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aldeia Natal anima zona ribeirinha do seixal
Para além de marcar as comemorações da quadra natalícia, a Aldeia Natal dá espaço à dinamização da gastronomia e do 
artesanato. Comerciantes locais destacam a organização, a funcionalidade e o ambiente harmonioso deste evento.

Com a abertura da Aldeia Natal do 
Seixal, os visitantes podem conhecer 
um espaço com inúmeras atrações 

aberto às pessoas de todas as idades, até dia 
23 de dezembro. Será possível visitar espaços 
como a Casa do Pai Natal, o Globo de Neve 
e a pista de gelo. Em declarações ao “Comér-
cio”, o Presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, destaca também 
o comboio de Natal que tem percorrido o 
núcleo urbano antigo, sendo um diverti-
mento que “tanto agrada a pequenos como 
a graúdos”. Passear a bordo deste comboio 
é, nas palavras do autarca, muito agradável, 
“permitindo-nos desfrutar da Aldeia Natal 
de outra forma”. Ao visitar a Aldeia Natal, 
a população pode apreciar uma paisagem 
marcada pelas iluminações em redor da Baía, 
assim como a imponente e gigante árvore de 
Natal que foi colocada perto das antigas ins-
talações da fábrica da Mundet.

Para além dos atrativos existentes é ain-
da possível visitar o Mercado de Natal, com 

vários expositores situados ao longo da mar-
ginal. Neste mercado encontramos comer-
ciantes ligados ao artesanato, à bijuteria,  
à doçaria e outras especialidades gastro nó-
micas.

Para Michelle Brito, comerciante, a Aldeia 
Natal “é muito bonita e está muito bem orga-
nizada”. A participar pela primeira vez num 
evento relacionado com a quadra natalícia, 
Michelle já esteve presente em feiras em cida-
des como Setúbal, Cascais, Peniche, mas este 
é, para a comerciante, o evento mais intimis-
ta no qual participou. Já Ana Brito, proprie-
tária da Annartes, realça positivamente “o 
ambiente, o trato das pessoas, tanto da parte 
da organização como do cliente em si; é uma 
maneira de estar diferente.

À frente do negócio Bifanas no Tacho, 
Nuno Antunes está a gostar da iniciativa e 
tenciona repetir a experiência. “Se os fins de 
semana, que são as fases de maior movimen-
to, corresponderem às nossas expectativas 
acho que para o ano estaremos cá novamen-

te”, finaliza Nuno. A trabalhar num negócio 
de ginja de Óbidos, Eliana Pinheiro, acha 
que esta iniciativa está mais organizada e 
chamativa do que no ano passado. “Acho 
que esta feira está bem composta a nível de 
interligação entre os vários espaços e na for-
ma como dispuseram a Casa do Pai Natal, 
o Globo de Neve”. Em comparação com 
outras feiras em que participou, Eliana con-
sidera que a Aldeia Natal do Seixal “diferen-
cia-se por ser chamativa para as crianças, 
sobretudo no que toca ao Globo de Neve”. 

Numa estreia absoluta em eventos gastro-
nómicos, a Casa Árabe, marca presença no 
Mercado de Natal. Sendo a responsável pela 
criação deste projeto, Faisa descreveu-o como 
uma representação de todas as mulheres 
refugiadas que moram na zona do Seixal e 
Almada. “Todos os produtos expostos foram 
feitos por elas, eu estou apenas a representá-
-las por causa da barreira linguística”, afir-
ma. Para Faisa, o formato das bancas a 
decoração, a disponibilidade do staff faz com 
que este evento se destaque pela positiva. 

Apesar de Faisa ressalvar que a feira é 
muito limpa e prima pela organização, a 
comerciante acha que o horário do espaço 
não é o melhor, considerando quem traba-
lha à tarde, durante a semana. A funcio-
nar entre as 14 e as 19 horas, de segunda 
a quinta-feira, a Aldeia Natal deveria, na 
opinião de Faisa, ter um horário diferente. 
“Se durante a semana começasse às 16 e 
acabasse às 21 horas a pessoas que saem do 
trabalho teriam mais tempo para aproveitar 
a feira”, destaca a comerciante. 

Dedicado à Quinta do Bell, uma explo-
ração de agricultura biológica no Pinhal 
Novo, Nuno Belchior vê no Mercado de 
Natal do Seixal uma oportunidade para a 
dinamização do comércio e da produção 
local, onde o seu negócio se enquadra. Nuno 
sublinha que o certame está bem implemen-
tado e harmonioso e tem tido “um público 

interessante, também composto por muitos 
estrangeiros”. O produtor também encara 
o mercado como “uma forma de revitalizar 
toda esta zona aqui que é por si só bonita”. 
Com negócio criado há dois anos, Marga-
rida Correia, da Msteel, destaca também a 
valorização do comércio artesanal: “é um 
evento que faz movimentar estas zonas que 
precisam de crescer um bocadinho.

“A feira está lindíssima”, descreve Inês 
Cravo, comerciante do Fumeiro do Alentejo. 
Inês faz questão de felicitar a autarquia pela 
organização da Aldeia Natal. “Acho que a 
Câmara está realmente de parabéns porque 
eles apostaram bastante e esta deve ser segu-
ramente das melhores feiras de Natal que 
nós temos”, finaliza Inês. Para Vítor Lopes, 
proprietário de um negócio de castanhas, o 
concelho fica mais alegre com este tipo de 
eventos. “A edição deste ano da Aldeia Natal 
tem evoluído e está mais bonita do que no 
ano passado”, salienta Vítor.

Na rua onde Vítor vende castanhas está 
também o stand da Pista de Gelo, onde miú-
dos e graúdos patinam. António Costa, um 
dos responsáveis da pista, tem ouvido mui-
tos elogios da parte de pais que trazem os 
filhos a patinar, em muitos casos pela pri-
meira vez. “Não participei na Aldeia Natal 
do ano passado, mas pelo que oiço dizer, a 
edição deste ano está muito melhor do que 
a anterior”, menciona António. “Quando 
faço as minhas pausas passeio pela Aldeia e 
tenho gostado da forma como tudo está feito 
e construído”, frisa o jovem. Apesar do can-
saço inerente ao facto de patinar o dia intei-
ro, António sente-se feliz por poder ajudar as 
crianças e adultos a criarem memórias posi-
tivas depois de patinarem pela primeira vez.

Do outro lado da estrada, na tenda ins-
titucional, Natasha Roque e Hélia Marçal 
explicam a finalidade deste espaço em con-
creto. “Aqui divulgamos informações rela-
cionadas com o município e fazemos apoio 
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à Aldeia Natal”, descreve Natasha. “Tanto 
os artesãos como os doceiros devem dirigir-
-se a esta tenda caso surja alguma dúvida ou 
algum problema”, conta Hélia. Ao fim de 
semana, a tenda institucional recebe asso-
ciações e acolhe ateliês.

Sandra Barão, da Associação dos Ser-
viços Sociais dos Trabalhadores das 
Autarquias do Seixal, já esteve presente na 
Aldeia Natal de 2017 e nota uma evolução. 
“Estivemos na Aldeia Natal do ano passa-
do, nas festas de São Pedro e agora nesta 
Aldeia Natal; os eventos têm vindo sempre 

a melhorar”, destaca Sandra. Já o fotógra-
fo Carlos Kayseler participa pela primeira 
vez neste tipo de feiras natalícias. “Já esti-
ve antes em eventos desportivos mas este é 
um trabalho diferente; aqui as pessoas vão 
passeando, vão vendo os expositores”. Para 
Carlos, a aproximação das férias escolares 
poderá trazer mais pessoas à Aldeia Natal e, 
por sua vez, levar mais crianças a quererem 
tirar uma fotografia com o Pai Natal.

Lembrando a necessidade urgente de ser 
construído o hospital do Seixal, o autarca 
Joaquim Santos relembra que a iniciativa 

Natal do Hospital no Seixal 
vai acontecer a 15 de dezem-
bro, com diversos artistas, 
a partir das 16 horas, na 
Sociedade Filarmónica 
União Seixalense. “Espera-
mos que desta vez o projeto 
saia do papel e os cidadãos 
possam finalmente ter aces-
so aos cuidados de saúde 
de que necessitam e com a 
qualidade que merecem”, 
finaliza.



Rostos do seixal
JoÃo caetaNo da coNceiÇÃo costa (1949)

empresa Compal, onde desempenhou 
vários cargos. Paralelamente, iniciou um 
percurso autárquico, sendo eleito, entre 
1986 e 1989, vereador na Câmara Muni-
cipal do Seixal pela Coligação Democrá-
tica Unitária, onde foi responsável pelo 
pelouro dos Espaços Verdes. No manda-
to seguinte, foi membro da Assembleia 
Municipal do Seixal. 

Entre 1994 e 2005 fez três mandatos 
como presidente da Junta de Freguesia 
do Seixal e ainda desempenhou funções 
na assembleia de freguesia durante um 
ano. Foi também presidente da direção da 
Associação de Areeiros e Autarquia para 
a Preservação do Ambiente do Seixal 
entre 1993 e 2006 e fez parte dos órgãos 
sociais de várias coletividades da freguesia 

do Seixal. Com forte ligação à Sociedade 
Filarmónica Democrática Timbre Seixa-
lense - "Os Franceses", fez parte da his-
tória ativa da mesma, tendo abraçado a 
congénere Sociedade Filarmónica União 
Seixalense - "Os Prussianos" com desta-
que para as marchas populares de São 
Pedro onde, com a esposa, foi padrinho. 

No passado dia 6 de novembro, rece-
beu a medalha de Mérito Municipal, nas 
comemorações da elevação do Seixal a 
concelho. Com 79 anos, é recordado por 
todos como o antigo presidente, carisma-
tiquíssimo na sua simpatia, lealdade e cor-
dialidade para com os seixalenses.

Mário Barradas
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RECLAMAR COM O FISCO

Por vezes, na receção de IRS apa-
nhamos um grande susto.

Para a maioria dos cidadãos a co-
municação com Finanças é um “bicho 
papão” e normalmente não ousamos 
sequer pô-la em causa, ou seja, numa 
primeira análise nunca pensamos que 
hajam erros ou falhas. Mas, os erros 
acontecem e há forma de reclamar, 
gratuitamente, junto da Autoridade 
Tributária.

Falemos da reclamação graciosa: 
esta serve para pedir correções de um 
erro ou a revisão de situações relativas 
ao IRS, IRC, IVA ou IMI. 

A reclamação deve ser feita por es-
crito, através do portal das finanças, 
ou presencialmente na repartição de 
finanças a que pertence, podendo o 
cidadão acompanhar o estado da re-
clamação. 

Em ambas as situações o cidadão, 
após a receção da notificação das Fi-
nanças, dispõe de 120 dias (corridos 
de calendário ou uteis?) para reclamar. 

A Autoridade tributaria pode deci-
dir-se pelo deferimento, ou pelo defe-
rimento parcial (onde assume a razão 
parcial do contribuinte e procede à re-
tificação da nota liquidação); ou ainda 
pelo indeferimento.

Se o Fisco optar por um indeferi-
mento: o contribuinte pode não de-
sistir, pois o facto de se perder uma 
batalha não significa que percamos 
a guerra. Neste contexto, o cidadão 
deverá recorrer, dentro do prazo de 
30 dias após a reposta à reclamação 
graciosa, solicitando o recurso hierár-
quico dirigido ao Sr. Ministro das Fi-
nanças. 

Não podemos esquecer que esta re-
clamação não suspende o pagamento 
do imposto, podendo o cidadão nego-
ciar este pagamento em mensalidades. 

A resposta ao recurso hierárquico é 
dada em 60 dias e, se o contribuin-
te está completamente ciente da sua 
razão, deve em simultâneo intentar, 
junto do Tribunal a Impugnação judi-
cial pois, se aguardar pela decisão do 
recurso hierárquico não poderá proce-
der á Impugnação judicial uma vez que 
dispõe de 90 dias após a resposta à 
reclamação graciosa. 

O contribuinte deve ter atenção 
que ao contrário das reclamações, a 
impugnação judicial requer custos, 
normalmente elevados.

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

Rui Hélder Feio
Solicitador

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

Contacte o Solicitador!

218  284  986 934  428  652
solicitador@ruifeio.pt

www.ruifeio.pt Natural do Seixal, onde cresceu, 
estudou, constituiu família, fez 
parte da vida política e do movi-

mento associativo. 
Durante trinta anos, trabalhou na 
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o  vozeiro

rosália Martins

HistóRias associativas (51)*

José costa, um empenhado 
dinamizador da ‘mimosa’

Fernando 
Fitas

Detentor de uma personalidade tão 
forte quanto a sua compleição física, 
José Costa, é, porventura, uma das 

figuras ligadas à Sociedade Musical 5 de Outu-
bro mais relembrada pelos seus consócios e 
sobre quem, de resto, se contam mais histó-
rias.

Inabalável nas suas convicções, desig-
nadamente, quando estavam em causa os 
interesses da colectividade, a firmeza com 
que os defendia, chegava mesmo a inspirar 
algum receio, a quem, por força das circuns-
tâncias, com ele tinha que esgrimir argu-
mentos. Não surpreende, assim, que seja o 
dirigente de quem os associados mais anti-
gos melhor se recordam e a quem aludem 
com maior frequência.

Dir-se-á que José Costa não só foi o timo-
neiro da agremiação, por via dos vários 
cargos directivos que ao longo de várias 
décadas nela ocupou e durante as quais, esta 
viveu o seu período de maior esplendor, mas 
também a alma mater de todos os eventos de 
âmbito cultural e recreativo que nela ocorre-
ram no decurso desse espaço de tempo.

Quase irascível no trato, sempre que vis-
lumbrava que, na sua óptica, alguém estaria 
deliberadamente a prejudicar a Sociedade e, 
em ultima instância, a defraudar o esforço 
de quantos a ela se dedicavam, não tinha 
pejo em afrontá-lo. Comenta-se, até, que, 
uma ocasião, chegou a pagar pelos colari-
nhos, Cosme Lopes - então presidente da 
Câmara - prometendo-lhe um par de lam-
badas, em consequência de este ter sonegado 
o prémio de um concurso de marchas, que, 
em sua opinião, a colectividade merecia, por 
direito próprio.

Mas de facetas outras se revestia, igual-

mente, o carácter de José 
Costa e através das quais, 
melhor se poderá aferir da 
verdadeira dimensão da 
acção dinamizadora que 
protagonizou na Musical 5 de 
Outubro, especialmente, nos 
domínios do entretenimento 
e da fruição cultural. 

Possuído de um humanis-
mo que o instigou a hipote-
car a própria habitação para 
que a Sociedade lograsse 
comprar a casa onde se 
veio a fixar definitivamen-
te, sem que, tão pouco, sua 
mulher disso fosse sabedora, 

José Costa, afirmava-se ainda um homem 
de grande solidariedade, expressando esses 
sentimentos filantrópicos na forma entusi-
ástica com que se colocava sempre na pri-
meira linha de todas e quaisquer iniciativas 
que visassem atender às privações de algum 
conterrâneo, designadamente, por motivo 
de doença.

Músico da ‘Mimosa’, impulsionador do 
teatro, organizador e ensaiador de marchas 
populares e inventor das “Vozes de Paio Pires”, 
José Costa, repartiu-se por um significativo 
conjunto de actividades que marcaram a 
vida dos habitantes da Aldeia em determi-
nada época da sua história. A todas elas, 
emprestou o seu costumado brio, os seus 
saberes e a sua determinação. Facetas de 
quem, ainda hoje, é recordado com saudade, 
por quantos o conheceram.

Empenhar os seus Pertences
às Escondidas da Família

Para comprar Sede da Sociedade

É com indisfarçável emoção que, Maria 
Armanda Costa, 68 anos, se dispõe a rela-
tar histórias e episódios a que seu pai esteve 
associado e que, por tantas vezes os ouvir ou 
os ter presenciado, os guarda no mais bonito 
lugar da sua memória.

Membro da direcção que deliberou pro-
ceder à aquisição do imóvel onde se situa 
actualmente a sede da agremiação, para 
nele instalar definitivamente a colectivida-
de, José Costa, ver-se-ia forçado a hipotecar 
as sua própria habitação para realizar a refe-
rida transacção.

“O valor da compra foi de 100 contos, 
uma soma quase astronómica para aquele 

tempo.” Diz Maria Armanda Costa. “ Mas, 
porque considerava um bom negócio, ainda 
que a Sociedade não tivesse essa quantia, ele 
tratou de empenhar (sem minha mãe saber), 
tanto a casa onde vivíamos como as que 
tínhamos alugadas, evitando, assim, que 
outros o adquirissem.

Todavia, o mais surpreendente de tudo 
isso, foi que apenas viemos a tomar conhe-
cimento desse acto, após o seu falecimento, 
embora minha mãe se recordasse de, nessa 
altura, ter assinado um documento que ele 
lhe trouxera para o efeito, ignorando porém 
com que finalidade. Como não lhe explicou 
para que era, ela presumiu que seria outra 
coisa qualquer e limitou-se a assinar.

Só depois do seu falecimento”, acrescen-
ta, “ minha mãe veio a saber do que ele fize-
ra. Quem lho contou, foi o funcionário do 
banco que efectuou a hipoteca. Felizmente, 
que esta já se encontrava liquidada havia 
algum tempo, não resultando daí problema 
algum.

De igual modo, sempre desconhecemos 
se essa dívida lhe terá, ou não, sido paga pela  
Sociedade. É assunto, sobre o qual nada 
nos disse, eventualmente, para que não nos 
inquietássemos. Não faço a menor ideia...”

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001



CSS | 7 de dezembro de 2018 sociedade | 5

Publicidade

A iniciativa Poesia na Caixa é 
um projeto iniciado em Junho 
de 2018 que tem como objetivo 

levar a cultura a toda a população. Esta 
iniciativa ocorre em várias agências da 
caixa por todo o país.

No passado dia 6 de Dezembro, a 
agência da Caixa Geral de Depósitos 

do Seixal recebeu o ator e autor José 
Fanha, que abriu uma porta na mente 
de todos os presentes, fazendo cada um 
recordar momentos da sua vida através 
dos vários poemas e prosas declamadas.

O autor recordou momentos marcan-
tes da sua vivência, associando a poesia 
à história que contava à audiência. 

O Gerente da agência João Pau-
lo, conta-nos que esta iniciativa surgiu 
através de uma conversa entre o presi-
dente da CGD e do autor, salientando a 
importância da cultura para o desenvol-
vimento pessoal de cada um.

Poesia na caixa Publicidade

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DE BOMBEIROS MISTOS DO 

CONCELHO DO SEIXAL

EDITAL

Rui Manuel Gregório Pablo, Presiden-
te da Mesa da Assembleia Geral, con-
voca, ao abrigo da alínea b) do nº 2 do 
artº 47º do Capítulo III dos Estatutos, 
a Assembleia para reunir, ORDINÁ-
RIAMENTE, no dia 14 de Dezembro 
de 2018, pelas 20:30 Horas, com a 
seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

PONTO ÚNICO:
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PLA-
NO E DO ORÇAMENTO PARA O 
ANO DE 2019.
De harmonia com o nº 1 do art.º 49º, 
se à hora inicialmente indicada não 
estiver presente, pelo menos, meta-
de dos Associados, reunirá a mesma, 
com poderes deliberativos, uma hora 
depois, em segunda convocação, 
com qualquer número de presenças.

Seixal, 30 de Novembro de 2018

O Presidente
da Mesa da Assembleia Geral

Rui Miguel Gregório Pablo

EXTRACTO
___CERTIFICO,  para efeitos de publicação, que por escritura pública lavrada no dia vinte e oito  de Novembro de dois mil e dezoito, no 
Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito na Praceta 
Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, exarada a folhas quarenta e quatro e seguintes, do res-
pectivo livro de notas para escrituras diversas número cento e setenta e oito, foi efectuada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO, pela qual, __
___JACINTO FERNANDO PEREIRA CANDEIAS  LOURENÇO CARRILHO, divorciado, natural da freguesia de Santa Clara-a-
-Velha, concelho de Odemira, residente na Rua Luís de Camões, Lote 1390, Quinta do Conde I, Quinta do Conde, Sesimbra, NIF 110 404 157,_
___DISSE:___________________________________________________________________________________________
___Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do____________________________________________________
___ PRÉDIO URBANO, composto de lote de terreno destinado a zona de equipamento desportivo, com área  de trezentos e vinte e três vírgula 
cinquenta metros quadrados, que confronta do norte com lote mil duzentos e vinte e dois, do sul com via pública, do nascente com Rua Luis 
de Camões, e do poente com Lote mil trezentos e noventa, sito na RUA LUIS DE CAMÕES, LOTE 1221, QUINTA DO CONDE 1, freguesia 
da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, _____________________________________________________________________
___ inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 19296, com o valor patrimonial e  atribuído, de € 9 060,00, _________________
___ e não descrito autonomamente na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra, a cuja área pertence._______________________
___Que o indicado prédio faz parte, logo é a desanexar, da parte  rustica do prédio misto descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Sesimbra sob o número OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM da freguesia da Quinta do Conde (anteriormente descrito sob o nú-
mero três mil e quarenta e oito do livro numero nove), onde se mostra registada a aquisição, como bem próprio, a favor de ANTÓNIO XA-
VIER DE LIMA, casado com Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima sob o regime da comunhão de adquiridos, actualmente falecido, pela 
Apresentação vinte e nove, de vinte e nove de Janeiro de mil novecentos e setenta e um, prédio esse que é abrangido pela Revisão do Plano 
de Urbanização da Quinta do Conde, publicado no Diário da República de quatro de Fevereiro de dois mil e oito, 2ª Série, o qual não con-
traria, no caso concreto, as disposições do P.D.M., não lhe sendo por isso aplicável o disposto no Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei número 60/2007 de 04 de Setembro.____________________________________________, 
___Que o identificado o prédio urbano, veio à posse do justificante em virtude do mesmo o ter adquirido, dia que não soube precisar do 
mês de Outubro do ano de mil novecentos e noventa e cinco, a BARTOLOMEU GONÇALVES SENTIEIRO, casado, natural da freguesia 
de Paço, concelho de Torres Novas, residente na Avenida dos Compadres nº 1, Casal do Sapo, Quinta do Conde, Sesimbra. ___________
___Que o identificado BARTOLOMEU GONÇALVES SENTIEIRO, em dia que também não soube precisar do mês de Agosto de mil nove-
centos e noventa e três, adquiriu o mesmo imóvel a António de Freitas Rato, Maria Anunciada da Silva Brites de Freitas, António Peixoto Pires 
Pedro Barroso, José Pereira Amaro, e Mário Dias Gonçalves, pelo preço de oitocentos mil escudos, por contrato-promessa de compra e ven-
da, com tradição da posse._______________________________________________________________________________
___Que, por seu turno, ANTÓNIO DE FREITAS RATO, MARIA ANUNCIADA DA SILVA BRITES DE FREITAS, ANTÓNIO PEIXOTO 
PIRES PEDRO BARROSO, JOSÉ PEREIRA AMARO, e MÁRIO DIAS GONÇALVES, casados, residentes no Casal de Saldanha – Meia Via 
– Torres Novas, adquiriram o dito imóvel ao titular inscrito do referido prédio, ANTÓNIO XAVIER DE LIMA, em seis de julho de mil novecen-
tos e setenta e um, pelo preço de trinta e três mil escudos,___________________________________________________________
____ sem que tais transmissões alguma vez tenham sido reduzidas a escritura pública,_____________________________________
____inexistindo, portanto, títulos formais que as comprovem, mostrando-se impossível reconstituir o trato sucessivo entre o titular inscri-
to e o oro justificante, porquanto o titular inscrito já se encontra falecido.______________________________________________
____Que, assim, a o justificante possui o sobredito prédio urbano à mais de vinte anos, sendo esta desde sempre exercida em nome próprio, 
com a consciência de nunca, nem mesmo no acto de aquisição estar a prejudicar direitos alheios, com o conhecimento de toda a gente e sem 
oposição ou interrupção de quem quer que fosse.________________________________________________________________
____Que durante aquele período de tempo, o justificante agiu como proprietário, sem nunca ocultar esta sua posição, fosse importunado 
por quem quer que fosse, desde o seu início, usufruindo directamente o referido prédio, considerando-o como coisa sua, desta forma o 
conservando e beneficiando, pagando os encargos legais e dele retirando todos os benefícios próprios de verdadeiro dono,___________
___sendo por isso caracterizada pela boa fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que invocou a aquisição do referido  
prédio por usucapião.__________________________________________________________________________________
___Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontram impossibilitado de comprovar o seu direito de propriedade pelos meios  
extrajudiciais normais.__________________________________________________________________________________
____ESTÁ CONFORME O ORIGINAL._____________________________________________________________________
____ Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito na Pra-
ceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, aos vinte e oito  de Novembro de dois mil e dezoito.__
___A Notária,________________________________________________________________________________________

Maria dos Anjos Barreiros
Conta registada sob o nº 408

Contacte:
Vasco Santos – 935 237 911
Trv. Gaspar Estaço, Nº 4 A – Fogueteiro

Um vértice de apoio ao condómino
e à mediação imobiliária.

Há vários anos no mercado, a Vértice Comum 
é uma empresa especializada não só na gestão 

de condomínios como também na gestão de 
arrendamentos e mediação imobiliaria.

Nesta área de atividade há 15 anos, esta empresa 
dedica-se à gestão de condomínios, como atividade 
principal e outras atividades secundárias tais como, 

mediação imobiliária,  gestão de arrendamentos
e agentes da Gold Energy.
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Natal avenida 2
Pelo segundo ano consecutivo o comércio locar das ruas D. Branca de Saraiva Carvalho, 1º de Maio, Travessa Tomás de Abril e Avenida 
Marcos de Portugal, organizam este evento natalício.

Com o objetivo de oferecer à 
população, que durante todo o 
ano frequenta o comercio local 

destas ruas, uma semana diferente e 
recheada do espírito natalício, o Natal 
Avenida irá iluminar, animar e decorar 
as ruas de forma não tradicional.

Durante a semana de 17 a 22 de 
dezembro, as lojas aderentes têm pro-
moções para todos os clientes, que ain-
da se habilitam ao sorteio de prémios 
oferecidos pelos comerciantes. 

Dia 22 haverá animação de rua, pin-
turas faciais, tatuagens, balões, insuflá-
veis, sorteio de Natal com a presença 
do Pai Natal, música ao vivo, desfile de 
moda e penteados.

Estão todos convidados a participar 
nesta iniciativa, cujo principal objetivo 
é unir e animar as famílias enquanto 
fazem as compras de Natal no comércio 
local !

O Natal Avenida oferecido pelo 
comércio local com a organização do 
IpintaFace, a colaboração do Magio-
landys e o apoio logístico da JFAmora.

LojAS ADErENTES:
• Pastelaria o Laço 
• Tenreiros Automoveis 

• Talho Poeirinha
• Atelier de Imagem – Cabeleireiros
• Roupa Feliz – Lavandaria 
• Salão Maria
• Churrasqueira A Cidade 
• Lavandaria Lava Maria
• Beauty King 
• Avenida, papelaria
• SR Cabeleireiros 
• Lojinha da Costura 
• Airchave 
• Fruta Amora 
• Ponto Azul café / Pastelaria
• Sonho Meu 
• Pimpolho, moda infantil
• Edisa – Papelaria 
• Criarte – arte e decoração
• Haarstudio – Cabeireiro
• Dankô – costureira 
• Petisqueira – Restaurante 
• Remax imobiliária
• Talho Franco e Simões 
• MindChallenge, ATL
• Amora Mar – Peixaria 
• Favo de Mel – Café 
• A Fornalha – padaria fabrico próprio 
•  A Pastelaria – café, jogos da Santa casa.
• Farmácia Nobre Guerreiro 
• Tendencia Cabeleireiro 
• Amora Doce – pastelaria, padaria

Programa
dia 22 dezembro:

10h
Chegada do Pai Natal com prendi-
nhas para oferecer!
Animação de rua
Pinturas faciais
Tatuagens com purpurina 
Balões 
INSUFLÁVEL

13h
Almoço de Natal partilhado, com 
os lojistas, moradores e população.

15h 
Desfile de moda oferecido por
TENDÊNCIA CABELEIREI-
ROS PIMPOLHO

16h
Música ao vivo por Grupo de Can-
tares da Santa casa da misericórdia 
de PAIVA
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A Comissão de Utentes da Saúde do 
Concelho do Seixal (CUSCS) resolveu 
levar a efeito uma vigília junto ao actu-

al Centro de Saúde de Corroios, que decor-
reu dia 5 de dezembro, quarta feira, entre 
as 18h00 às 20h00, exigindo do governo “a 
imediata abertura de concurso para a cons-
trução do novo centro de saúde de Corroios, 
com valores realistas, para que a respetiva 
empreitada possa ser rapidamente aprovada”.

De facto, a 9 de maio de 2017, entre a ARS 
LVT e a CM do Seixal, na presença do então 
Secretário de Estado, era assinado o Acordo 
de Colaboração para a Construção do Novo 
Centro de Saúde de Corroios, para o qual a 
autarquia cedeu o terreno, há já vários anos. 
Foi publicamente anunciado que estaria em 
funcionamento até finais de 2018. 

“Quando o primeiro concurso da tute-
la foi publicado, a Comissão de Utentes 
levantou dúvidas sobre o exíguo valor da 
empreitada, completamente desajustado 
da realidade. São já dois os concursos que 
o Ministério da Saúde anula, por ficarem 
desertos quanto a interessados e pelas mes-
mas razões. A Comissão de Utentes estava 
certa.” - diz a CUSCS num comunicado 
para a imprensa.

“Entretanto, a Câmara Municipal do 
Seixal cumpriu já a sua parte do acordo ao 
aprovar a empreitada referente aos arranjos 
nos espaços exteriores envolventes, no valor 
de cerca de 300 mil euros”.

Segundo a CUSCS “esta pretensa (ou 
suposta) teimosia do Ministério da Saúde 
em insistir no valor do concurso, legitima 

eventuais conclusões sobre os propósitos do 
governo, que poderão não ser consentâneos 
com a urgência desta unidade de saúde, e 
que a proximidade de eleições não lhes será 
indiferente”.

“O certo é que, passado mais de um ano 
e meio, nada se alterou. As dificuldades 
continuam para os cerca de 36 mil utentes 
da UCSP de Corroios (dos quais, cerca de 
metade sem médico de família) e para os 
profissionais que ali trabalham. Onde estão 
o novo centro de saúde de Corroios e o Hos-
pital no Seixal?”

“É uma luta antiga, que se arrasta há duas 
décadas”, diz José Lourenço – representante 
da CUSCS – “a nova correlação de forças na 
Assembleia da República, saída das eleições 
legislativas de 2015, fez renascer a esperança 

vigília em corroios pela construção do novo centro de saúde
Comissão de Utentes anuncia radicalização da luta caso o governo não cumpra com os compromissos assumidos.

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

 aLdeia de Paio Pires

FAÇA A SUA ENCOMENDA DE NATAL

ementa Variada
todos os dias

menú
desde 6,5€ take-away

entregas ao domiCÍLio

nos utentes. Infelizmente, vamos para o 4º 
ano da legislatura e nada mudou. Nenhuma 
das grandes promessas feitas pelo atual gover-
no para o concelho do Seixal se concretizou 
ainda, e aquelas que viram algum avanço, foi 
porque a autarquia se chegou à frente. Lamen-
tavelmente, consideramos que tem havido uma 
enorme indiferença e desrespeito por parte do 
Governo e da ARS LVT, seja com os utentes, 
seja com as autarquias e os eleitos locais, que 
têm feito chegar ao poder central dezenas de 
moções aprovadas na Assembleia Municipal e 
nas Assembleias de Freguesia”.

A Comissão de Utentes reafirma a sua 
determinação em acentuar a luta dos uten-
tes, e anuncia a sua radicalização caso o 
governo não cumpra rapidamente os com-
promissos assumidos com a população.
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comemoração do décimo aniversário 
dos “confrades da Poesia”

Este é um site que é um grande veí-
culo da cultura, não só em Portu-
gal mas também no Brasil onde 

tem muitos associados e é extensível a 
elementos  das comunidades espalhadas 
pela Europa com pessoas da Diáspo-
ra que nele participam poeticamente e 
assim mitigam saudades do seu país.

Foi também privilegiado o aniversário 
da sua Rádio criada por Pinhal Dias e 
Euclides Cavaco, um poeta da Diáspora 
que com a sua poesia e criatividade está 
sempre presente com o seu apoio nas ini-
ciativa desta dupla de dirigentes dos Con-
frades Pinhal Dias – Conceição Tomé.

Foram muitos os confrades que qui-
seram participar e homenagear o Pre-
sidente Pinhal Dias e vice –Presidente 
Conceição Tomé.

O almoço comemorativo decorreu 
em ambiente de grande alegria e soli-
dariedade com mais de 50 pessoas 
provenientes de várias associações que 
pertencem também aos Confrades: 
Mensageiro da Poesia, Associação Por-
tuguesa de Poetas, Horizontes da Poe-
sia.

Presentes também, alguns convida-
dos especiais: Albertino Galvão diri-
gente dos Horizontes da Poesia, Rosa 

Duarte diretora da Cesviver - Casa do 
Educador. Lurdes Mano divulgadora 
literária da Casa do Educador, Maria 
do Carmo, José Frias Xabregas, fadistas 
da cidade de Amora.

Após o almoço o convívio prolongou-
-se pela tarde com a declamação de 
poemas de autoria dos próprios confra-
des o que imprimiu à tarde um grande e 
diversificado momento de cultura.

Por fim partiu-se o bolo de aniversá-
rio e cantaram-se os parabéns desejan-
do longa e cultural vida aos “Confrades 
da Poesia”.

Maria Vitória Afonso

Publicidade

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DE BOMBEIROS MISTOS DO 

CONCELHO DO SEIXAL

EDITAL

Rui Manuel Gregório Pablo, Pre-
sidente da Mesa da Assembleia  
Geral, convoca, ao abrigo do artº 
47º, alínea a), nº 2 dos Estatutos, 
e na sequência do Edital de 30 de 
Outubro último, a Assembleia para 
reunir, ORDINÁRIAMENTE, no dia 
15 de Dezembro de 2018, entre as 
15:00 e as 19:00 Horas, com a se-
guinte

ORDEM DE TRABALHOS

ELEIÇÃO DOS ORGÃOS-SOCIAIS 
PARA O BIÉNIO 2019/2020

Seixal, 03 de Dezembro de 2018

O Presidente
da Mesa da Assembleia Geral

Rui Miguel Gregório Pablo

CiViLizaÇÕeS

Ainda no contexto das afirmações 
da senhora Ministra da Cultura em 
relação ao valor do IVA a aplicar às 
touradas, ficámos a saber que para ela 
este tipo de actividade é um espectáculo 
bárbaro e que a sua posição “não é por 
uma questão de gosto, é por uma ques-
tão de civilização”.

Depois disto fiquei mais tranquilo, 
com a certeza de que a Doutora Graça 

Fonseca irá defender a partir de agora 
em todos os Conselhos de Ministros a 
nossa avançada civilização, começan-
do por exigir ao Primeiro-ministro e 
ao Ministro das finanças um aumento 
substancial das remunerações dos refor-
mados e pensionistas, principalmente 
daqueles que recebem pouco mais de 
200 euros mensais e que com isso não 
podem comprar os medicamentos de 
que necessitam e dificilmente conse-
guem fazer uma refeição por dia.

Também certamente falará com a 
sua colega da Saúde para que se elimi-
nem as listas de espera para consultas 
e cirurgias, defendendo um verdadeiro 
Serviço Nacional de Saúde universal, 
privilegiando a prevenção em vez da 
doença, não esquecendo de lhe chamar 
a atenção para as justas reivindicações 
dos médicos, dos enfermeiros e dos téc-

nicos superiores de diagnós-
tico e terapêutica. E já agora, 
lembre-lhe por favor, que o 
Hospital do Seixal continua a 
ser apenas uma miragem e que 
a abertura do novo Centro de 
Saúde de Corroios estava pre-
vista para 2018 e que o fim do 
ano está a chegar sem que se 
vislumbre essa concretização.

Celino Cunha vieira

Defenderá com unhas e dentes a 
urgente indemnização a quem ficou 
afetado pelos incêndios e sem casa para 
viver, que na altura acreditaram nas 
aldrabices de um governo que tudo pro-
meteu e nada fez.

Passará a estar do lado dos professo-
re e fará certamente ver ao Ministro da 
Educação a razão que assiste aos docen-
tes na contagem do tempo de serviço 
efectivo, repudiando a posição unilate-
ral do governo a que pertence.

Estará con toda a certeza a senhora 
Ministra sensível e solidária com os juí-
zes, com os oficiais de justiça, com os 
guardas prisionais, com os polícias, com 
os militares e com tantos outros profis-
sionais que se têm manifestado para que 
as suas condições de trabalho e remune-

rações sejam revistas, entrando-se num 
diálogo aberto e leal, em vez de dema-
gógico e prepotente.

Não deixará a Doutora Graça Fon-
seca que passe mais uma semana ou 
um mês sem que se iniciem as obras da 
ala pediátrica do Hospital de São João, 
onde crianças com diversas patologias 
graves e principalmente as do foro onco-
lógico, não têm o mínimo de condições 
para serem tratadas.

Sabe-se que a senhora desempenhou 
durante os últimos 3 anos as funções 
de Secretária de Estado Adjunta e da 
Modernização Administrativa, estando 
à vista (???) o trabalho que desenvolveu. 
Ainda não foi desta que o Seixal passou 
a ter uma Loja do Cidadão. Mas não 
é de estranhar que pouco ou nada se 
conheça, pois dos anteriores também 
nada se viu.

A Doutora Graça Fonseca disse ain-
da que “todas as políticas têm na sua 
base valores civilizacionais e as civiliza-
ções evoluem”.

Concordamos plenamente, mas, 
senhora Ministra, as civilizações devem 
preocupar-se em primeiro lugar com 
as pessoas e só depois disso com outros 
aspectos secundários.

Foi no passado dia 25 de novembro que teve lugar o 10º Aniversário dos “Confrades da Poesia” 
e também o 1º aniversário da rádio Confrades da Poesia. 
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PrEPArAção:
–  Pre aqueça o forno a 180 graus. 
–  Retire a parte de cima do pão e remova a 

parte do miolo.
–  Bata os ovos, acrescente as natas, a cebola 

picada e os temperos. 
–  Coloque o creme dentro de cada pão, 

polvilhe o queijo por cima.
–  Leve ao forno por 30 minutos.

DR 

INgrEDIENTES:
2 bolos do caco
3 ovos
1 cebola picada
5 colheres de sopa de natas
1 colher de sopa de salsa
sal à gosto
queijo parmigiano ralado a gosto

www.entrecolheradas.com
by Paula Bollinger

Receita: 
omelete de cebola no bolo do caco
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Tel. 212 128 370  reservas@quintavalenciana.pt
 Cocktail receção: Aperitivos sólidos e líquidos.
 Entrada fria: Gambas ao natural.
 Sopa: Creme de couve flor c/bacon.
 Peixe: Bacalhau mimoso c/puré de batata em cama de espinafres.
 Carne: Pá de porco c/molho agridoce de nozes, arroz selvagem e cenoura baby.
 Sobremesa: Tranche de Whisky.
 Meia Noite: Bolo Rei, passas, broas e espumante.
 Buffet: Frutas e doces, carnes frias e queijos.
 Bebidas: Vinho branco/tinto (Dona Ermelinda), refrigerantes, sumo laranja, água, café/digestivo.

Cocktail Receção às 20h

Jantar às 21h

D
up

la  Animação  M
usical

75€Valor p/pessoaIva incluído
Crianças grátis até 5 anos

6 a 10 anos pagam 50%
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seixal assinala o dia internacional das Pessoas 
com Deficiência
A sessão comemorativa do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência juntou diferentes associações abrangidas no concelho 
como a APCAS, a ANPAr e a CErCISA.

O reconhecimento a pessoas, empre-
sas e instituições que se destaca-
ram no apoio às instituições da 

área da deficiência marcou a comemora-
ção do Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência. A iniciativa, levada a cabo 
pela autarquia do Seixal, teve lugar no 
Auditório dos Serviços Centrais da Câma-
ra no passado dia 3 de dezembro.

Na abertura deste encontro, Joaquim 
Santos, presidente da Câmara Munici-
pal do Seixal, felicitou todas as institui-
ções presentes pelo excelente trabalho 
desenvolvido. Apesar do longo caminho 
existente a percorrer para a integração 
completa da pessoa com deficiência, 
Joaquim Santos reforçou a intenção da 
autarquia em concretizar neste mandato 
os projetos que têm sido preparados com 
diversas instituições. “Apesar de todos 
os contratempos, fica aqui a nossa firme 
convicção de que iremos usar os nossos 
recursos em prol de todas as instituições 
do concelho, seja na área educativa, cul-
tural, desportiva ou social”, começou por 
referir o autarca.

Embora exista uma grande necessi-
dade no concelho para equipamentos de 
resposta social, Joaquim Santos garantiu 
o apoio da Câmara: “contarão com o 
município do Seixal para podermos 
transformar sonhos em realidades e eu 
acredito que neste mandato iremos con-
cretizar muitos sonhos; nós estamos cá 
para lutar por eles”. 

“É com imensa honra e com imen-
so prazer que todos os dias trabalhamos 
convosco”. Foi deste modo que Manue-
la Calado, vereadora com o Pelouro da 
Educação, Desenvolvimento Social, 
Juventude e Gestão Urbanística, des-

creveu a vertente de apoio prestada dia-
riamente pelo município do Seixal às 
associações que trabalham com pessoas 
com deficiência. A vereadora deixou tam-
bém uma garantia: “todos juntos nunca 
somos demais para abraçar esta causa, 
para lutar por ela; para que todos aqueles 
que tenham deficiência possam ter direito 
a ter direitos”.

Nesta sessão comemorativa, as diversas 
instituições fizeram questão de mostrar o 
trabalho que têm vindo a desenvolver, a 
fim de expor as boas práticas dinamiza-
das. José Patrício, presidente da Associa-
ção de Paralisia Cerebral Almada-Seixal 
(APCAS), destacou a importância do 
momento. “Se faz sentido estarmos aqui 
reunidos é porque há muita gente a tra-
balhar para que não tenhamos de vir a 
celebrar o dia da deficiência no futuro; 
quando isso acontecer é sinal que a inclu-
são foi atingida e que de facto não preci-
samos de estar a falar ou exigir direitos”.

Ao fazer a apresentação do projeto 
“Desporto com Sentido”, José Patrício 
descreveu a ideia levada a cabo pela insti-
tuição que preside como “uma ideia muito 
louca que os elementos da APCAS tive-
ram há uns anos atrás”. Com um desafio 
de concretizar, em apenas 18 meses, a ela-
boração de 21 livros sobre desporto adap-
tado, a associação teve a colaboração de 
58 autores. “Queríamos criar ferramen-
tas para que os professores de educação 
física possam transformar as suas aulas 
e torná-las mais inclusivas, trabalhando 
com todos os alunos que têm pela frente”, 
acrescentou José Patrício. A coleção de 21 
manuais de fácil leitura permite conhecer 
melhor as adaptações possíveis em cada 
modalidade, para cada área da defici-

ência, ajudando a incrementar a prática 
desportiva das pessoas com deficiência.

“Não temos de olhar para a deficiên-
cia como algo que, por ser diferente, nos 
coloca receio, nos coloca alguns entraves. 
Bem pelo contrário, temos de olhar para 
a deficiência como uma oportunidade de 
a trabalhar de uma outra forma, para 
a inclusão. Para isso temos de ver como 
ultrapassamos as barreiras, porque no 
fundo elas são colocadas pela própria 
comunidade”, frisou o presidente da 
APCAS.

Em conjunto com familiares e com 
toda a comunidade, a Cooperativa para 
a Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados do Seixal e Almada (CER-
CISA) tem vindo a traçar nos últimos 43 
anos um caminho de luta “pela inclusão 
escolar, social e profissional das pesso-
as com deficiência”, como referiu Hugo 
Diniz, terapeuta da fala e colaborador da 
Cooperativa, nesta cerimónia. 

Ao abordar o tema da inclusão dentro 
da comunidade educativa, Tânia Guerra, 
psicóloga clínica da CERCISA, referiu 
uma das repostas sociais da Cooperati-
va: o Centro de Recursos para a Inclu-
são – o CRI. Regendo-se pelos princípios 
de proximidade, retaguarda, trabalho de 
parceria e intervenção nos contextos e nas 
pessoas, o CRI procura capacitar não só 
alunos, como também professores e toda 
a comunidade educativa. Através do Cen-
tro de Recursos, a CERCISA tem, atu-
almente, psicólogos, terapeutas da fala, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
psicomotricistas, num total de 20 técnicos 
a exercer intervenção em 10 agrupamen-
tos (escolas agrupadas e escolas secundá-
rias). Desses 10 agrupamentos, seis são 

do Seixal e quatro de Almada. “O Seixal 
aglomera também a escola da Cruz de 
Pau, escola de referência para alunos 
surdos, e, em Almada, a escola referên-
cia para cegos e amblíopes”, acrescentou 
Tânia Guerra.

A Associação Nacional de Pais e Ami-
gos Rett (ANPAR) também se juntou 
a sessão de sensibilização, apresentan-
do o seu projeto Arte Inclusion, criado 
este ano. Ao apoiar crianças portadores 
do síndrome de Rett, sobretudo do sexo 
feminino, a ANPAR nasceu da necessi-
dade de proporcionar uma melhor qua-
lidade de vida a crianças que, ao serem 
portadoras desta doença, sofrem de uma 
multideficiência, tornando-se totalmente 
dependentes. Com 90 famílias sinaliza-
das com esta patologia, a ANPAR estima 
que em Portugal existam 300 casos de 
pessoas com síndrome de Rett.

O nascimento do projeto Arte Inclu-
sion, com o impulso do Instituto Nacio-
nal para a Reabilitação, fez deste ano 
um ano de viragem para a ANPAR. 
Nas instalações que a associação tem no 
Seixal, a ANPAR abre as portas a todos 
os portadores de Rett e não só. O Arte 
Inclusion vem no sentido de proporcionar 
às pessoas com deficiência a possibilida-
de de criarem laços não só com os seus 
pares mas com a comunidade em geral. 
Através de diversas parcerias, a ANPAR 
proporciona atividades como a arte tera-
pia, a equitação terapêutica, a natação e 
a musicoterapia. Esta associação também 
procura colaborar com outras institui-
ções, unir recursos para que todos pos-
sam dar uma melhor qualidade de vida 
às pessoas com deficiência.

Cláudia Cristão 



AChiMpA

A 9 de dezembro, às 16 horas, 
no Cinema São Vicente, vai 
estar em cena a peça “Achim-
pa”, da associação cultural Val-
devinos, de Sintra. 

Num dia normal da biblio-
teca, um investigador descobre 
uma palavra desaparecida des-

de os tempos dos afonsinhos: Achimpa. Todos a usam mas não sabem 
como. Neste espetáculo divertido e dinâmico, o público é chamado a 
brincar com as palavras. De autoria e ilustração de Catarina Sobral, 
“Achimpa” é adaptada por Fernando Cunha, que também interpreta 
e encena, juntamente com Ângela Ribeiro. Pedro Garcia é responsável 
pelas marionetas e Ana Pinto e Carlos Martins pela cenografia. 

Os ingressos para têm um custo unitário de cinco euros (bilhete 
normal), quatro euros (com desconto) ou três euros (para animamigos).  
As reservas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10 às 13 
e das 15 às 18 horas, através do telefone 212 254 184 ou do e-mail  
comunicacaoanimateatro@gmail.com.

CoppéliA1936,  o  Ano  dA  Morte  de  riCArdo  reiS 

DR 

MoStrA  de  doCeS  de  nAtAl

Broas de Alfarim, coscorões, 
sonhos, fatias albardadas e azevias 
são algumas das especialidades 
que vão marcar a Mostra de Doces 
de Natal, uma ação solidária já 
tradicional no programa natalício 
do concelho de Sesimbra. Entre 
8 e 9 de dezembro, a partir das 
14 horas, a mostra decorrerá na Fortaleza de Santiago, no dia 8. No dia 
seguinte, o evento terá início à mesma hora, mas no Parque da Vila, na 
Quinta do Conde. Os doces, confecionados por dezenas de doceiras e pas-
telarias do concelho, podem ser adquiridos por um valor simbólico de um 
euro por unidade. Este ano, a verba arrecadada no primeiro dia da mostra 
reverte a favor da Associação de Beneficência, Amizade e Solidariedade 
(ABAS). No segundo dia será entregue à Associação Portuguesa para as 
Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, em concreto para o Pólo desta 
associação na Quinta do Conde. Caso as condições climatéricas não permi-
tam a realização da iniciativa no Parque da Vila, no domingo, o evento será 
realizado na União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde.

DR 

Conto  de  nAtAl 

O teatro musical “Conto de 
Natal”, de Charles Dickens, vai 
estar em cena a 9 de dezembro, às 
16 horas, no Cineteatro Munici-
pal João Mota, em Sesimbra. Pro-
duzida pela Companhia da Esqui-
na, a peça destina-se a maiores de 
seis anos.

"Mais vale ser cego de todo, do que ter um ar destes". Esta é a opinião 
de Pickles, a pulga que, inadvertidamente, cai na orelha do protagonista da 
peça, o Avarento Scrooge, que recusa a tradição e põe em causa o ideal do 
Natal. Destinado a toda a família, este divertido teatro musical tem texto 
e dramaturgia de Jorge Gomes Ribeiro e Pedro Martinho e é encenado 
por Jorge Gomes Ribeiro. Do elenco fazem parte André Nunes, Quimbé, 
André Vasconcelos, Nuno Bernardo, Lídia Muñoz, Catarina Rôlo Salguei-
ro, Pedro Martinho, Rita Fernandes, Fabíola Lebre, Sérgio Moura Afonso 
e Sérgio Moras. Cada bilhete custa cinco euros. 

DR 
Nos dias 15 e 16 de dezem-

bro subirá ao palco do Auditório 
Municipal do Fórum Cultural 
do Seixal uma versão adaptada 
do espetáculo “Coppélia” cria-
da pelas professoras Alexandra 
Meném, Ana Bergano, Ana Per-
digão e Sandra Costa, e inter-
pretada por bailarinos da Casa 
do Povo de Corroios, do Espaço 
Reyel e da Escola de Artes do 
Independente Futebol Clube Tor-
rense. «Coppélia» trata-se de um 
bailado cómico que acompanha 
a história dos noivos Swanilda e 
Franz. O clima é de romance e 
festa, mas o inesperado acontece 
quando o protagonista passa pela 
oficina do Dr. Coppelius e conhe-
ce uma rapariga muito bonita e 
misteriosa.

Espetáculos no sábado, às 21 
horas, e domingo, às 16 horas, 
a Casa do Povo de Corroios, do 
Espaço Reyel e a Escola de Artes 
do Independente Futebol Clu-
be Torrense associam-se, assim, 
à Câmara Municipal do Seixal 
para a organização destes espe-
táculos. O preço dos bilhetes é 
2 euros, para adultos, e 1 euro, 
para crianças até aos 12 anos.

DR 
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O encerramento do 35.º Fes-
tival de Teatro do Seixal será 
marcado pela peça “1936, O 
Ano da Morte de Ricardo Reis”, 
de José Saramago. Esta produ-
ção do teatro A Barraca pode 
ser vista dia 7 de dezembro, às 
21h30, no Auditório Munici-
pal do Fórum Cultural do Seixal. Com dramaturgia e encenação de 
Hélder Mateus da Costa, a peça tem um elenco composto por Adérito 
Lopes, Ruben Garcia, Sónia Barradas, Carolina Parreira, João Maria 
Pinto, Samuel Moura e Sérgio Moras. O custo de cada bilhete é 10 
euros ( jovens até 25 anos, reformados e trabalhadores das autarquias do 
Seixal usufruem de 50% de desconto). Podem ser comprados em ticke-
tline.pt e no balcão de informações da Biblioteca Municipal do Seixal, 
de terça a sexta-feira, das 10 às 19 horas, e sábados, das 14.30 às 19 
horas. A bilheteira do Auditório abre 1h30 antes do espetáculo.

DR 

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

Telefone 212765336
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

___Certifico para efeitos de publicação, que por escritura pública de justificação lavrada neste Cartório, em três de 
Dezembro de dois mil e dezoito, lavrada com início a folhas trinta e uma e seguintes do livro de notas para escrituras 
diversas número Vinte e Dois, Gilberto Augusto dos Santos, NIF 123 146 593, natural da freguesia de Vale Fontes, 
concelho de Vinhais, e mulher Maria Alice Evangelista Pinheiro de Oliveira Santos, NIF 136 482 716, natural 
da freguesia de Amora, concelho do Seixal, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes na Av. Da 
Liberdade, lote 189, Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro, Seixal, declararam que são donos e legítimos possuido-
res, com exclusão de outrém, de um lote de terreno para construção urbana, com a área de oitocentos e quarenta e 
seis metros e oito decímetros quadrados, designado por lote H-trezentos e vinte e oito, sito na Avenida Liberdade, 
lote H328, Quinta das Laranjeiras, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, que confronta do norte e sul com 
arruamento, do nascente com Celestina dos Santos, e do poente com lote H315, inscrito na matriz predial respectiva 
sob o artigo 14740, omisso na competente Conservatória do Registo Predial do Seixal. ____________________
___Que, este prédio foi por eles adquirido cerca do inicio do ano de mil novecentos e setenta e três, a António 
Augusto Martins, solteiro, maior, residente na Estrada Nacional 378, Sesimbra, mas dado o tempo decorrido desde 
aquela aquisição até hoje, não são detentores de qualquer título formal que legitime a posse de tal prédio. _________
___Que os justificantes não sabem se foi efectivamente celebrada escritura publica da compra e venda e também 
as buscas a que se procederam nos diversos Cartórios não permitiram qualquer localização das mesmas.________
___Que o referido lote de terreno encontrava-se já na data da sua compra pelos justificantes devidamente autonomi-
zado, formando uma unidade predial própria e independente. Que no entanto, a sua inscrição matricial só há pouco 
tempo foi feita, dado os justificantes terem decidido construir no identificado lote, altura em que foram advertidos 
junto da respetiva câmara municipal que, para os licenciamentos pretendidos, necessitavam de proceder à respetiva 
inscrição. Que confessaram os justificantes que não tendo quaisquer conhecimentos que lhes permitissem diligen-
ciar na obtenção de toda a documentação necessária, e perante o desconforto e insegurança da inexistência de titulo 
para proceder ao registo do prédio a seu favor, procuraram apoio jurídico, tendo então sido orientados pelos seus 
advogados e procedido à inscrição matricial do mesmo.___________________________________________
___Que assim, o lote de terreno adquirido há mais de vinte anos pelos justificantes, embora material e devidamente 
demarcado, não se encontra ainda registado, o que porém, não tem impedido que sobre ele os justificantes venham 
exercendo a posse, posse que é pública, pacifica e de boa fé. Que o seu invocado direito de propriedade advém-lhes 
originariamente por usucapião, em virtude de, depois daquela venda os justificantes exercerem no prédio todos os 
poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, portando-se sempre como seus donos, sem interrupção, fruindo 
as utilidades possíveis, convictos de exercerem o mencionado direito com exclusão de outrem, à vista de todos e sem 
discussão, nem oposição de ninguém._______________________________________________________ 
____Que dada a natureza do invocado título não têm possibilidade de comprovar o seu direito pelos meios extraju-
diciais normais, direito esse de propriedade que justificam pela presente escritura, para fins de registo predial.___
___Que o identificado prédio não tem qualquer relação com os prédios descritos na Conservatória do Registo pre-
dial do Seixal sob os números, respectivamente, oito mil cento e catorze da freguesia de Arrentela, mil seiscentos e 
cinquenta e oito da freguesia de Fernão Ferro, quatro mil novecentos e trinta da freguesia de Fernão Ferro e noventa 
e um da freguesia de Arrentela.____________________________________________________________
___Está conforme o original. _____________________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 03 de Dezembro de 2018.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)
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O novo livro de Ana Paula Costa é o ponto de 
partida para uma travessia num quotidiano feito de 
imagens, temas e motivos, num cativante conjunto 
de crónicas publicadas pela autora, reflexões críticas, 
acutilantes e textos poéticos melódicos e intimistas.

Em “Tempo de Ser Mulher” a autora afirma o 
seu lado cerebral e congruente, intelectualizando e 
racionalizando vivências e emoções. Por outro lado, 
vagueia entre o sensitivo e o onírico, deixando voar 
o imaginário e o devaneio numa construção onde as 
palavras não são o princípio e o fim, mas um lugar que 
se adivinha de profunda entrega e plena liberdade.

Ana Paula Costa publicou o seu primeiro livro 
“Adolescer”, em 2011 e dinamizou um grupo de ter-
túlias de poesia no Clube Sesimbrense. Com fortes 
tendências humanistas, a autora acredita na espiritu-
alidade como forma de evolução e criação. Para além 
de ser escritora, Ana Paula é também instrutora de 
meditação e relaxamento para crianças, mestre em 
Reiki e uma estudiosa de Budismo.

José Cid apresenta o álbum “Clube dos Corações 
Solitários”, numa segunda versão muito especial, de-
pois de uma primeira edição em vinil que já se en-
contra esgotada. O mais recente álbum vem agora 
em formato CD com 16 temas, uma pen onde poderá 
ouvir os mesmos temas e um DVD com 14 videoclips.

O álbum masterizado nos míticos estúdios Abbey 
Road, por Simon Gibson, tem um grafismo beatlenia-
no. Enquanto autor e compositor, José Cid partilha a 
sua arte de escrita e criação de músicas com artistas 
como Tozé Brito, António Tavares Teles, João Mon-
ge, Maria Luísa Batista, entre outros.

José Cid apresenta um álbum com grandes canções 
que constituem as peças de um puzzle que se comple-
tam numa panóplia de sentimentos e lugares comuns. 
“Clube dos Corações Solitários” espelha a diversidade 
de um cantor que deixa um desafio aos fãs: quem qui-
ser pode adicionar a sua fotografia à capa do álbum 
e juntar-se ao grupo de Cid, ao lado de figuras como 
Marcelo Rebelo de Sousa, Marilyn Monroe, Luís de 
Camões, John F. Kennedy ou António Costa.

livro

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: A sua vida afetiva beneficiará desta sua fase mais 
sentimental.
Saúde: Nada o preocupará. 
Dinheiro: Não gaste as suas finanças em bens desneces-
sários.
Números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Amor: Não sofra por antecipação, porque assim não vi-
verá as alegrias e felicidades de cada momento que passa.
Saúde: Consulte o seu médico para que faça um check-up.
Dinheiro: Não gaste em demasia, poderá precisar de al-
gum dinheiro mais tarde. 
Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48

Amor: Aproveite este momento de boas energias para es-
tar com o seu companheiro.
Saúde: Nada de preocupante nesta área. 
Dinheiro: A este nível nada o perturbará. Arrisque! O 
sucesso espera por si!
Números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Amor: Esclareça as situações conflituosas recorrendo ao 
diálogo. Uma personalidade forte sabe ser suave e leve 
como uma pena!
Saúde: Cuidado para que possa evitar gripes e constipações.
Dinheiro: Neste campo nada o afetará.
Números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Amor: Não fique desatento ao que se passa à sua volta.  
A força do Bem transforma a vida!
Saúde: Sentir-se-á em forma e sem preocupações.
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades.
Números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Amor: Cuidado com as atitudes que toma, revelarão falta 
de maturidade sentimental. Perdoe-se a si próprio!
Saúde: Não se medique, procure um médico.
Dinheiro: Se quiser entrar num novo negócio, esta será 
a melhor altura. 
Números da Semana: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Amor: Os seus filhos sentem a sua falta, dê-lhes mais aten-
ção. Seja um bom professor, eduque para que tenham uma 
profissão, mas, sobretudo, eduque-os para a vida.
Saúde: Poderá sentir alguns problemas de ouvidos.
Dinheiro: Fase equilibrada, sem alterações de maior.
Números da Semana: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Amor: Não deixe que o ciúme estrague a sua relação.
Saúde: Não cometa grandes excessos alimentares.
Dinheiro: Não está numa boa altura para contrair em-
préstimos.
Números da Semana: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Amor: Para que a sua relação permaneça estável, confie 
mais no seu amor.
Saúde: Evite comer tantos doces.
Dinheiro: Poderá investir mais seriamente num projeto, 
se for esse o seu desejo.
Números da Semana: 2, 17, 19, 36, 38, 44

Amor: Não seja egoísta, proteja as suas emoções tornan-
do-se cada dia que passa mais forte e então sim, será feliz! 
Saúde: Tente relaxar, anda com os nervos à flor da pele.
Dinheiro: Seja prudente na forma como gere as suas fi-
nanças.
Números da Semana: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Amor: A pessoa com quem sonhava há algum tempo po-
derá surgir inesperadamente.
Saúde: Deve descansar e dormir mais horas. 
Dinheiro: Período favorável para novos negócios, poderá 
surgir uma proposta há muito aguardada. 
Números da Semana: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Amor: Todos os conflitos se resolverão com muita calma 
e compreensão. 
Saúde: Momento estável, aproveite para descansar.
Dinheiro: Período pouco propício para investimentos em 
grandes proporções. 
Números da Semana: 2, 9, 17, 28, 29, 47
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aplicação do seixal já está disponível

O Seixal Clube 1925 já tem ao dispor 
de sócios, adeptos e simpatizantes, 
uma aplicação para telemóvel que 

possibilita o acompanhamento de todas a 
equipas do clube. Apesar desta aposta tecno-
lógica ser uma prática comum dos maiores 
clubes nacionais, o Seixal Clube 1925 inova 
ao ser o primeiro clube da região de Setúbal 
a ter uma aplicação para telemóvel, criada 
pela empresa BinaryCaravel.

Na apresentação desta aplicação, no res-
taurante Lisboa à Vista, no passado dia 30 
de novembro, a presidente do Seixal Clu-
be 1925, Teresa Andrade, caracterizou o 
momento como um passo muito grande na 
história do clube. A dirigente agradeceu a 
presença dos convidados e amigos que acre-
ditaram no projeto e no crescimento do 
Seixal Clube 1925. “Dia a dia, com o tra-
balho honesto de muita gente, o clube está 
onde está neste momento e continuará a 
crescer”, destacou Teresa Andrade.

Presente na cerimónia esteve Joaquim 

passa por estes momentos e aquele que era 
um dos objetivos do clube está a ser conse-
guido: a proximidade com a população e 
isso por vezes é mais importante do que os 
próprios resultados desportivos atingidos”, 
disse António Santos.

João Carreiro, jogador do Seixal Clube 
1925 e um dos proprietários da BinaryCara-
vel descreveu a aplicação como um produto 
que “visa realçar a importância transversal 
a todas as equipas de todos os escalões no 
clube”. Disponível para download tanto na 
Google Play como na App Store, a aplicação 
tem funcionalidades como a apresentação 
de notícias do clube, das equipas, do calen-
dário de jogos, das estatísticas e dos detalhes 
de cada partida. A app está capacitada com 
o envio de notificações para que os adeptos 
possam acompanhar ao momento os jogos. 
É também possível conhecer detalhes como 
as previsões meteorológicas para os dias dos 
jogos e a localização dos estádios das equi-
pas adversárias.

Convidado a ref letir nesta apresentação 
sobre o tema “Novas Tecnologias no Fute-
bol”, o jornalista da Rádio Renascença e 
antigo jogador do Seixal F.C., Carlos Dias, 
referiu ser evidente que, hoje em dia, mais do 
que a comunicação, é fundamental ter aces-
so ao conhecimento. “Há uma panóplia de 
soluções que permite a qualquer um de nós 
ter contacto com o que acontece no futebol 
um pouco por todo o mundo”, disse o jorna-
lista. “Quando me explicaram este projeto 
achei-o fantástico; o Seixal quer apresentar-
-se ao mundo e quer mostrar aquilo que é”, 
considerou Carlos Dias. Apoiado nas novas 
tecnologias mas sem esquecer o lado huma-
no, Hugo Rodrigues, vice-presidente do 
Seixal Clube 1925 descreveu uma vontade 
de trazer o Seixal antigo de volta, o Seixal 
humano. “Nós somos pessoas que trabalha-
mos para pessoas e assim queremos continu-
ar a ser”, finalizou Hugo.

Cláudia Cristão

Santos, presidente da Câmara Municipal do 
Seixal. Depois de dar os parabéns pelo “tra-
balho extraordinário” desenvolvido pelo clu-
be e pela empresa BinaryCaravel, o autarca 
evidenciou a importância de não permitir que 
os erros cometidos anteriormente se repitam. 
“O acompanhamento e fiscalização das dire-
ções compete aos sócios, em primeiro lugar, 
para que não se perca mais património”, aler-
tou o autarca. “Depois dos momentos difíceis, 
ganhámos as forças necessárias para perceber 
que só quem luta é que consegue vencer e o 
Seixal é um clube de vencedores”, frisou o 
presidente da Câmara. 

O autarca António Santos, presidente da 
União de Freguesias do Seixal, Arrentela e 
Aldeia de Paio Pires também marcou pre-
sença e felicitou pelo passo de modernidade 
do clube. Durante 14 anos, António Santos 
vestiu as cores do Seixal F.C., na modalida-
de de basquetebol e fez questão de notabili-
zar essa passagem como fundamental para a 
sua formação. “A mística do Seixal também 

Seixal Clube 1925 lança projeto tecnológico inédito no distrito de Setúbal.
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___Certifico para efeitos de publicação, que por escritura pública de justificação lavrada neste Cartório, em três de 
Dezembro de dois mil e dezoito, lavrada com início a folhas trinta e quatro e seguintes do livro de notas para escrituras 
diversas número Vinte e Dois, Gilberto Augusto dos Santos, NIF 123 146 593, natural da freguesia de Vale Fontes, 
concelho de Vinhais, e mulher Maria Alice Evangelista Pinheiro de Oliveira Santos, NIF 136 482 716, natural da 
freguesia de Amora, concelho do Seixal, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes na Av. Da Liber-
dade, lote 189, Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro, Seixal, declararam que são donos e legítimos possuidores, com 
exclusão de outrém, de um lote de terreno para construção urbana, com a área de seiscentos e noventa e seis metros e 
noventa e três decímetros quadrados, designado por lote II-trezentos e vinte e cinco, sito na Rua Cidade da Horta, lote 
H325, Quinta das Laranjeiras, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, que confronta do norte com arruamento, 
sul com Odete Agostinho da Silva Bernardo, do nascente com lote H316, e do poente com Celestina dos Santos, inscrito 
na matriz predial respectiva sob o artigo 14741, omisso na competente Conservatória do Registo Predial do Seixal. __
 ___Que, este prédio foi por eles adquirido cerca do inicio do ano de mil novecentos e setenta e três, a António 
Augusto, solteiro, maior, residente na Estrada Nacional 378, Sesimbra, mas dado o tempo decorrido desde aquela 
aquisição até hoje, não são detentores de qualquer título formal que legitime a posse de tal prédio. ____________
___Que os justificantes não sabem se foi efectivamente celebrada escritura publica da compra e venda e também 
as buscas a que se procederam nos diversos Cartórios não permitiram qualquer localização das mesmas.________
___Que o referido lote de terreno encontrava-se já na data da sua compra pelos justificantes devidamente auto-
nomizado, formando uma unidade predial própria e independente. Que no entanto, a sua inscrição matricial só 
há pouco tempo foi feita, dado os justificantes terem decidido construir no identificado lote, altura em que foram 
advertidos junto da respetiva câmara municipal que, para os licenciamentos pretendidos, necessitavam de proceder à 
respetiva inscrição. Que confessaram os justificantes que não tendo quaisquer conhecimentos que lhes permitissem 
diligenciar na obtenção de toda a documentação necessária, e perante o desconforto e insegurança da inexistência 
de titulo para proceder ao registo do prédio a seu favor, procuraram apoio jurídico, tendo então sido orientados pelos 
seus advogados e procedido à inscrição matricial do mesmo._______________________________________
___Que assim, o lote de terreno adquirido há mais de vinte anos pelos justificantes, embora material e devidamente 
demarcado, não se encontra ainda registado, o que porém, não tem impedido que sobre ele os justificantes venham 
exercendo a posse, posse que é pública, pacifica e de boa fé. Que o seu invocado direito de propriedade advém-lhes 
originariamente por usucapião, em virtude de, depois daquela venda os justificantes exercerem no prédio todos os 
poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, portando-se sempre como seus donos, sem interrupção, fruindo 
as utilidades possíveis, convictos de exercerem o mencionado direito com exclusão de outrem, à vista de todos e 
sem discussão, nem oposição de ninguém.____________________________________________________ 
____Que dada a natureza do invocado título não têm possibilidade de comprovar o seu direito pelos meios extraju-
diciais normais, direito esse de propriedade que justificam pela presente escritura, para fins de registo predial.___
___Que o identificado prédio não tem qualquer relação com os prédios descritos na Conservatória do Registo pre-
dial do Seixal sob os números, respectivamente, oito mil cento e catorze da freguesia de Arrentela, mil seiscentos e 
cinquenta e oito da freguesia de Fernão Ferro, quatro mil novecentos e trinta da freguesia de Fernão Ferro e noventa 
e um da freguesia de Arrentela.____________________________________________________________
___Está conforme o original. _____________________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 03 de Dezembro de 2018.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)
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