram presente comparecendo 
na cerimónia que assinalou o arranque de 
mais uma edição do prestigiante torneio que 
a partir do dia 5 de Janeiro vai movimen-
tar cerca de 2300 atletas de tenra idade, dos 
escalões de petizes, traquinas e benjamins. 

A iniciativa, que se prolonga até ao final 
do mês de Junho vai contar desta vez com a 
participação de 55 instituições que se farão 
representar por 124 equipas que disputarão 

os seus jogos aos sábados e domingos, entre 
as 8 e as 20 horas.

Para além das entidades oficiais, o tor-
neio conta também com o apoio de alguns 
patrocinadores particulares e da prestimosa 
colaboração dos árbitros que apitam os jogos 
de forma completamente graciosa. 

Um pormenor importante é também o 
facto das equipas nada pagarem para parti-
cipar. No Torneio de Futebol Indoor 4X4 do 
Fogueteiro é tudo gratuito. 

José Henriques, ex-guarda-redes do 
Benfica e da selecção nacional; António 
Botelho, também ex-guarda redes do Spor-
ting e Benfica; Paulo Graça, igualmente 
guarda-redes que se destacou sobretudo na 
selecção nacional de futebol de praia; Mari-
nho, também ex-jogador de futebol de praia; 
Tiago Silva, jovem que começou a praticar 
futebol precisamente neste torneio e actual-
mente integra os quadros profissionais do 
V. Guimarães e António Costa, ex-árbitro 
internacional, foram também algumas das 
figuras que marcaram presença no evento.

  
600 jogos de futebol em seis meses

O momento protocolar da cerimónia 
foi aberto pelo presidente da Mesa da 
Assembleia Geral do Clube Desportivo e 
Recreativo do Fogueteiro, Filipe Marques, 
que depois de saudar todos os presentes real-
çou o facto de “entre Janeiro e Junho” se 
irem disputar “600 jogos de futebol” durante 

todos os fins-de-semana. O dirigente apro-
veitou também para realçar a importância 
do movimento associativo, a melhoria das 
instalações e deixou uma palavra de agra-
decimento às autarquias que têm tido um 
papel extramente importante no desenvolvi-
mento das actividades desportivas do clube, 
bem como aos restantes patrocinadores.

O orgulho da Junta de Freguesia

Horácio Cardoso, em representação da 
Junta de Freguesia de Amora, na sua inter-
venção desejou que “esta edição do Tor-
neio de Futebol Indoor 4X4 do Fogueteiro 
tenha o sucesso que tiveram as anteriores”. 
E, referiu ainda que “a Junta de Freguesia 
de Amora sente orgulho por este torneio se 
realizar na sua área geográfica e de trazer 
até si tanta gente ilustre do futebol. Pelo bom 
trabalho realizado fica o compromisso do 
executivo em continuar a apoiar 
esta e outras iniciativas que o clu-
be organiza”. 

Enorme trabalho de inclu-
são social

A finalizar a sessão, o verea-
dor José Carlos Gomes realçou o 
carinho que as gentes do desporto 
sentem por este torneio, o papel 
importante que o clube desenvol-
ve na área onde está inserido e a 

disponibilidade da Câmara Municipal para 
continuar a apoiar a iniciativa que vai já na 
15.ª edição. 

“Não podia deixar passar em claro a 
presença do senhor Botelho que foi guarda-
-redes do Sporting e o jovem Tiago Silva 
formado neste concelho e que hoje repre-
senta o V. Guimarães, mas que foi aqui que 
começou a desenvolver a sua actividade 
desportiva. Temos aqui também represen-
tada a Academia do Sporting, jogadores do 
Benfica e de outros clubes. Isto demonstra 
bem a importância do torneio que há vários 
anos é organizado por este clube de bairro  
inserido numa zona pobre que desenvol-
ve um enorme trabalho de inclusão social. 
A Câmara Municipal do Seixal está com 
o movimento associativo e a colaboração 
que prestamos neste torneio é exemplo disso 
mesmo”, deixou bem patente.
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Apesar de estar longe, Tiago Silva não 
quis perder a oportunidade de estar 
presente na apresentação do torneio 

que o viu nascer para o futebol e nós apro-
veitámos para falar com ele.

Tiago foi aqui que começaste a 
jogar futebol. Ainda te lembras disso? 

Sim, era muito novo, tinha seis ou sete 
anos. Esta é a terra do meu avô que é o sócio 
n.º 1 do clube e foi aqui que dei os meus pri-
meiros passos no futebol como guarda-redes.

Qual a tua opinião sobre o torneio?
Nestas idades o mais importante é jogar. 

Os miúdos, ao fim de semana, o que que-

rem é competir com outros da mesma idade 
ou até mais velhos para se divertirem e aqui 
podem fazer isso. É muito importante para 
os miúdos destas idades poderem começar a 
desfrutar o futebol.

Qual foi o teu percurso como joga-
dor?

Comecei aqui no CDR Fogueteiro, depois 
estive algum tempo no Arrentela e ingressei 
no Benfica, onde fiz toda a minha forma-
ção. Durante oito anos fiz parte das escolas 
do SL Benfica a quem estou muito grato, 
porque foi lá que cresci como guarda-redes. 
Neste momento faço parte dos quadros pro-
fissionais do V. Guimarães onde estou mui-
to feliz. Creio que neste momento é o clube 
certo para mim. 

Porque aconteceu esta mudança 
do Benfica para Guimarães. A que se 
ficou a dever?

Antes de chegar a Guimarães estive  
durante um curto espaço de tempo no Clu-
be Desportivo das Aves. Portanto, já estava 
a viver há um ano no Norte quando fui para 
Guimarães, um clube que tem uma massa 
associativa muito forte mas que de certa 
forma me ajuda a crescer como jogador. Os 
adeptos têm-me ajudado bastante na inte-
gração, espero que seja sempre assim. Em 
Guimarães sinto-me como se estivesse em 
casa. 

E em relação ao teu futuro como 
jogador?

Ainda é muito cedo para falar sobre isso 
porque tenho apenas 18 anos, mas ambicio-
no jogar nos grandes palcos da I Liga é esse 
o sonho de qualquer jogador. Vou continuar 
a  trabalhar. Tenho a certeza que se continu-
ar a trabalhar da mesma forma como tenho 
feito até aqui posso chegar à I Liga. 

E depois se calhar voar mais alto 
ainda…

Vamos ver. Passo a passo, dia após dia. 
Voltar às selecções nacionais é outro dos 
meus objectivos, mas, como disse, vamos 
caminhando passo a passo.

Primeiros passos no futebol foram dados aqui neste torneio
Tiago Silva é um bom exemplo da importância que este torneio tem na formação desportiva dos jovens. Foi aqui que começou a dar os 
primeiros passos, depois passou pelo Atlético Clube do Arrentela, Sport Lisboa e Benfica, desportivo das Aves e actualmente faz parte dos 
quadros profissionais do Vitória de guimarães, integrando o plantel da equipa B, tudo isto com apenas 18 anos.
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