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A presidir o Amora FC desde 
2013, Carlos Henriques está à 
frente de um projeto ambicioso 
que ajudou o clube a criar novas 
infraestruturas e a tornar-se mais 
competitivo, ultrapassando as 
dificuldades sentidas no passado.
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“Dificilmente aqui no distrito de Setúbal 
teremos alguém equiparado ao amora”
Ao tornar-se presidente do Amora FC em 2013, Carlos Henriques encontrou um clube com muitas dificuldades financeiras. Seis anos depois, 
o amora atravessa uma fase ambiciosa, com novas infraestruturas, novos projetos e equipas em diferentes escalões cada vez mais competitivas.

Como tem sido o seu mandato 
nestes últimos seis anos enquanto 
presidente do Amora? 

Foi um mandato com várias fases. 
Uma fase de muito trabalho diário para 
fazer aquilo que tinha sido desfeito, 
ou seja o Amora estava numa situação 
muito complicada da sua vida, estava 
inclusive com várias penhoras e algumas 
delas podiam ter levado ao fim do clube. 
Tínhamos dívidas que fizeram com que 
perdêssemos o estádio. Depois de termos 
conhecimento da realidade do clube hou-
ve a fase de recuperação. Foi quase andar 
de porta a porta a recuperar os sócios. E 
depois conseguimos ir recuperando o clu-
be, o relvado, a luz que já não tínhamos. 
Fomos pagando as dívidas, sem descurar 
o aspeto competitivo. Era muito impor-
tante que o Amora continuasse a ter uma 
equipa competitiva para atrair os sócios, 
porque num clube de futebol, quer quei-
ramos quer não, os resultados são impor-
tantíssimos. Ou seja, quase todos os anos 
notávamos que o clube tinha subido 
alguns patamares no que diz respeito aos 
objetivos financeiros, desportivos, tudo. 
Quando chegámos a 2016/2017 come-
çámos a sentir que poderíamos ter um 
Amora diferente. 

No nosso quinto ano de mandato, 
sentimos que estavam criadas condições 
para podermos finalmente passar para 
outro patamar em termos desportivos. 
Financeiramente também foi um ano 

bom porque concluímos o pagamento 
da nossa dívida às Finanças, assim como 
outras dívidas que entretanto vínhamos 
pagando. Já a dívida à Segurança Social 
foi liquidada em 2018. Paralelamente a 
isto tudo, começámos a perceber que o 
Amora já começava a ser visto com outros 
olhos. As pessoas começavam a perceber 
que quem estava à frente do clube estava 
com a intenção de recuperar o Amora e 
de fazer com que voltasse a ser o clube 
que foi. E começaram também a ajudar-
-nos. Foi o caso da Câmara Municipal 
do Seixal. Embora tivesse sempre havido 
uma ajuda desde o início do nosso man-
dato, foi em 2017 que a Câmara realmen-
te começou a perceber o que estava a ser 
feito aqui no Amora. 

Como foi criado o Amora SAD?
Com a visibilidade que o Amora 

começou a ter, percebi que rapidamente 
iriam aparecer investidores interessados 
no Amora. Isso começou logo a aconte-
cer no início da época passada. Fomos 
conversando com todos eles, chegámos 
à conclusão que o atual investidor era 
o melhor, era aquele que mais servia os 
interesses do Amora, que mais iria sen-
tir as dores de um clube como o Amo-
ra e acabámos por fazer essa parceria 
com esse investidor. Hoje o Amora está 
dividido entre Amora FC-Futebol SAD 
e o Amora Futebol Clube. O Amora 
SAD tem neste momento duas equipas, 

seniores e juniores. Os seniores estão a 
disputar o campeonato nacional e temos 
objetivos claros de conseguirmos pelo 
menos disputar a fase final. E os juniores 
estão na 2ª divisão nacional, faltam dois 
jogos para acabar o campeonato e estão 
praticamente apurados para disputarem 
a fase final e subirem para a 1ª divisão 
de juniores.

Nas equipas do Amora FC temos todo 
o futebol juvenil. Há mais uma equipa de 
juniores que está em segundo lugar no 
campeonato distrital. A equipa de juve-
nis está igualmente em segundo lugar e 
a disputar o campeonato, assim como a 
equipa B de juvenis.

A nossa equipa de iniciados está a dis-
putar o campeonato e dificilmente irá 
descer, mantendo-
-se no campeonato 
nacional para o ano. 
Temos também outra 
equipa de iniciados 
B. Existem duas equi-
pas infantis e duas de 
benjamins. Curio-
samente foi o pri-
meiro ano desde que 
esta direção está no 
Amora que as quatro 
equipas de futebol de 
7 (benjamins e infan-
tis) ficaram apuradas 
para a segunda fase. 
Isto é um exemplo 

que o futebol de 7 está a evoluir. 
O futebol feminino também está a 

crescer muito. Temos uma equipa de 
seniores de futebol feminino, estamos na 
final da Taça da Associação e em segun-
do lugar no campeonato da 2ª divisão 
nacional. O objetivo é ver se para o ano 
conseguimos subir para a 1ª divisão. Este 
ano é quase impossível, mas no próximo 
ano um dos objetivos é pôr uma equipa 
de futebol feminino na 1ª divisão. As 
juniores femininas também estão a dis-
putar um campeonato nacional e temos 
formação feminina, composta por cerca 
de 15 atletas.

O projeto de futebol feminino 
começou há quanto tempo?
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Começou o ano passado. Acabámos 
por agarrar este projeto na saída do fute-
bol feminino do Paio Pires. Sinceramente 
quando começámos não tínhamos condi-
ções de treino, tínhamos poucos campos. 
Hoje já não. Eu posso dizer que no fute-
bol feminino se calhar só Benfica, Spor-
ting, Braga e essas equipas que ocupam 
os primeiros lugares da 1ª divisão é que 
têm melhores condições do que o Amora. 
Porque dificilmente há uma equipa de 
futebol feminino que tem as condições do 
Amora no que diz respeito aos horários 
de treinos e ao transporte e campo exclu-
sivos para as atletas.

Qual é a dinâmica do clube neste 
momento?

É um clube que está com uma dinâ-
mica boa, estamos com objetivos claros 
e ambiciosos. Para tornar o Amora ain-
da maior estamos à espera de concluir 
a obra do Centro de Treinos no Parque 
do Serrado, falta concluir os balneários 
e a bancada. O estádio ficará com capa-
cidade para cerca de 1500 pessoas. Pen-
samos eventualmente fazer os jogos dos 

seniores lá se subir-
mos de divisão 
este ano para a 2ª 
liga. Já tivemos 
até uma vistoria 
do engenheiro 
da Liga para nos 
dar esse feedba-
ck. Em relação 
às obras no está-
dio da Medideira, 
falta-nos ter uma 
reunião com a 
Câmara para deli-
nearmos a forma 
como vamos pôr o 
estádio a concurso 

público. Com estas obras ficamos com 
a possibilidade de tornar o Amora num 
clube muito bom, maior do que é atual-
mente. E dificilmente aqui no distrito de 
Setúbal teremos alguém equiparado ao 
Amora. Estamos também com ideias – e 
isso é um projeto que vamos apresentar 
um dia destes à Câmara – de fazer uma 
academia com dormitórios, refeitório, 
ou seja uma academia onde os jogadores 
possam ficar. Como temos um investi-
dor moçambicano temos muitos miúdos 
que vêm de Moçambique e queremos 
potenciá-los e quem sabe fazê-los che-
gar a patamares altos. Os grandes joga-
dores do Benfica nos anos 60 e 70 eram 
moçambicanos - o Eusébio, o Coluna, o 
Costa Pereira. Sabemos que existe um 
terreno onde a Câmara tinha o objetivo 
de fazer um complexo desportivo e nós 
queremos ver se somos nós a fazê-lo.

Está marcada para junho a rea-
lização de novas eleições. Pensa 
candidatar-se novamente à presi-
dência?

Sinceramente ainda não pensei nisso 

mas quase que sou obrigado a candida-
tar-me, por vários motivos. Por compro-
misso, não posso largar as pessoas da 
mão. Tenho um investidor que confia em 
mim plenamente. Numa altura em que 
estamos com o Serrado, estamos com o 
estádio e eventualmente com este proje-
to da academia. Seria mau, penso eu, se 
saísse. Se me perguntar assim: mas está a 
pensar ficar muitos mais anos no Amora? 
Estou a pensar ficar os anos suficientes 
para deixar o Amora solidificado, algo 
que eu penso que acontecerá nos próxi-
mos dois, três anos.

Como é que caracteriza a decor-
rente época da equipa de seniores?

Já teve dois momentos e eu espero que 
tenha um terceiro diferente. Teve um 
momento em que começámos muito bem 
o campeonato, estivemos em primeiro 
lugar em várias jornadas, no entanto acu-

sámos algum desconhecimento do que 
era o campeonato nacional, e de algu-
ma maneira não nos precavemos con-
tra algumas situações com as quais nos 
fomos deparando. O segundo momento 
foi aquele em que a equipa começou a 
cair, a descer na classificação. Não per-
cebemos muito bem porque é que está-
vamos a cair, uma vez não tinham saído 
jogadores e a equipa técnica era a mes-
ma. Mas rapidamente percebemos o por-
quê. E tivemos que fazer alguma coisa. 

Refere-se à mudança de treina-
dor?

E não só. Também saíram alguns 
jogadores; entraram outros e irão entrar 
mais alguns. Estamos a tentar dotar a 
equipa de outros meios, no fundo.

Cláudia Cristão
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rostos do seixal
aNtÓNio FariNHa (1948)

Natural de Moura, rumou para 
o concelho do Seixal, nunca 
esquecendo a sua região natal: 

o Alentejo.
Com familiares e amigos, fundou em 

1981 o grupo Banza que é composto 
por sete elementos: António Farinha, 
António Jacob, Isidro Vieira, João Soa-
res, Joaquim Banza, David Martins e 
Virgílio Viegas, todos também oriundos 
do alentejo, região que marca profun-
damente a orientação musical do agru-
pamento. 

Com sete álbuns editados, os Banza 
já percorreram o país e também con-
tam com atuações na Suécia, Bélgica, 

Suíça, Canadá e Tunísia. Temas como 
“Vamos todos ao Rio Guadiana”, do 
primeiro álbum com o mesmo nome, 
“Açorda Alentejana”, “Cartinha de 
Amor” ou “Ensopado de Borrego”. 

António Farinha é uma das vozes do 
agrupamento, espalhando ainda boa 
disposição com as suas anedotas e ani-
mação contagiante.

Mário Barradas
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SolicitadoreS criam 
plataforma para 

autorização de Saída
de menoreS do paíS

A Ordem dos Solicitadores e dos 
Agentes de Execução criou uma pla-
taforma eletrónica que visa facilitar e 
melhorar a forma como são feitos os 
documentos de autorização de saída 
de menores para o estrangeiro.

O procedimento é feito através de 
um formulário 'online', onde os pais 
agora podem obter um documento 
que, após validação por um solicitador, 
deve ser exibido às autoridades sem-
pre que o menor viaje sem a compa-
nhia de um dos progenitores http://
app.osae.eu/vdm/HomeScreen.aspx 

O objetivo desta plataforma é pro-
duzir um documento, em várias lín-
guas, que reforce a segurança dos 
menores que vão ausentar-se do país 
e assegure a autenticidade da autoriza-
ção exigida pelo quadro legal em vigor 
no território nacional.

Além das obrigatórias autorizações 
dos progenitores ou do tutor, o docu-
mento pode ainda conter informação 
adicional de especial relevância para o 
menor como são exemplos os contac-
tos telefónicos de familiares (no des-
tino e/ou origem) ou problemas de 
saúde do menor.

Acresce ainda a possibilidade de 
serem incluídos elementos adicionais, 
que podem ser de muita relevância 
no caso de acontecer algum impre-
visto durante a viagem ou estadia: 
contactos de familiares em Portugal 
e no estrangeiro, contactos de servi-
ços consulares, e ainda a possibilidade 
de indicar outras circunstâncias que 
devem ser observadas pelo e com o 
menor, tal como doenças crónicas, 
alergias, limitações alimentares, etc. 
O original é entregue em suporte de 
papel, com os necessários reconheci-
mento e vinheta de autenticação, mas 
fica também disponível para consulta/
verificação através de QR Code ou em 
https://app.osae.eu/certifica/ 

 
Escolha os serviços de um profissional, 
contacte o Solicitador.
Envie a sua questão para:
duvidas@ruifeio.pt  

Rui Hélder Feio
Solicitador

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

Contacte o Solicitador!

218  284  986 934  428  652
solicitador@ruifeio.pt

www.ruifeio.pt
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HistÓrias associatiVas (54)*

Joaquim ramos de almeida
o Filarmónico sovado por 
faltar à aula

Fernando 
Fitas

Músico da ‘Mimosa’ desde a adoles-
cência, fase da sua existência em 
que começou a aprender as pri-

meiras notas do solfejo, Joaquim Ramos de 
Almeida, 79 anos, é um dos muitos habitan-
tes de Paio Pires, que, mal esboçou os pri-
meiros passos, se habituou a caminhar para 
a Sociedade na companhia dos pais. Em espe-
cial, o progenitor, adepto confesso das virtu-
des que ali se acolhiam, na primeira linha 
das quais, elegia a arte dos sons.

Aluno de José Costa, que o conduziu no 
trajecto de aprendizagem até chegar à estan-
te e lhe incutiu ainda o espírito que animava 
quantos vestiam a farda da agremiação, este 
filarmónico refere que o interesse pela músi-
ca o persegue desde criança, razão pela qual 
o seu processo de aquisição das noções bási-
cas do solfejo se efectuou sem sobressaltos.

“Falta à lição de música
vale-lhe uma sova do pai” 

“Desde garoto, que me recordo de pedir 
a meu tio, Artur Homem (à época o caixa 
da banda), que me levasse consigo para os 
ensaios. Ainda a sede era na Rua Fernando 
de Sousa.” Afirma.

De igual modo se recorda, do dia em que 
teve lugar a inauguração do coreto. “Foi 
em 1930,”diz, “ era eu rapazito. Andava 
na escola Primária e vim com os colegas e 
a professora assistir à cerimónia, porque se 
tratava de uma obra que muito valorizava 
a Aldeia.

Pelo que, quando meu pai me informou 
que me havia inscrito na escola de música 

da Sociedade, a notícia 
constituiu, para mim 
um motivo de grande 
felicidade. O mesmo 
não direi, do dia em 
que ele me chegou ‘a 
roupa ao pêlo’ por via 
de José Costa lhe ter 
dado conhecimento 
que, na véspera, eu 
faltara à lição. 

Aliás,” sublinha, 
“nessa altura, todos 
os rapazes tinham a 
obrigação de apren-
der música, caso con-
trário, eram sovados 
pelos progenitores. 
No entanto, a repri-
menda não me fez 

perder a afeição que já tinha pela colectivi-
dade.”

Tal afeição manter-se-ia com tanta inten-
sidade que, anos mais tarde, para obviar à 
falta de saídas da banda, resolveu sugerir à 
Sociedade que reduzisse, de 30 para 20$00 o 
valor do cachet que esta pedia sempre que ia 
actuar fora. 

“Tratou-se de uma proposta que inicial-
mente não foi bem acolhida por alguns,” 
refere, “mas que viria a revelar-se ajustada, 
uma vez que a partir daí o volume de solici-
tações aumentou significativamente.

Era um tempo em que ninguém faltava 
aos ensaios.” Salienta. “E mesmo aqueles 
que tentavam a sua escapadela para irem 
namorar, não logravam alcançar os seus 
intentos, porque o mestre imediatamente 
mandava alguém chamá-los. Ai deles que 
não viessem!.. E quando chegavam, levavam 
logo uma valente descompostura. Era assim. 
Nas noites de ensaio não havia ordem para 
namoros. Para namorar tinham as noites em 
que a banda não ensaiava - dizia o mestre.”   

Outro episódio de que guarda memória, 
prende-se com a circunstância de a colecti-
vidade o ter castigado uma vez, por conside-
rar que a justificação de que se encontrava 
doente não passava de uma falácia, sem que 
se houvesse dado ao cuidado de a confirmar. 
Uma situação que muito lhe desagradou.

“Quando se apurou, que na verdade, me 
via impedido de dar o meu contributo, por 
via de não me poder levantar da cama, a 
direcção reconheceu que, afinal, se precipi-
tara e não só me apresentou desculpas, como 

ainda, quis promover um ‘benefício’ para 
atenuar as dificuldades económicas que me 
afectavam, por mor de estar impossibilitado 
de trabalhar. Mas, porque ficara bastante 
magoado com que me haviam feito, recusei 
liminarmente essa ideia.”

Intervenção do pai
evita saída da Banda

O descontentamento provocado por essa 
precipitação foi de tal ordem, que na oca-
sião, esteve prestes a trocar a ‘Mimosa’ pela 
banda da União Seixalense, transferência 
que só não se consumou, devido à pronta 
intervenção de seu pai, o qual lhe pediu para 
que não o fizesse, enquanto ele fosse vivo.

“Satisfazendo o pedido de meu pai, deci-
di não abandonar a banda. Só deixei de 
tocar, quando tirei a carta de condução e 
fui para motorista da firma Alves Ribeiro, 
profissão que me forçava a estar ausente da 
Aldeia. O mesmo aconteceu quando entrei 
para a fábrica de cerveja.

Porém,” adianta, “como já tinha sido, 
entretanto, retirado do regulamento interno 
da Sociedade, o artigo que proibia a entrada 
de quem tivesse deixado de tocar na banda, 
o acesso à sede nunca me foi vedado.”

Mas de episódios outros, se faz ainda a 
memória dos tempos em que envergou o 
uniforme da ‘Mimosa’. “Um deles,” revela, “ 
era a denominada ‘cana verde’, uma espé-
cie de romaria popular, tradicionalmente 
realizada pelo S. João, que nos levava até 
ao Zemouto, local onde se armava um baile 
campestre, abrilhantado por uma charanga 
espontânea formada por músicos da banda. 
Era uma alegria.”

Um período em que a colectividade 
se enchia não apenas com os amantes da 
música mas também com os praticantes do 
‘chinquilho’, um desporto muito popular na 
época. Um tempo, em que o bar da agre-
miação servia fiado, na condição de que, 
cada qual, liquidasse o seu rol, no final da 
respectiva semana. “Isto,” relembra Joa-
quim Ramos de Almeida, “porque nessa 
altura, as pessoas recebiam os ordenados 
semanalmente. Quem não pagasse o consu-
mo da semana anterior, ficava com o crédito 
cortado.”

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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o primeiro banho do ano
Somos animais de hábitos. Seguimos 

certas rotinas mas nem nos interroga-
mos como foi que começaram e qual 

a sua função original. Perdemos alguns ins-
tintos de tão instalados que estamos na vida. 
Faz parte da condição humana e nada a 
pode alterar. Comemos porque precisamos 
de alimentos para o corpo e dormimos por-
que necessitamos do descanso reparador. 
Simples.

Dizia o poeta " Deus quer, o homem 
sonha, a obra nasce ". E talvez tenha sido 
uma epifania, que um homem, numa noi-
te de insónia, tenha recebido. Queria fazer 
algo de inovador, dar origem a qualquer 
coisa de diferente e se bem o pensou melhor 
o fez. O tempo, esse enganador de pessoas, 
tornou-se curto e a batalha para o superar 
foi árdua. 

Júlio Afonso, um lisboeta de Alfama que 
vive no Seixal há cinquenta e três anos, 
imbuído de um espírito forte e juvenil, que 
nunca devemos perder, quis levar a sua terra 
adoptiva mais longe e colocá-la na rota dos 
bravos e destemidos que se aventuram nas 
mais complexas aventuras da vida: o primei-
ro banho do ano.  

Janeiro, no hemisfério norte, é um mês de 
temperaturas baixas, de frio e de vontade de 
estar à lareira aconchegado com mantas e 
bebidas quentes. Mas existem sempre os que 
persistem na diversidade e maneira de ver 
tudo de modo mais peculiar. Chamam-lhes 
corajosos, doidos, malucos ou até mesmo 
avariados.

Cheio de entusiasmo reuniu um grupo 
de apoiantes da ideia e rapidamente já havia 
uma lista de inscritos para esse dia que se 
desejava luminoso e menos frio que o habi-
tual. Nestas coisas as previsões ajudam mas 
quando o dia é chegado pode haver um volte 

face. Não foi o caso. O S. Pedro, padroeiro 
da cidade esteve do lado dos audazes, os que 
conquistam o lugar cimeiro.

Dia 1 de Janeiro de 2019 e o Seixal enche-
-se de curiosos que querem ser testemunhas 
do banho purificador, da bênção que ain-
da não existia e que se quer manter. Sabe-
-se que existe uma enorme diferença entre 
ser e estar mas os que apareceram fizeram 
jus ao compromisso que haviam assumido. 
Não os cerca de trinta mas os vinte presentes 
cumpriram, a rigor e sem manias, o que se 
propunham.

Os portugueses são os herdeiros dos lati-
nos, os que se aventuraram em barcos que 
hoje nos parecem construções de brincar, 
mas chegaram à Índia, foram os que ven-
ceram os medos, os monstros e as correntes 
e os ventos. Perante este legado onde está a 
dificuldade de tomar banho de rio num dia 
e que o sol brilhava e convidava a sair de 
casa?

Os sonhos movem o homem e nunca 
devem morrer.  São o motor da vida, da 
esperança e da vontade indómita dos que 
querem derrubar todas as barreiras e sabem 
que podem chegar mais longe. Nunca esmo-
recer é a forma de continuar eternamente 
jovem de espírito e com a capacidade de 
ultrapassar as barreiras que se vão criando. 
O homem é especialista em criá-las.

Rapidamente se conseguiram patrocínios 
para o evento. Afinal há quem acredite que 
se consiga ir mas além, quem saiba superar 
os receios e conseguir ir mais além do que 
a vista alcança. Os heróis nem sempre são 
reconhecidos no momento mas a vida encar-
rega-se de provar o contrário. Há sempre 
um primeiro, o que dá a cara e prova que 
se é capaz.

Afinal o que são tradições? São conjuntos 

de vontades de quem nunca vai desanimar 
nem cruzar os braços. Se não for à primeira 
será à segunda e o fim é atingido. O Júlio 
vestiu-se de Super Homem e atirou-se à 
água. Ele e mais outros que ousaram desa-
fiar a temperatura baixa que se fazia sentir. 
No seu sentir a água estava boa e por isso 
voltaram a ela para mais um mergulho.

Interrogado sobre a continuidade e a par-
ca participação foi peremptório em afirmar 
que vai continuar e que para o ano certa-
mente que outros se lhe juntarão e farão jus 
ao acontecimento. As primeiras vezes, seja 
do que for, são sempre tímidas e provavel-
mente os que afirmaram que iam recuaram, 
à última da hora, com receio de parecerem 
ridículos. Esses perderam o momento único 
e fenomenal. Só isso já é um enorme mérito!

Após o banho do rio, que os acolheu de 
água calmas, o banho quente e retempe-
rador serviu para massajar o corpo destes 
homens que não vacilam perante um desa-
fio. Que é isto comparado com aqueles que 
acreditavam em criaturas estranhas e pecu-
liares? Simples brincadeiras de meninos que 
sabem que o jogo é a parte essencial da vida.
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Avisam-se os familiares dos falecidos abaixo mencionados que, no prazo de 30 (trinta) dias, 
deverão dirigir-se ao Balcão Único de Serviço, Edifício do Mercado Municipal na Rua Manuel de 
Arriaga, Conde II na Quinta do Conde ou Paços de Concelho, Rua da república n.º 3 Sesimbra, 
a fim de resolverem quanto à data em que terão lugar as respetivas exumações a efetuar no 
cemitério de Quinta do Conde e sobre o destino das ossadas.  

Findo este prazo sem que os interessados promovam qualquer diligência, serão feitas as exuma-
ções, considerando-se abandonadas as ossadas existentes, de acordo com o estabelecido no 
n.º 3 e 4 do art. 29.º do Regulamento dos Cemitérios Municipais do Concelho de Sesimbra em 
vigor. Mais se informa, que 8 dias após o levantamento da ossada, as cantarias que se encon-
trarem no cemitério ficarão em posse da Câmara.

Câmara Municipal de Sesimbra
Edital n.º 78/18/DAU

Sesimbra, 27 de agosto 2018

O Vereador do Pelouro
Francisco Manuel Firmino de Jesus, Dr.

Adelino Rodrigo Clemencio 
Álvaro de Brito

Amadeu Rodrigues Manta
António Álvaro Garcia Silva

Avelino Marques Franco
Custódio Inácio Gomes

Custódio Marques da Costa Gaboleiro
Delmira Firmo

Ederlinda Gomes dos Santos Texugo
Egas Cunha Pinto Covas

Ermelinda Saloio Manuel Silvestre 
Etelvina Patrício dos santos Veríssimo 

Eva da Conceição Morgado
Filipe António Anes Prego
Francisca Saloio Manuel 

Francisco Cristão Pinhal Patrício
Francisco Gato Neves

Graciano Rodrigues Cocharra
Guilherme dos Santos Sabino
Guilherme Joaquim da Silva
Idalina Alves Ferrada Pinto

Idalino Maria
Isaura Borba Marques

Isaura Marques Gomes Galo
Joaquim Polido

Joel Meira Godinho

Jonas Rosa
José Carlos da Silva Gomes
José Ferreira Miranda Gago

José Marquês de Jesus
Jose Mendes Parada 
Jose Pinhal Martelo

Justiano Botas Cardoso 
Lucidia da Silva Patrício Polido

Lucinda Curto Rodrigues
Manuel Augusto Bamba
Manuel Vicente da Silva

Margarida Pinhal dos Santos
Maria Alice Reis Cristão

Maria de Lurdes Arrabaça Horta Morais
Maria Luisa Marques dos Santos Texugo 

Coimbra
Maria Perpetua Ferreira Coelho Marques

Maria Rosa Marques do Bem Delgado
Maria Ventura da Costa Gaboleiro

Maria Vitoria Marques Ruivo Caneco
Mário Fernando de Oliveira da Fonseca

Noémia dos Santos Ratóla 
Olívia Rosa Nunes Prince

Raul Afonso da Silva 
Rogério Marques Nunes

Avisam-se os familiares dos falecidos abaixo mencionados que, no prazo de 30 
(trinta) dias, deverão dirigir-se ao Balcão Único de Serviço, Edifício do Mercado 
Municipal na Rua Manuel de Arriaga, Conde II na Quinta do Conde ou Paços de 
Concelho, Rua da república n.º 3 Sesimbra, a fim de resolverem quanto à data 
em que terão lugar as respetivas exumações a efetuar no cemitério de Quinta do 
Conde e sobre o destino das ossadas.  

Findo este prazo sem que os interessados promovam qualquer diligência, serão 
feitas as exumações, considerando-se abandonadas as ossadas existentes, 
de acordo com o estabelecido no n.º 3 e 4 do art. 29.º do Regulamento dos 
Cemitérios Municipais do Concelho de Sesimbra em vigor. Mais se informa, que 8 
dias após o levantamento da ossada, as cantarias que se encontrarem no cemi-
tério ficarão em posse da Câmara.

Câmara Municipal de Sesimbra
Edital n.º 87/18/DAU

Sesimbra, 17 de outubro 2018

O Vereador do Pelouro
José Polido, Dr.

Adolfo Augusto Pires
António Manuel Ribeiro Levita Oliveira 

Arlinda da Glória Almeida
Aurora Teixeira

Carlota Josefa Barbosa Monteiro 
da Cruz

César Marques da Cunha
Edite Libânia Dinis da Rosa 

Fernando Alves de Oliveira Pozal
Gabriela de Brito Rodrigues Jerónimo 

Gilberto da Silva
Gustavo Daniel Simão Pascoal

Isabel Maria Valente Cristina 
Joaquim Manuel Domingos

Joaquina da Piedade Miranda Ratana 
Silva

José dos Santos Marques

José Gonçalves
José Guerreiro da Luz

Laura da Silva
Lucília Felícia Afonso

Lucinda Correia de Melo
Luisa Conceição Sequeira 
Manuel Ferreira da Costa

Maria de Lurdes Martins Coelho 
Moreira

Maria Glória Pereira dos Santos
Maria Rosa Zuna Comprido

Mariana da Conceição Neves Plado
Paula Maria

Rafael Ernesto Peres
Rodrigues Branco Paulino

Zilia da Silva Nobre

E seguiu-se o dar ao dente, que bem 
mereciam como recompensa de tal acto de 
bravura. Havia comida e bebida à disposi-
ção, oferecida por quem acreditou logo que 
a ideia seria um sucesso. Será que andamos 
tão materialistas que não entendemos que 
quando se dá é de boa vontade? Os mais 
rijos ficaram durante o resto do dia para 
provarem que ainda existe a mente sã em 
corpo são.

E é disto mesmo que se trata, da sanidade 
de cada um, da facilidade com que nos dei-
xamos arrastar por pequenos detalhes e que 
nos destroem com com a maior das intensi-
dades. Teremos perdido as nossas qualidades 
ancestrais de tudo combater ou estamos de 
tal modo acomodados no bem estar que nos 
esquecemos que somos seres incompletos?

Felizes aqueles que sabem que são imper-
feitos e conseguem superar as suas minúscu-
las e interessantes falhas. Para se ser grande 
há que se saber estar e esse é o segredo da 
vida: encontrar sempre novas formas de se 
reinventar e ser imensamente feliz!

Margarida Vale
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O que o motivou a candidatar-se 
à presidência dos bombeiros?

Eu recebi um convite por parte de 
elementos da anterior direção e também 
de alguns bombeiros que manifestaram 
vontade que eu assumisse este projeto. 
Talvez por me conhecerem, talvez por 
saberem do meu passado em termos de 
prestação de serviço público noutras ins-
tituições nomeadamente nas autarquias. 
E eu de facto aceitei esse desafio que 
muito me honra. Espero sinceramente 
estar a altura da confiança que deposi-
taram em mim, pelo desafio que repre-
senta gerir ou contribuir em equipa para 
a gestão desta grande associação huma-
nitária de bombeiros. E também porque 
efetivamente é uma área onde eu ainda 
não tinha trabalhado e que representa 
para mim também um desafio. 

Neste momento sinto que estou rode-
ado de uma grande equipa. Aliás, quero 
dizer que foi com grande satisfação que 
aceitei fazer parte deste grupo de traba-
lho. Sei que as pessoas que me acompa-
nham e que eu acompanho nesta direção 
são pessoas com valor, com capacidade, 
com competência e também com sensi-
bilidade para este tipo de trabalho que é, 
daquilo que eu me venho apercebendo, 
muito diferente do que eu já fiz noutro 
lado.

Em que sentido é que nota essa 
diferença? 

Desde logo porque gerir uma associa-
ção de bombeiros tem a ver com cola-
borar com pessoas que fazem do lema 
“Vida Por Vida” o seu lema. Depois 
porque temos nesta associação cerca 
de 83 bombeiros profissionais. É uma 
grande associação, uma das maiores 
associações humanitárias de bombei-
ros do país, com grandes instalações: o 
edifício sede aqui no Seixal; o destaca-
mento em Santa Marta de Corroios, na 
freguesia de Corroios; o destacamento 
de Foros de Amora na freguesia de Amo-

ra e, brevemente, já em fase de conclu-
são, o destacamento de Fernão Ferro. 
Ou seja, a intervenção geográfica desta 
associação é abrangente a quase todo o 
concelho. Para isso precisamos de um 
grande corpo de bombeiros, de homens 
dedicados, de bons equipamentos e de 
boas instalações. Isso é um desafio enor-
me. Neste momento, segundo os dados 
de 2017 que me foram transmitidos pela 
anterior direção, em termos de serviços 
de emergência médica prestados pelos 
bombeiros, esta foi a terceira associação 
de bombeiros do país, o que diz muito da 
sua dimensão.

Quais são as lacunas desta asso-
ciação?

Só tenho visto coisas boas, deslum-
brantes. Temos um corpo de bombeiros 
à altura. Temos um destacamento em 
Santa Marta de Corroios com um efeti-
vo permanente com carros de combate 
a incêndios florestais, carro de combate 
a incêndios urbanos, carro de desencar-
cerando, duas ambulâncias. A mesma 
coisa se pode dizer de Foros de Amora. 
Aqui no Seixal temos todo o equipa-
mento: ambulâncias, carros de combate 
a incêndios, carros de desencarcerando, 
auto escada, auto tanques. Temos insta-
lações com camaratas, balneários, refei-
tórios, tudo o que os bombeiros têm de 
ter. 

Não sendo uma lacuna, mas sim uma 
constatação, tenho de referir a enorme 
dependência financeira dos bombeiros 
em relação à Câmara Municipal do 
Seixal. O que nós verificamos é que mais 
50% do orçamento da associação resul-
ta do subsídio que a Câmara atribui aos 
bombeiros. Não fosse a boa vontade da 
Câmara e do senhor presidente, Joaquim 
Santos, nós não conseguiríamos subsistir 
e não teríamos dinheiro para pagar os 
salários. 

Aliás, ficámos muito preocupados 
com o facto do orçamento municipal ter 

sido chumbado na Assembleia Munici-
pal, porque nesse orçamento estava con-
siderada a atribuição de um subsídio de 
750 mil euros à Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal. Com um corpo de funcioná-
rios composto por mais de 80 homens e 
mulheres, se não fosse este subsídio como 
é que nós sobreviríamos? Era impossível. 

Também sabemos que uma das pre-
ocupações dos municípios é assegurar 
a defesa dos bens e o apoio às pessoas 
em emergência médica. Mas também é 
necessário que esses municípios enten-
dam que são de facto os bombeiros que 
estão na primeira linha de apoio nessa 
prestação de serviço público. 

Que alternativas é que podem 
ser estudadas para contornar os 
condicionalismos ao financiamen-
to da associação?

Podem ser estudadas muitas alterna-
tivas. Por um lado nós precisamos de 
envolver mais a comunidade para que 
os munícipes deste concelho saibam e 
tenham consciência da atividade que 

“o principal objetivo é garantir que nada 
falte aos bombeiros”
Bento Brázio romeiro assumiu recentemente a presidência da associação Humanitária dos Bombeiros mistos do concelho do seixal. em 
entrevista, o ex-autarca analisa o presente e o futuro desta associação.

todos os dias é desenvolvida pelos bom-
beiros do concelho do Seixal. Depois 
também é necessário envolver os asso-
ciados. Queremos também promover 
iniciativas que dignifiquem o próprio 
funcionamento da associação, quer na 
área cultural, quer na área recreativa e 
na desportiva, para que através dessas 
iniciativas resultem financiamentos que 
ajudem ao trabalho da associação.

Quais são os principais objeti-
vos que traçou para o seu mandato 
nos próximos dois anos?

O principal objetivo é assegurar o 
bom funcionamento da associação e 
garantir que nada falte aos bombeiros. 
Em primeiro lugar que não lhes falte o 
vencimento no final do mês. Que não 
faltem equipamentos que lhes permitam 
desenvolver uma ação eficaz no que diz 
respeito à sua missão, nomeadamente no 
apoio em caso de doença e de sinistro, no 
apoio em caso de incêndios rurais, f lo-
restais ou urbanos. Ou seja, que a ativi-
dade para o qual eles são bombeiros seja 
desenvolvida da melhor forma possível. 
Esse é o principal objetivo. 

Depois, garantir que os destacamen-
tos, nomeadamente o destacamento que 
temos em Santa Marta de Corroios e o 
que vamos ter na freguesia de Fernão 
Ferro estejam devidamente equipados e 
providos dos meios humanos necessários 
ao apoio às populações mais próximas, 
garantido o provimento em termos de 
pessoas. Na freguesia de Fernão Ferro, 
por exemplo, temos previsto piquetes 
permanentes com uma guarnição diária 
de 30 bombeiros, divida por três turnos. 

Em Santa Marta de Corroios o objeti-
vo será, neste caso, continuar com aquilo 
que nós já temos. Ou seja, com a guar-
nição que lá está, com o carro de com-
bate a incêndios rurais, com o carro de 
incêndios urbanos, com o de desencarce-
ramento e as respetivas ambulâncias.

Para quando é que está prevista 
a entrada em funcionamento do 
destacamento de Fernão Ferro?

Dentro de um mês, mês e meio as 
obras estarão concluídas. Assim que esti-
verem concluídas o quartel entrará em 
funcionamento porque foi para isso que 
foi construído. Aquilo tem instalações 
excecionais. É um projeto grande adap-
tado ao local e à guarnição que vai ter. 

Cláudia Cristão



estudantes reivindicam melhores condições 
para a secundária manuel cargaleiro

Quinta do conde inaugura parque canino

Na manifestação organizada pela associação de estudantes, a 11 de janeiro, os alunos protestaram contra o uso de amianto nos telheiros da 
escola, exigindo também mais funcionários e melhores condições.

a Junta de Freguesia da Quinta do conde acaba de proceder à construção de um parque canino, concretizando assim uma expectativa criada 
em 2017 junto dos habitantes da localidade possuidores de animais de companhia.

Situado na Boa-Água e correspondendo 
a um investimento de dez mil euros, o 
referido espaço resultante de uma par-

ceria entre a autarquia quintacondense e a 
Câmara Municipal de Sesimbra, visa dar 
resposta aos anseios manifestados por vários 

No passado dia 11 de janeiro, centenas 
de estudantes da Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro, no Fogueteiro, 

manifestaram-se contra os problemas que 
a escola tem atravessado. Em causa está a 
presença de amianto nos telheiros, uma 
substância que constitui um perigo à saúde 
pública de todos. O número insuficiente de 
funcionários e a falta de financiamento con-
cedido pelo Governo à escola também leva-
ram os alunos a protestarem.

Daniel Rodrigues, presidente da Associa-
ção de Estudantes, referiu-se a este momen-
to como uma manifestação organizada por 
estudantes, “o que nos levou logo a sentir que 
era um protesto que nos pertencia e onde 
tínhamos de estar presentes”. A participação 

moradores que expressaram a necessidade 
da criação de um local vocacionado para a 
diversão dos seus animais.

No decurso do acto inaugural, ocorrido 
a 20 de janeiro e que com a participação 
de dois binómios do Núcleo Cinotécnico 
do Corpo de Fuzileiros da Marinha, Vítor 
Antunes, presidente da aludida junta de fre-
guesia, sublinhou que “a realização deste 
equipamento constitui uma forma de dar 
satisfação à preocupação veiculada 
por diversos habitantes no decurso 
da última campanha eleitoral autár-
quica, fazendo por isso, votos de que 
os donos dos animais que o frequen-
tem colaborem na sua manutenção, 
estimando-o”. 

Para Francisco Jesus, presidente da 
edilidade sesimbrense, esta obra “visa 
dar satisfação a um compromisso que 
havíamos assumido, o qual à seme-
lhança de outros já em fase de execu-
ção nesta freguesia, ou que nela virão 
a ser construídos, integra-se num 

de professores, pais e assistentes operacionais 
também se fez sentir, mesmo com todos os 
problemas que isso lhes podia acarretar. “É 
impressionante o apoio e a ajuda que temos 
recebido, sentimos que estamos todos juntos 
nesta luta”, refere Daniel. Para combater os 
problemas que afetam a comunidade educa-
tiva na sua totalidade, a Associação de Estu-
dantes tem estado a reunir apoio através de 
um abaixo-assinado que será depois entregue 
ao Presidente da República, ao Primeiro-
-Ministro, ao Ministro da Educação e ao 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal. 
Para dia 22 de março está marcada uma ação 
de protesto em conjunto com todas as escolas 
do concelho do Seixal.

Cláudia Cristão

plano concebido pelo município tendente 
a proporcionar o bem-estar animal, o qual 
inclui ainda uma campanha de adoção em 
todo o concelho com a isenção das respecti-
vas licenças”.

Trata-se, refere o dirigente camarário, 
“de estabelecer uma política cujo objetivo 
primeiro é promover a integração dos ani-
mais de companhia no quotidiano da nossa 
vida coletiva”.
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Serviço NacioNal de Saúde?

Sonhar não custa e no contexto das 
políticas para a área da saúde que têm 
sido postas em prática, principalmente 
pelo actual governo que nos últimos três 
anos tem vindo a diminuir as transferên-
cias do Estado para este sector, gostaria 
de ser dono de um Hospital privado, ou 
melhor, de um conjunto de Hospitais 
privados, tal como alguns grupos eco-
nómicos detêm no nosso país, cobrindo 
uma vasta área das necessidades e pres-
tando a assistência que falta nos serviços 
públicos.

A senhora ministra da saúde ainda 
não percebeu que não vai ter médicos, 
enfermeiros ou técnicos superiores de 
meios complementares de diagnóstico 

para contratar porque a grande maio-
ria prefere trabalhar no privado? E já 
que ninguém nos ouve, não lhe digam 
nada, não vá ela empertigar-se com o 
primeiro-ministro ou com o ministro 
das finanças e inverter a situação, preju-
dicando quem com tanto afinco investe 
a sério a construir clínicas e hospitais, 
dando emprego a tanta gente que se vê 
desprezada pelo Estado.

Até meados da década de 90 ainda 
se construíram uns hospitais públicos e 
alguns centros de saúde de acordo com 
aqueles ideais que António Arnaut ten-
tou introduzir, mas depois disso pouco 
ou nada se fez e os resultados estão à vis-
ta. Não fosse a competência e a paciência 
dos profissionais que ainda vão susten-
tando os serviços, seria o caos total.

Para se destruir o SNS não há nada 
melhor que travar a progressão de car-
reiras e pagar mal aos funcionários do 
sistema. Atente-se por exemplo ao que 
um anestesista ganha no privado e no 
público, quando em dois ou três dias 
assistindo a meia dúzia de intervenções 
cirúrgicas particulares, ganha mais que 

Celino Cunha vieira

num mês nos serviços públicos a traba-
lhar sem o mínimo de condições, tal 
como tem sido denunciado pelas direc-
ções clínicas de vários hospitais que têm 
vindo a demitir-se dessas funções.

A dívida a fornecedores do SNS 
aumentou nos últimos três anos mais de 
50% e hoje já começa a sentir-se a falta 
de manutenção de equipamentos e de 
materiais de consumo porque os impor-
tadores e armazenistas não podem con-
tinuar a financiar o Estado que deveria 
ser pessoa de bem e bom pagador.

Quando oiço que a ADSE vai cortar 
nos direitos dos seus beneficiários, mais 
eu esfrego as mãos de contente e desejo 
rapidamente ter um hospital ou clínica 
privada. São clientes seguros a quem eu 
posso cobrar directamente aquilo 
que me apetecer e eles que protes-
tem com o Estado que não cumpre 
com aquilo que deveria.

De uma maneira geral, os exa-
mes complementares de diagnós-
tico passados pelos Centros de 
Saúde são feitos onde? Não é nos 
privados? As sessões de fisioterapia 

são realizadas nos serviços públicos? A 
estomatologia está assegurada a toda a 
gente? Claro que se não fossem os priva-
dos, sabemos perfeitamente que iríamos 
engrossar as listas de espera dos hospi-
tais ditos públicos.

Deixem-se de tretas e acabem com 
a grandiosa mentira de que querem 
defender o SNS, quando os senhores 
que estão no governo tudo têm feito 
para o destruir, beneficiando assim o 
sector privado que não pára de investir 
e de criar grandes unidades. A Saúde é 
sem dúvida um dos melhores negócios 
deste país graças às políticas erradas 
que têm sido implementadas e nós, no 
Seixal e em Sesimbra, já nos habituá-
mos ao incumprimento das promessas.
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eSte inverno proteja-Se 
contra o frio!

A exposição ao frio intenso, particular-
mente durante vários dias consecutivos, 
pode provocar o agravamento de doenças 
cardiovasculares e respiratórias, o enrege-
lamento dos membros, ulcerações e hipo-
termia. Os grupos mais vulneráveis são: 
crianças, idosos, doentes crónicos, pesso-
as em situação de exclusão social, mora-
dores em habitação com mau isolamento 
térmico, pessoas com mobilidade reduzida 
e trabalhadores ao ar livre.

O que fazer: agasalhe-se com várias ca-
madas de roupa, proteja as extremidades 
do corpo (com luvas, gorro, meias quentes 
e cachecol) e use calçado adequado. Hi-
drate a pele, mãos, pés, cara e boca. Dê 
preferência a sopas e bebidas quentes. Evi-
te bebidas alcoólicas ou praticar exercício 
físico ao ar livre. Faça movimentos com os 
dedos, os braços e pernas, evitando o ar-
refecimento do corpo, e vacine-se contra 
a gripe. Os bebés ou recém-nascido não 
devem sair de casa nos dias de frio intenso; 
mantenha-se em contacto e atento aos ou-
tros, ajude-os a protegerem-se. Evite a en-
trada do frio e a saída do calor acumulado, 
calafetando as portas e janelas. Verifique a 
manutenção dos equipamentos de aqueci-
mento, antes de os utilizar. Garanta a cir-
culação do ar nas divisões da casa, se usar 
lareiras ou aquecedores a gás. Certifique-
-se que apaga ou desliga os equipamentos 
de aquecimento, evitando fogos ou intoxi-
cações. Ao viajar sozinho de automóvel, 
informe a pessoa/local de destino da sua 
deslocação.

Em caso de dúvida consulte www.dgs.pt 
ou ligue para o SNS 24 – 808 24 24 24.

Pelo Grupo Operativo Local do Plano 
de Contingência de Saúde Sazonal – Mó-
dulo Inverno 2018, da Unidade de Saúde 
Pública do ACES Almada-Seixal.

opinião

Ana Cristina Freire
Médica Especialista de Saúde 
Pública e Autoridade de Saúde

Susana Alves
Técnica Superior
de Saúde Ambiental

Graciete Dias
Enfermeira Especialista 

de Saúde Comunitária

Teresa pereira
Técnica Superior

de Saúde Ambiental

tupinambo

DR
 

Fitoterapia Miguel Boieiro

Ouvi falar do tupinambo, como 
tubérculo comestível, há cerca de 
quatro décadas. Fiquei curioso, 

mas nunca tinha surgido a oportunidade 
de conhecer esta planta que os meus ami-
gos vegetarianos consideram adequada 
numa nutrição saudável.

Até que no verão de 2010, quando visi-
tei a pequena exploração de agricultura 
biológica de Miguel Gervásio, perto de 
Sesimbra, travei conhecimento com o tal 
tupinambo ou, como também é conhe-
cido, o girassol-batateiro. Trouxe alguns 
tubérculos e enterrei-os descuidadamen-
te no quintal. A verdade é que, fruto dos 
demasiados afazeres a que me dedico, 
nunca mais me lembrei da plantação. Na 
primavera seguinte brotaram, de facto, 
algumas plantas mas não deram flor e 
nada fiz. Este ano apareceram, como por 
encanto, uma dezena de vistosos girassóis. 
Esperei que as f lores secassem e agora 
resolvi recolher alguns tubérculos. Cozi-
-os em água e uma pitada de sal, como se 
faz com as batatas, e apreciei finalmente o 
manjar. Está aprovado!

O tupinambo, Helianthus tuberosus, per-
tence à extensa família botânica das Aste-
raceae e ao género dos heliantos, de que 
se conhecem para cima de 70 espécies. 
É muito semelhante ao girassol, Helian-
thus annuus. As suas folhas são igualmente 
grandes, simples, dentadas, ovais e rugo-
sas, alternas ou opostas. Os caules atingem 
facilmente 3 metros de altura. As inf lo-
rescências formam capítulos amarelos 
dourados e as sementes são aquénios. As 
duas plantas distinguem-se exteriormente 
pelo tamanho das f lores, já que os giras-
sóis possuem-nas em maior dimensão. No 
resto são aparentemente iguais. Todavia, 
se bem que ambas tenham ciclo anual, a 
maior diferença encontra-se nas raízes e 
na forma de reprodução. O tupinambo 

reproduz-se essencialmente pelos reben-
tos que brotam do seu raizame, sendo, 
por isso, uma espécie perene, enquanto o 
girassol nasce, todos os anos, se se deitar a 
semente à terra.

Ora sendo uma herbácea vivaz, de fácil 
cultivo, muito resistente a doenças, não 
exigindo solos férteis e aguentando-se bem 
em climas frios, o tupinambo está, nalguns 
países, classificado como espécie invasora, 
a extirpar por ser atentatória de outras cul-
turas. Erradamente, julgo eu, pois não se 
toma em conta o seu assinalável valor ali-
mentício, como a seguir vamos ver.

Os tubérculos do tupinambo têm cons-
tituintes semelhantes aos da batata, mas 
possuem sobre esta uma enorme vanta-
gem. A batata é provida de amido, ao con-
trário do tupinambo. Ao invés, este possui 
inulina que é um polímero da frutose, o 
qual não inf luencia a glicémia dos diabé-
ticos. Para além dos hidratos de carbono 
de que a inulina é o principal, encontram-
-se também vitaminas, em especial a C, a 
B, a provitamina A e sais minerais, espe-
cialmente o potássio.

Os tubérculos que colhi no meu quin-
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tal são pequenos, mas, em vários tomos 
sobre botânica que consultei, refere-se 
que podem atingir 10 cm de comprimento 
e 5 cm de grossura. São de configuração 
nodosa e irregular, fazendo lembrar, pela 
forma, o gengibre. A sua cor é branco-
-amarelada com laivos avermelhados e 
purpúreos. Podem ser comidos frescos 
(crus) ou cozidos como as batatas, não sen-
do necessário retirar-lhes a pele. É possí-
vel obter deles uma fermentação alcoólica 
com fama de ser diurética, tónica e afro-
disíaca.

Tanto as folhas como os caules são ricos 
em matérias proteicas e, por isso, tornam-
-se adequados para ensilagens destinadas 
à alimentação do gado.

Oliveira Feijão indica “a maceração 
das folhas em vinho tinto como calman-
te e resolutivo e o infuso das f lores como 
febrífugo e anti oftálmico”.

No século XVII, quando foi trazido 
da América do Norte, donde é oriundo, 
o cultivo do tupinambo passou a ter gran-
de repercussão na Europa, tornando-se 
popular como sucedâneo da batata. Con-
tudo, o seu menor rendimento, o efeito 
invasivo e as dificuldades de armazena-
mento acabaram por arrefecer o entusias-
mo inicial dos agricultores. Com efeito, os 
tubérculos murcham e secam alguns dias 
após a colheita o que impossibilita a sua 
rendível comercialização. Em contrapar-
tida, podem ficar enterrados no solo sem 
se degradarem, mesmo em climas muito 
frios, desde que não haja excesso de humi-
dade. A solução será recolhê-los só quan-
do necessitarmos de os consumir.

E pronto! Ficam estas “dicas” para 
espicaçar a curiosidade dos leitores e 
induzi-los à experimentação alimentar de 
mais um vegetal esquecido. Em época de 
guerra (ou de crise aguda) “não se limpam 
armas”!

DR
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Recebido por vários membros do 
executivo e trabalhadores da 
autarquia, no decurso da refe-

rida visita, ocorrida a 21 de janeiro, o 
responsável da Igreja Católica no distri-
to, teve oportunidade estabelecer uma 
conversa informal com funcionários e 
dirigentes da instituição que represen-
ta a comunidade quintacondense, em 
ordem a acolher as suas opiniões em 

torno da temática que preside à aludida 
deslocação.

Saudando a oportunidade de tal ini-
ciativa, Vítor Antunes, Presidente da 
citada Junta de Freguesia, considerou 
natural a vinda do prelado à Vila da 
Quinta do Conde, em resultado de se 
tratar de uma das localidades da região 
e do país com mais elevadas taxas de 
população juvenil.

De acordo ainda com o autarca quin-
tacondense, “esta visita e a temática que 
a ela preside, confirmam a atenção que 
a Igreja tem sabido conferir, desde os 
anos 80 de século passado, à evolução 
desta terra, reiterando assim a sua con-
dição de pilar importante no processo 
da sua criação, enquanto aglomerado 
populacional, mas também na consoli-
dação das sua raízes identitárias, assu-
mindo-se como um relevante parceiro 
no trabalho que desenvolvemos, visan-
do a melhoria das condições de vida de 
quantos aqui se radicaram.”

Para D. José Ornelas de Carvalho, 
“foi uma alegria constatar a evolução 
demográfica e social operada nas últi-
mas décadas neste território em resul-
tado do labor das suas instituições, em 
especial no que concerne à sua capa-
cidade de se afirmarem a semente e 
o fermento do desenvolvimento e do 
empenho que colocam na resolução dos 
problemas das pessoas que nele habi-
tam.”

Neste contexto, manifestou-se pre-
ocupado com a ausência de um orga-
nismo intermédio capaz de articular os 
anseios de cada região e o Poder Cen-
tral, revelando, a esse propósito, “acom-
panhar com interesse o processo que 
se prende com a reivindicação de uma 
escola secundária nesta freguesia” ao 
mesmo tempo que relembrou o legado 

Bispo de setúbal efetuou visita à Freguesia 
da Quinta do conde
o Bispo de setúbal, d. José ornelas de carvalho, visitou a Junta de Freguesia da Quinta do conde no âmbito de uma deslocação pastoral subordinada 
ao tema da Juventude, tendo efetuado encontros com instituições que direta ou indiretamente desenvolvem a sua atividade nesta área.

deixado por D. Manuel da Silva Mar-
tins, primeiro Bispo de Setúbal e o papel 
que, ao tempo, este assumiu enquanto 
porta-voz dos mais necessitados.

Segundo igualmente o responsá-
vel máximo pela diocese de Setúbal, “ 
a ausência dessa estrutura dificulta a 
missão daqueles que no terreno tentam 
encontrar soluções que respondam aos 
anseios e necessidades dos jovens”. De 
outro modo, salientou, “estamos a per-
mitir a sua manipulação e o apareci-
mento de falácias assentes nas virtudes 
da construção de muros, valores que 
afrontam o espírito da igreja.”

Na opinião do responsável eclesiásti-
co setubalense, “não é sério fazer crer 
aos jovens que a globalização resolve os 
seus problemas, mas sim, passar-lhes a 
mensagem de que são elas que têm de 
assumir o desafio da transformação da 
sociedade, missão da qual não se podem 
abster demitir, visto que a grande revo-
lução é da mente e da cultura, pois o 
uso da força não constrói um mundo 
melhor, mas tal só corre com um forte 
consciência cidadã, combatendo a glo-
balização e pugnando pela salvaguarda 
do ambiente”.
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ecomuseu: 
um protetor da identidade do seixal
o ecomuseu municipal do seixal tem sido imprescindível para a preservação da história e cultura do concelho. o Núcleo Naval, em concreto, 
contribui para a valorização do património náutico.

Num concelho com uma excelente 
localização geográfica, com mui-
tos recursos naturais, económicos 

e humanos e com um património vasto 
como o concelho do Seixal, a Câmara 
Municipal levou a cabo no final dos anos 
70 um levantamento histórico e cultural 
que consequentemente originou a cria-
ção, em 1982, do Museu Municipal do 
Seixal. Com este levantamento foram 
recolhidos vários objetos. Quer por essa 
recolha, quer pelos contactos estabeleci-
dos com a população, a Câmara Munici-
pal do Seixal considerou ser pertinente a 
constituição de um Museu.

No ano seguinte, em 1983, o reconhe-
cido museólogo francês Hugues de Vari-
ne visitou o Seixal. Ao deparar-se com 
a realidade do concelho, o museólogo 
identificou características relacionadas 
com a ecomuseulogia no recém-criado 
Museu do Seixal. Acolhendo a sugestão 
de Hugues de Varine, a Câmara Munici-
pal alterou a designação do Museu para 
Ecomuseu Municipal do Seixal.

Elisabete Curtinel, responsável técnica 
do Ecomuseu, esclarece quais sãos as três 
principais características que distinguem 
o ecomuseu de uma noção mais tradicio-
nal de museu. No ecomuseu a progra-
mação museológica é feita em função do 
território onde o museu se encontra e exis-
te uma forte ligação com a comunidade 
local. “Essas características vêm efetiva-
mente desde o início do projeto nos anos 
80”, refere Elisabete. A conservação dos 
testemunhos patrimoniais in situ, ou seja 
nos locais, foi também uma das caracte-
rísticas que veio ajudar a romper com a 
visão tradicional da existência um edi-
fício para o qual se levam os bens patri-

moniais. “Aqui a estratégia continua a ser 
preservar os testemunhos patrimoniais no 
sítio onde eles se encontram, como é caso 
do núcleo naval”.

Sendo o Ecomuseu Municipal do 
Seixal um museu pólo-nucleado, distri-
bui-se um pouco por todo o território do 
concelho. Em 1982, o primeiro núcleo a 
integrar a estrutura do Ecomuseu foi a 
Quinta da Trindade, local destinado aos 
serviços técnicos e às reservas. Este pólo 
nunca esteve aberto ao público de forma 
regular, estando apenas disponível para 
visitas guiadas muito especializadas. Dois 
anos após a criação do Núcleo da Quinta 
da Trindade abriu ao público o Núcleo 
Naval do Ecomuseu. 

Situado num antigo estaleiro naval 
requalificado que funcionou entre os 
anos 50 e 70 do século XX na freguesia 
de Arrentela, o Núcleo Naval debruça-se 
sobre o estudo da cultura marítima no 
âmbito das suas diversas vertentes, seja 
no contexto do estuário do Tejo no qual 
o Seixal se enquadra, seja no âmbito da 
construção naval ou dos tipos de embar-
cações que existiram no estuário. “Há 
também uma abordagem às questões que 
hoje em dia estão em destaque relativas 
ao património imaterial: as memórias das 
pessoas, as histórias de vida”, salienta a 
responsável técnica do Ecomuseu.

Com a requalificação do edifício, o 
Núcleo Naval foi dotado de uma oficina 
de modelismo de barcos do Tejo e um 
pavilhão de exposições para possibilitar 
o estudo, a preservação e a divulgação 
da cultura marítima do Seixal. “Desde 
o início do projeto que o Ecomuseu foi 
inovador porque preservou aquilo que 
era o saber-fazer das pessoas ao integrar 

na sua própria 
equipa técni-
ca pessoas que 
eram detentoras 
dessas experiên-
cias e técnicas”, 
descreve Elisa-
bete. “Quando 
o Núcleo Naval 
abriu, um dos 
técnicos era um 
antigo carpin-
teiro naval que 
fazia os modelos 
e depois aca-
bou por formar 
quem se seguiu.” 

A par do Núcleo Naval, os outros 
núcleos museológicos também inte-
graram técnicos com os conhecimen-
tos práticos ligados a cada núcleo. Nas 
embarcações recuperadas pela Câmara e 
utilizadas como embarcações de recreio 
para passeios no Tejo foi integrado um 
antigo mestre do tráfego local. No Moi-
nho de Maré de Corroios estava um anti-
go moleiro e, hoje em dia, o núcleo da 
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços 
tem na sua equipa um antigo maquinista. 
É notória a preocupação de demonstrar o 
saber-fazer perante os visitantes do Eco-
museu.

Estando desempregado, Fernando 
agarrou, há 22 anos, a oportunidade de 
trabalhar a tempo inteiro como artífice 
no Núcleo Naval, ocupando-se da cons-
trução e da reparação de modelos de 
embarcações executados à escala. Das 
mãos de Fernando são elaborados mode-
los precisamente com o fim de serem 
expostos e de ser interpretados pelas pes-
soas que visitam o Núcleo.

Fernando recorda com saudosismo 
o começo do seu gosto pelos trabalhos 
manuais. “Quando era criança não havia 
dinheiro para brinquedos e eu e os meus 
irmãos criávamos os nossos brinquedos, 
normalmente com madeira e cortiça”, 
descreve o artesão. “Nas oficinas da esco-
la os professores ainda não nos ensinavam 
a trabalhar com planos mas orientavam-
-nos para vários tipos de construção de 
barcos, aviões, comboios”, relembra Fer-
nando. 

Com uma vida profissional marcada 
por trabalhos ligados a planos de cons-
trução industrial, Fernando teve algu-
ma facilidade na adaptação ao trabalho 
como artesão no 
Núcleo Naval. 
“Os meus traba-
lhos anteriores 
eram trabalhos 
rigorosos, de 
responsabilida-
de, só não eram 
em madeira, 
eram em metais 
ou parte elétri-
ca”, salienta. “A 
base essencial 
deste trabalho 
é saber ler os 
planos e depois 
saber transpor-

tar; isso e ter gosto, porque sem gosto pelo 
trabalho dificilmente se tem paciência”.

Com programas para públicos de 
todas as faixas etárias, o Ecomuseu não 
esquece as gerações mais novas. Através 
do serviço educativo, todos os núcleos do 
Ecomuseu – incluindo o Núcleo Naval 
– realizam um trabalho muito próximo 
com as escolas do concelho. “Nesse ser-
viço envolvemos todas estas temáticas e 
recursos patrimoniais para fazer esse tra-
balho de educação patrimonial junto das 
camadas mais novas”, descreve Elisabete 
Curtinel, considerando a importância de 
passar estes conhecimentos desde cedo à 
comunidade escolar. “As escolas também 
recorrem ao Ecomuseu de modo a exem-
plificar e interpretar melhor algumas 
matérias dos currículos escolares; há aqui 
um trabalho de parceria muito intenso”, 
menciona.

O trabalho de valorização do patri-
mónio náutico do Seixal é desenvolvido 
diariamente no Núcleo Naval. Todos os 
núcleos que compõem o Ecomuseu aju-
dam à interpretação da história do con-
celho desde a época romana até ao século 
XX, transmitindo a memória do lugar, 
exibindo e interpretando o património. 
No fundo, fornecem uma perspetiva mui-
to completa sobre a história do território 
do Seixal, das suas gentes, um conheci-
mento fundamental para perceber aqui-
lo que o concelho é hoje. “Sem memória 
dificilmente compreendemos o presente 
e dificilmente projetamos o futuro. Uma 
comunidade que não preserve a sua 
memória não tem identidade”, finaliza 
Elisabete.

Cláudia Cristão
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cINemA S. VIceNte recebe PeçA 
DA ANImAteAtro

A 10 de fevereiro, domingo, 
pelas 16 horas, a Animateatro 
traz ao Cinema S. Vicente, em 
Paio Pires, a peça “Sementes”. O 
espetáculo, da produtora brasilei-
ra Casulo Teatro, trabalha com 
a metáfora poética da semente, 
falando-nos sobre as possíveis 

sementes da vida, das organizações, dos desejos, dos sonhos e da arte.
Experimentando o mundo sob o signo de uma semente, a persona-

gem deste teatro é uma plantadora imperturbada que nos instiga a ser-
mos nós próprios, terrenos férteis capazes de germinar desejos incríveis. 

Com duração de 45 minutos, a peça “Sementes” foi criada pela atriz 
Caísa Tibúrcio. A dramaturgia também é da responsabilidade de Caísa 
Tibúrcio, juntamente com Ana Flávia Garcia. Com direção musical 
de Lucas Tibúrcio, este teatro conta com direção de arte e figurino de 
Roustang Carrilho e Caísa Tibúrcio.

AS coreS DAS cIDADeS 
DoS meuS SoNhoSorelhA NegrA em SeSImbrA

DR 

“À ProcurA Do PrINcIPezINho”

A partir do conto original 
“O Principezinho”, de Antoine 
de Saint-Exupéry, a produtora 
Magnólia, de Oeiras, desenvol-
veu a peça “À Procura do Princi-
pezinho”. Esta peça infantil esta-
rá em cena no Cinema S. Vicente 
dia 3 de fevereiro, às 16 horas.

Anos depois de o Principezinho ter aparecido junto ao aviador nin-
guém sabe o que lhe terá acontecido. Terá voltado para o seu planeta? 
Será que a serpente simplesmente fê-lo desaparecer ou terá sido tudo 
um sonho? A Animateatro convida o público a embarcar numa jornada 
de busca, de aventura, de reencontros e talvez de sonhos.

“À Procura do Principezinho” tem um elenco composto por Ana 
Luísa, Cristina Lopes, Joaquim Frazão, Lia Colorado, Mafalda Dinis, 
Rita Castaño, Rogério Paiva, Joana Duarte e Rodrigo Gonçalves. A 
adaptação e a encenação estão a cargo de Ester F. Gonçalves, que é 
também a produtora executiva desta teatro.

DR 

lIVroS com Futuro

A Galeria de Exposições 
Augusto Cabrita, no Seixal, 
acolhe até dia 23 de fevereiro 
a exposição coletiva de pintu-
ra “Livros com Futuro”. Nesta 
exposição aliam-se dois géneros 
artísticos – a pintura e a literatu-
ra. Em “Livros com Futuro” os 

pintores: Albino Moura, Custódia Bota, Emília Morais, João Ribeiro e 
Pé-Leve recriam um conjunto de livros infantis, divididos em dez grupos 
temáticos. Nesta exposição coletiva, com o acompanhamento de diversos 
livros infantis, cada artista convidado usou a sua criatividade e originali-
dade para se expressar sobre um tema representado sem se desvirtuar do 
respetivo percurso pictórico. Assim, cada quadro é palco de um universo 
cheio de simbolismos intencional onde as personagens ganham vida.

Integrada no Ciclo de Apresentação do Acervo Artístico Municipal, 
a exposição “Livros com Futuro” tem entrada livre, podendo ser vista 
de terça a sexta-feira das 10 às 20h30 e aos sábados das 14h30 às 20h30. 

DR 
Integrada no Ciclo de Apre-

sentação do Acervo Artístico 
Municipal, a exposição de pin-
tura “As Cores das Cidades dos 
Meus Sonhos” estará patente na 
Galeria Municipal de Corroios. 
Com entrada livre, a exposição 
pode ser vista até dia 2 de março, 
de terça-feira a sábado, das 15 às 
19 horas.

Recentemente iniciado, o 
Ciclo de Apresentação do Acer-
vo Artístico Municipal tem como 
objetivo exibir publicamente as 
obras que integram a coleção de 
obras de arte da Câmara Munici-
pal do Seixal. Composta por um 
conjunto de 30 obras, a exposição 
“As Cores das Cidades dos Meus 
Sonhos”, da autoria de Montei-
ro Alves, já esteve em exposição 
entre 2007 e 2008. A reposição 
desta exposição pretende, assim, 
prestar um tributo a Monteiro 
Alves. Natural do Seixal, o artis-
ta exerceu diversas profissões ao 
longo da vida e, já reformado, 
tornou-se num pintor de génese 
autodidata. Monteiro Alves foi 
artisticamente inf luenciado pelos 
pintores Albino Moura e Cidália 
Rodrigues.

DR 
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Enquanto músicos, Samuel 
Mira (conhecimento artistica-
mente como Sam the Kid), Cru-
zfader, Francisco Rebelo, João 
Gomes e Fred, já haviam deixa-
do a sua marca na música por-
tuguesa ao formarem os Orelha 
Negra. O grupo sobe ao palco 
do Cineteatro Municipal João Mota, em Sesimbra, a 26 de janeiro, às 
21h30 para apresentar o seu terceiro disco de originais. No seu álbum 
de estreia, em 2010, o grupo ofereceu uma visão nova e singular da 
música urbana moderna, no segundo álbum a espinha dorsal dos Ore-
lha Negra manteve-se. No terceiro e mais recente trabalho, o grupo não 
se afasta da sua proposta inicial de redefinir o Hip-Hop.

Os bilhetes para este concerto, destinado a maiores de 10 anos, têm 
um custo de dez euros. A bilheteira do Cineteatro Municipal funcio-
na de quarta a domingo, das 16 às 20 horas. Os interessados também 
podem adquirir bilhetes no Spot Jovem, na Quinta do Conde, aberto de 
terça a sábado, das 9 horas às 12h30 e das 14 horas às 17h30.

DR 
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Retratando a emocionante e inspiradora vida 
de Ruth Bader Ginsburg, “Uma Luta Desigual” 
percorre a história da juíza norte-americana, me-
lhor aluna do seu curso em Harvard e, mais tarde, 
a segunda mulher e a primeira judia a ocupar um 
cargo no Supremo Tribunal de Justiça dos EUA. 
Numa realidade até então dominada por homens, 
Ruth fez história em 1993 ao ser nomeada para o 
cargo pelo então presidente Bill Clinton.

Com um percurso profissional brilhante, a ju-
íza dedicou-se às causas feministas, tendo sido 
cofundadora do projeto dos direitos das mulheres 
na União Americana pelas Liberdades Civis, nos 
anos 70. Escrito por Daniel Stiepleman, sobrinho 
da juíza, este drama biográfico é assinado por 
Mimi Leder. No elenco está Felicity Jones (“Rogue 
One: A Star Wars Story” e “A Teoria de Tudo”) e 
Armie Hammer (“Chama-me Pelo Teu Nome”).

O investigador Jonathan Colin apresenta a bio-
grafia de uma das figuras mais enigmáticas da 
história do século XX: Calouste Gulbenkian. Em 
Portugal e no mundo, o nome de Calouste estará 
sempre associado ao mecenato e à maior e mais im-
portante colecção privada de arte no país, exposta 
na Fundação Calouste Gulbenkian. 

Jonathan Colin explora, neste livro, o caráter 
quase mítico de Gulbenkian, escrutinando a vida e 
os negócios ligados ao petróleo de um dos homens 
mais influentes do seu tempo. O filantropo e nego-
ciante de origem arménia viveu em Lisboa, onde 
acabou por morrer em 1955, aos 86 anos. Era, en-
tão, o homem mais rico do mundo, segundo apurou 
Jonathan Colin. Escrito com base nos arquivos da 
Fundação Calouste Gulbenkian, aos quais o autor 
teve total acesso, esta biografia chega às livrarias no 
ano em que se assinala século e meio do nascimento 
de Gulbenkian.

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

Em 2019 os nativos do signo Leão vão estar sob a influência da 
carta de Tarot a Papisa que adverte para a necessidade de segui-
rem a sua intuição e de estarem atentos aos acontecimentos à sua 
volta. Os nativos do signo Leão devem procurar ser mais sensíveis 
e abordar as situações de forma calma e prudente. 

A carta de Tarot o Carro vai influenciar o ano de 2019 dos nativos 
do signo de Peixes, o que significa que durante este período há 
boas perspetivas de evolução a todos os níveis. Devem saber muito 
bem aquilo que querem. Podem sentir alguma instabilidade, mas 
se não deixarem que as dúvidas reprimam as suas ações, consegui-
rão dar passos muito importantes para o seu futuro. 

Sob a proteção da carta de Tarot a Força, os nativos do signo 
Capricórnio serão capazes de enfrentar qualquer situação e de 
ultrapassar qualquer obstáculo. Contudo, há que saber dosear a 
força, pois as situações devem resolver-se com estratégia e diálogo. 
A força, se for mal-usada, pode levar à perda de oportunidades. 

No ano de 2019 os nativos do signo Sagitário estão sob a influência 
da carta de Tarot os Enamorados, o que significa que terão de to-
mar algumas decisões importantes, pois vão encontrar-se perante 
situações que exigem uma escolha e uma tomada de posição. 

No ano de 2019 os nativos do signo Balança gozam da proteção 
especial da carta de Tarot a Imperatriz. Estão criadas as condi-
ções para alcançarem o sucesso e conquistarem todas as metas 
que fazem parte dos seus planos. Terão perfeita noção daquilo que 
desejam, pois, para chegar onde se encontram, ultrapassaram di-
versos obstáculos. 

Em 2019 os nativos do signo Virgem vão receber a proteção da 
carta de Tarot o Louco, o que significa que irão estar mais abertos 
a novas aventuras, abraçando novos projetos e aventurando-se por 
caminhos nunca experimentados. Apesar desta carta não repre-
sentar a estabilidade, por outro lado, favorece os riscos, as viagens 
e as novidades. 

Em 2019 os nativos do signo Caranguejo vão estar sob a proteção 
especial da carta de Tarot o Imperador, o que significa que irão 
concretizar alguns planos que estavam guardados na gaveta há já 
algum tempo por falta de coragem e de iniciativa. Conseguirão 
distinguir claramente o que devem ou não fazer para não sabota-
rem a sua motivação.

Sob a influência da carta de Tarot o Papa, os nativos do signo 
Escorpião, em 2019, irão estar bem preparados para ultrapassar 
situações complicadas. Passar por estas situações é fundamental 
para o desenvolvimento interior e para treinar determinadas com-
petências que virão a revelar-se muito úteis, deixando-os mais 
confiantes.

Sob a influência da carta de Tarot a Sol, os nativos do signo Aquá-
rio em 2019 vão ter a estabilidade de que necessitam para criar 
bases sólidas para alcançar as metas a que se propuserem logo no 
início do ano. Este período de tempo será particularmente feliz, 
pois poderão desfrutar em pleno da harmonia afetiva que vai do-
minar a vida amorosa e familiar.

Em 2019 os nativos do signo Carneiro vão estar sob a influência da 
carta de Tarot a Justiça, o que significa que qualquer assunto pen-
dente na justiça terá um desfecho justo. Os nativos deste signo têm 
todas as possibilidades de recolher as recompensas do seu empenho 
em qualquer setor das suas vidas. Esta carta também aconselha a 
ser imparcial na forma como julgam os outros e emitem opiniões.

Em 2019 os nativos do signo Touro estarão sob a influência da carta 
de Tarot o Diabo, o que significa que devem ser cuidadosos com as 
suas atitudes e pensamentos. Esta carta alerta para o perigo de, ao 
agirem por impulso, tomarem decisões que podem revelar-se desas-
trosas. Devem estar mais voltados para si e evitar dar demasiada 
confiança a pessoas que não conhecem bem.

Em 2019 os nativos do signo Gémeos recebem a influência da 
carta de Tarot a Temperança o que significa que irão viver um 
período bastante harmonioso. O equilíbrio é fundamental para o 
sucesso e, nesta fase a paciência poderá ser posta à prova. Antes de 
qualquer reação, devem analisar bem a situação porque as coisas 
nem sempre são o que parecem.
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Previsões para o ano de 2019
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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 dezassete de Janeiro de dois mil e dezanove, lavrada com início a folhas noventa e seguintes do 
livro de notas para escrituras diversas número Vinte e Dois, Paulo José da Costa Salgueiro Madeira,  
NIF 116 003 561, solteiro, maior, natural de Moçambique, residente na Rua Luis de Almeida, lote 3960, 
Pinhal do General, Fernão Ferro, Seixal, declarou que é o único e actual dono e legítimo possuidor, com 
exclusão de outrém, de seiscentos barra dois milhões quinhentos e cinquenta e sete mil avos indivisos 
do prédio rústico sito em Casal do Sapo, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, que confronta do 
norte, sul, nascente e poente com, caminho de serventia, descrito na Conservatória do Registo Predial do 
Seixal sob o número QUATRO MIL CENTO E TRINTA E CINCO, inscrito na matriz predial respectiva 
sob parte do artigo 17 da Secção N, ainda pendente do processo de cadastro geométrico nº 21/92._______
___Que, os referidos avos indivisos foram adquiridos por Paulo José da Costa Salgueiro Madeira, solteiro, 
maior, cerca do ano de mil novecentos e noventa e cinco, a João de Oliveira, divorciado, residente na Rua 
Vasco da Gama, 26, Caxias, Oeiras, que é titular inscrito nos termos da Ap. 2 de 6/5/1993, mas dado o tempo 
decorrido desde aquela aquisição até hoje, não é detentor de qualquer título formal que legitime a posse 
dos referidos avos indivisos.______________________________________________________
___Que não sabe, porque não se recorda, se chegou a efetivar-se a celebração da sua compra por escritura 
pública, e apesar das diversas buscas a que procedeu, não conseguiu localizar a sua titulação._________
___Que, em consequência disso, o seu invocado direito de propriedade advém-lhe originariamente 
por usucapião, em virtude de, depois da venda o justificante ter entrado na posse efetiva e material do 
referido imóvel, fazendo a sua manutenção e tratamentos necessários, tendo usufruído com os demais 
comproprietários, das utilidades e dos frutos por ele proporcionadas, pagando sempre as contribuições 
e impostos devidos ao Estado; posse que sempre exerceu em nome próprio, como seu dono, sem 
interrupção, convicto de exercer o mencionado direito com exclusão de outrem e sem lesão dos direitos 
de outrem, de boa fé, sem violência, à vista de todos e sem discussão, nem oposição de ninguém, sendo 
assim uma posse pública, pacífica e de boa fé._________________________________________
___Que esta posse assim exercida que expressamente invoca, perdura há mais de vinte anos, pelo que se 
verificam as condições para o dito imóvel ser adquirido por usucapião, aquisição que dada a natureza do 
invocado titulo não tem possibilidade de comprovar pelos meios extrajudiciais normais, direito esse de 
propriedade que justifica pela escritura, para fins de registo predial. _________________________
___Está conforme o original. _____________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 17 de Janeiro de dois mil e dezanove.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 155/2019

Publicidade

A construção do novo pavilhão 
resulta de um investimento da 
Câmara Municipal do Seixal no 

valor de 800 mil euros. Considerando 
o trabalho desenvolvido pela coletivida-
de, a Câmara tem também prestado um 
apoio regular à atividade do clube.

A nova casa do Clube Desportivo e 
Recreativo Águias Unidas vai permitir 
o desenvolvimento de várias modalida-
des. Construído na área do antigo cam-
po desportivo do clube, o novo pavilhão 
tem um piso inferior destinado à prática 

das modalidades, com balneários para 
praticantes, treinadores e juízes e ins-
talações sanitárias para o público. Na 
zona superior dos balneários foi cons-
truído um mezanino com salas para a 
direção e para atividades culturais. A 
bancada do pavilhão tem capacidade 
para 360 lugares sentados.

Neste dia de festa, centenas de pesso-
as quiseram estar presentes para visitar 
as novas instalações e para participarem 
num dia repleto de atividades desporti-
vas e culturais, com demonstrações das 

modalidades do clube. De manhã, deu-se 
a abertura de portas à população, com a 
realização de uma exposição temática.

À tarde, o programa de atividades 
começou com uma exibição dos Tocá 
Rufar, seguida de uma exibição da classe 
de ginástica acrobática do Clube Recre-
ativo da Cruz de Pau. Quer a classe de 
ballet, como a de pilates com bola e a de 
taekwondo do CDR Águias Unidas tam-
bém participaram nesta comemoração.

No momento protocolar, o presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, e Manuel Sezões, pre-
sidente da direção do CDR Águias Uni-
das revelaram a placa comemorativa 
relativa ao dia da inauguração. Nesta 
cerimónia estiveram também presen-
tes Alfredo Monteiro, presidente da 
Assembleia Municipal, Manuel Araú-
jo, presidente da Junta de Freguesia de 
Amora e Joaquim Tavares e Maria João 
Macau, vereadores da Câmara.

Perante convidados, técnicos, dirigen-
tes e comunidade, foi oferecida a Joaquim 
Santos e Manuel Araújo uma camisola 
de futsal do CDRAU, quando os autar-
cas cumprimentaram os atletas do clube. 
Depois deste momento seguiu-se a atua-
ção da Banda da Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense. Posteriormente, o 
presidente da Câmara do Seixal deu o 
pontapé de saída para o jogo de futsal de 
estreia do novo pavilhão.

câmara do seixal inaugura novo pavilhão 
multiusos
a inauguração do novo pavilhão de multiusos do clube desportivo e recreativo Águias unidas, nos Foros de amora, a 19 de janeiro foi marcada por 
uma cerimónia protocolar e pela atuação de várias classes do clube.

As comemorações não ficaram com-
pletas sem a atuação das classes de hip-
-hop, de zumba, zumba gold, localizada 
e ginástica sénior do CDRAU. A tarde 
encerrou com a exibição da classe de 
danças de salão do Clube Desportivo e 
Recreativo do Fogueteiro.

Cláudia Cristão
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