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carnaval de sesimbra
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Todos os anos a vila de Sesimbra 
recebe milhares de visitantes 
para festejarem o carnaval à beira 
mar, onde a animação e diversão 
reinam durante todo o dia, seja 
em festejos como os desfiles das 
escolas de samba e grupos de axé, 
o corso de fantasias de palhaço ou 
as cegadas.
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o carnaval mais brasileiro de portugal 
a vila de sesimbra transforma-se todos os anos, por altura do carnaval, numa vila repleta de animação e diversão, palco de comemorações 
carnavalescas impregnadas na história e identidade do concelho.

A imagem do concelho de Sesimbra 
é indissociável das comemora-
ções do Carnaval. Os festejos 

carnavalescos são uma das tradições 
mais enraizadas na comunidade sesim-
brense que se destaca, há vários anos, 
como autora de um dos mais conhecidos 
e populares carnavais do país. Entre dia 
28 de fevereiro e 6 de março o concelho 
irá ser palco de inúmeros festejos que 
vão trazer à vila de Sesimbra milhares 
de visitantes. 

Conjugando as tradições mais anti-
gas com as mais recentes, o Carnaval 
de Sesimbra é composto, na freguesia 
do Castelo, pelas Cegadas. Esta tradi-
ção, sob a forma de pequenas peças de 
teatro, é pautada pela sátira política e 
social feita por cidadãos comuns que se 
juntam para preparem uma peça, acom-
panhada por uma música. No centro da 
vila, as escolas de samba correspondem 
à tradição mais contemporânea do car-
naval sesimbrense.

Influências
do carnaval brasileiro

Recuando quatro décadas, as carac-
terísticas do carnaval do Brasil foram 

implementadas nestas celebrações atra-
vés de um músico brasileiro, erradi-
cado em Sesimbra e casado com uma 
sesimbrense. “O conceito das escolas 
de samba, na linha do que é o carnaval 
do Rio de Janeiro, foi sendo implemen-
tado e desenvolvido ao longo dos anos, 
traduzindo-se hoje num dos corsos com 
mais desfilantes do país, com um con-
junto de escolas de samba cada vez mais 
profissionalizantes”, destaca Francisco 
Jesus, presidente da Câmara Municipal 
de Sesimbra. Apesar de não serem pro-
fissionais que trabalham exclusivamen-
te nesta área, os elementos das escolas 
de samba viajam cada vez para o Brasil 
a fim de acompanharem o que é feito 
no carnaval brasileiro para tentarem 
reproduzir em Sesimbra. Num conceito 
mais ligado à música e com influências 
relativas ao carnaval de São Salvador 
da Bahia, surgiram os grupos axé, onde 
se destaca o grupo feminino de afro-axé 
Tripa Mijona, exclusivamente composto 
por mulheres e o grupo Tripa Cagueira, 
constituído por homens.

As oito escolas de samba que existem 
em Sesimbra trabalham ao longo de 
praticamente todo o ano para que seja 
possível a existência dos desfiles com a 

qualidade que hoje em dia lhes é reco-
nhecida. Centenas de voluntários de 
todas as idades – mesmo os que não são 
desfilantes – dedicam o seu tempo livre à 
organização do Carnaval de Sesimbra, 
construindo enredos, ensaiando coreo-
grafias, decorando viaturas e confecio-
nando fatos. “O carnaval é o expoente 
máximo da envolvência social da popu-
lação de Sesimbra; é através das escolas 
de samba que se conseguem juntar as 
pessoas, todos querem participar”, refe-
re Francisco Jesus. Mais de mil pessoas 
participam nos desfiles de domingo e 
terça feira, na marginal da vila, “tor-
nando-se nos principais e intervenientes 
para que o carnaval de Sesimbra tenha 
hoje a importância e dimensão e a atra-
tividade que tem”, sublinha o autarca.

Criada há dez anos, a Escola de Sam-
ba Batuque do Conde fez com que a fre-
guesia da Quinta do Conde passasse a 
marcar presença nas comemorações do 
Carnaval no concelho de Sesimbra. A 
presidência desta escola descreve os des-
files “essencialmente de fantasias que 
representam uma festa, um momen-
to de regozijo, alegria, cor e música”. 
Numa freguesia jovem por natureza, 
“os desfilantes desta escola sabem hon-

rar a mais populosa freguesia do con-
celho, indo para a avenida com alegria, 
fervor e dedicação”.

Em 2005, alguns elementos prove-
nientes da Escola de Samba Bota for-
maram o Grupo Recreativo Escola de 
Samba Unidos de Vila Zimbra. Nes-
te grupo, a preparação para o desfile 
decorre durante todo o ano, intercalan-
do com outras atividades que a escola 
de samba organiza. “Tudo se inicia 
em abril com a apresentação do tema 
e do enredo; depois de serem feitos os 
desenhos dá-se a concretização das fan-
tasias, os ensaios da bateria e o ensaio 
técnico; simultaneamente é organiza-
da toda a logística inerente ao evento.” 
Para a direção do grupo Unidos de Vila 
Zimbra, “em todas as escolas o senti-
mento é muito idêntico: o de represen-
tar a respetiva associação, assumindo o 
papel de uma personagem numa histó-
ria que se conta durante o desfile”.

Fundando na década de 1970, o 
G.R.E.S Trepa no Coqueiro começou 
por ser uma coletividade cujo primei-
ro desfile, em 1979, era composto por 
30 jovens: 15 rapazes e 15 raparigas. 
Presentemente, o grupo recreativo tem 
mais de 400 sócios. Descrevendo a par-
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ticipação no Carnaval de Sesimbra, a 
escola Trepa no Coqueiro revela “a ver-
dadeira emoção, alegria e euforia que 
só quem participa e desfila poderá sen-
tir; conseguimos atingir momentos de 
diversão que são resultados dos longos 
meses de trabalho”. 

Para a direção da escola Trepa no 
Coqueiro, o desfile de carnaval “con-
tribui para um movimento cultural em 
que as artes plásticas, as artes musicais 
e as danças envolvidas ref letem o saber 
fazer de uma comunidade local”. Numa 
terra cujo produto turístico mais conhe-
cido conjuga o sol e mar, o Carnaval 
de Sesimbra também contribui para 
potenciar o turismo, no contexto da 
área metropolitana de Lisboa. Mesmo 
fora da época sazonal, o carnaval é “um 
grande produto turístico que permite 
alavancar a economia local e isso tem 

sido uma mais-valia”, enaltece Francis-
co Jesus. “Sesimbra é o único carnaval 
do país que tem como “tela” natural um 
cenário à beira mar, mas com um cui-
dado extremo e um nível bastante exi-
gente na confecção das fantasias e com 
sambas originais”, destaca a direção da 
escola Unidos de Vila Zimbra.

 
Inúmeros festejos

As comemorações do Carnaval têm 
início na quinta feira, dia 28, com o des-
file dos estabelecimentos de ensino de 
Sesimbra na marginal da vila. A 1 de 
março, sexta feira, é a vez da freguesia 
de Quinta do Conde receber o desfile 
dos seus estabelecimentos de ensino na 
Avenida 1º de Maio. No sábado, dia 2, 
têm início o Concurso Infantil de Fan-
tasias, na Fortaleza de Santiago. 

Enquanto expoentes máximos do 
carnaval de Sesimbra, é expectável que 
os desfiles das escolas de samba e gru-
pos de axé no domingo e na terça fei-
ra levem 30 a 40 mil pessoas a estarem 
presentes na vila nesses dois dias. Para 
além das escolas de samba, o concelho 
ganhou uma tradição contemporânea, 
em 1999, ao acolher o Corso de Fanta-
sias de Palhaço. O que começou por ser 
uma brincadeira entre amigos ganhou 
fama, ficando conhecida a nível nacio-
nal. Reunindo perto de quarto mil pes-
soas mascaradas na segunda feira que 
antecede o carnaval, o cortejo tornou-se 
no maior desfile de palhaços do mundo.

As Cegadas marcam praticamente 
toda a semana de comemorações, per-
correndo os vários núcleos urbanos do 
concelho. Nos últimos anos existiam 
apenas dois grupos, mas este ano será 

possível assistir aos sketches satíricos 
de um terceiro grupo de Cegadas. No 
sábado, dia 2, a Quinta do Conde terá o 
Desfile Trapalhão, dando voz ao gran-
de conjunto de diferentes identidades 
que pautam a freguesia, tendo cada vez 
mais sucesso na população. O Enterro 
do Bacalhau, a 6 de março, encerra as 
comemorações carnavalescas sob a for-
ma de um cortejo onde o humor vai 
marcar as ruas da vila de Sesimbra na 
noite de quarta-feira. Ao longo destes 
dias, os visitantes também podem fes-
tejar e divertir-se nos animados bailes 
de mascarados organizados por várias 
coletividades da vila, uma tradição 
que está na essência do Carnaval de 
Sesimbra desde os finais do século XIX.

Cláudia Cristão
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rostos do seixal
LorenZo mUnDet

estava radicada nos Estados Unidos da Améri-
ca, através de José e Arturo Mundet, filhos do 
industrial catalão Lorenzo Mundet, expandin-
do-se desde Nova Iorque e tendo a fábrica-sede 
no Seixal, a L. Mundet & Sons evoluiu, ao 
longo do século XX, para uma poderosa orga-
nização corticeira a nível mundial, devendo-se 
a expansão do negócio corticeiro não só uma 
importante organização comercial, mas tam-
bém a uma rede de fábricas com ligação à do 
Seixal em diversos países.

Na década de 1940, o concelho do Seixal che-
gou a representar cerca de 1/3 da mão-de-obra 
corticeira em todo o distrito de Setúbal e cerca 
de quinze por cento a nível nacional, estabele-
cendo-se doze empresas corticeiras no conce-
lho, seguindo-se as décadas de 1950 e 60 com a 
introdução de mais onze fábricas. O rio Tejo era 
um meio privilegiado de acesso à matéria-prima 
e de escoamento dos produtos comercializados, 
conhecendo a atividade naval e flúvio-marítima 
regional um progresso relevante, dada a necessi-
dade de desenvolver a construção e a reparação 

de embarcações de certo porte e as exigências 
duma cabotagem inerente à circulação de maté-
rias-primas e de mercadorias.

Em 1917, já como L. Mundet & Sons, a fir-
ma abriu uma segunda fábrica no Concelho, 
em Amora, que laborou até 1964. Em Portu-
gal, a firma expandiu-se pelas seguintes locali-
dades: Montijo em 1923, Mora, em 1914, Ponte 
de Sôr em 1927 e Vendas Novas, em 1949. 
Instalou depósitos na Quinta da Trindade, no 
Seixal, na década de 40. Em 1922, transfor-
mada na sociedade por quotas Mundet & Cia. 
Lda., aos sócios José Mundet e Luís Gubert y 
Capela juntou-se Joaquim de Sousa, manten-
do-se então a tradição corticeira da gerência 
da empresa, colocando o Seixal no mapa como 
o principal produtor e transformador de corti-
ça e derivados e dando continuidade ao sonho 
de Lorenzo Mundet, que terminava após o 
assassinato de Paula Mundet, em 1986, com o 
encerramento da fábrica em 1988.

Mário Barradas

Governo limita 
divisão de terras

em heranças

Sempre que seja feita uma partilha de 
terrenos, tem de ser preservada a chama-
da "unidade mínima de cultura", que na 
região do Alentejo, onde existe grande 
propriedade, são 11 hectares e a norte se 
fica pelos 4 hectares. Por outras palavras, 
não poderá haver propriedades inferiores 
a estas dimensões, pelo que, havendo 
muitos herdeiros para parcelas de terra 
mais pequenas, a herança terá de perma-
necer indivisa.

"Temos muitos proprietários que hoje 
já não gerem a sua propriedade e não 
querem fazer essa gestão. Podem agora 
entregar a responsabilidade a uma em-
presa que se constitua para fazer essa 
gestão", refere o secretário de Estado, 
Miguel Freitas.

Quanto às terras sem dono, assim 
identificadas depois da conclusão do ca-
dastro simplificado, irão para uma em-
presa publica de gestão florestal depois 
de um período de 180 dias e com a re-
alização de publicidade pelo Instituto dos 
Registos e Notariado. O Estado assumirá 
a sua gestão e durante 15 anos o dono 
poderá aparecer e recuperar a sua posse.

decretar insolvência
de devedor contra sua vontade

é inconstitucional – acórdão
O devedor em situação económica 

difícil ou de pré-insolvência, mas susce-
tível de recuperação, pode requerer um 
Processo Especial de Revitalização (PER) 
para negociar com os credores, mas se 
não conseguir a aprovação de um plano 
de recuperação cabe ao administrador 
judicial provisório, após ouvir o devedor 
e os credores, dar parecer sobre se o de-
vedor está em situação de insolvência e, 
caso conclua que sim, faz a declaração 
imediata de insolvência.

Mas, o plenário do Tribunal Consti-
tucional, naquele acórdão, veio agora 
declarar a inconstitucionalidade, com for-
ça obrigatória geral, da norma. Na fun-
damentação apresentada no acórdão, o 
tribunal afirma que "parecem não restar 
dúvidas de que a norma em crise compri-
me um direito fundamental" a que é apli-
cável o regime dos direitos, liberdades e 
garantias, e "não colhe a argumentação" 
de que está suficientemente acautelado o 
princípio do contraditório.

O tribunal desvaloriza a invocação de 
outros valores constitucionalmente rele-
vantes, como o objetivo de celeridade na 
condução e desfecho dos processos de 
insolvência, lembrando haver uma "res-
trição desproporcionada" dos direitos do 
devedor em processo de insolvência ao 
fazer equivaler o requerimento formulado 
pelo administrador judicial provisório à 
apresentação à insolvência pelo devedor 
quando este não tenha manifestado a sua 
concordância.

"Ora, não se mostrando superado, 
quanto à norma objeto dos autos, o teste 
da proporcionalidade em sentido estri-
to, resta concluir pela desconformidade 
constitucional da mesma por implicar 
uma restrição desproporcionada dos 
direitos do devedor, em processo de in-
solvência, de defesa e ao contraditório, 
enquanto garantia de um processo equi-
tativo", conclui o tribunal.

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

Natural de Bajo Ampurdán (Girona ou 
Gerunda) – Espanha, fundou a primi-
tiva fábrica corticeira na sua cidade 

natal em 1865, obtendo reconhecimento pelo 
notório crescimento e desenvolvimento da mes-
ma, sendo convidado para o cargo de alcaide 
de Gerunda, o qual recusou.

Em 1905, a firma Lorenzo Mundet & Sons 
instalou-se na Quinta dos Franceses, na vila 
e sede do concelho do Seixal. Nesta época já 
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o  vozeiro

rui Hélder Feio

Histórias assoCiativas (55)*

albano gomes França, 
um alentejano que aos 
“maçacotes” deu alma

Fernando 
Fitas

Natural de Santiago de Cacem, mas 
residente na Aldeia de Paio Pires 
desde os sete anos, Albano Gomes 

França é outro dos associados da Sociedade 
Musical 5 de Outubro, que desde criança sente 
um particular carinho pela colectividade, 
razão pela qual, logo que arranjou o primei-
ro emprego, preencheu a sua proposta de 
sócio.

Até aí, de acordo com uma norma inter-
na da agremiação, não havia necessidade de 
criança alguma se associar, – a não ser nos 
casos em que a respectiva inscrição resulta-
va da exclusiva iniciativa dos pais – uma vez 
que a assistência aos eventos que nela se rea-
lizavam, era perfeitamente livre. No entan-
to, a partir do momento em que iniciasse a 
vida laboral, para frequentar a agremiação 
tinha, forçosamente, que ser sócio.

“Assim,” refere, “em respeito por essa 
disposição e pelo convívio que a Sociedade 
proporcionava à rapaziada da minha gera-
ção, mal completei treze anos e comecei a 
trabalhar, imediatamente tratei de subscre-
ver a minha ficha de adesão, em ordem a 
poder usufruir das regalias que ela nos ofe-
recia, nomeadamente, participar nos bailes 
ou assistir aos espectáculos.” 

Me da Direcção
Que Comprou a Sede

Pouco tempo depois de ter procedido à 
sua inscrição, já integrava o elenco do gru-
po cénico, representando o papel de miúdo 
da escola numa das várias revistas que ali 

foram levadas à cena. “Só actores eram trin-
ta. Fora a orquestra. Um espectáculo condu-
zido pela mestria de José Costa,” diz, “que se 
prolongou por vários meses e que nos levou a 
diversas localidades do país.

Aliás,” salienta, “do meu ponto de vista, a 
projecção do nome que a Sociedade adquiriu, 
nessa altura, muito ficou a dever à sua capa-
cidade empreendedora. Tratou-se de um 
homem, que realizava tudo quanto pensava, 
conseguindo reunir à sua volta, um conjunto 
de rapaziada muito talentosa.” 

Membro da direcção que tomou a deci-
são de proceder à aquisição da sede da colec-
tividade, Albano Gomes França, faz ainda 
notar que “isso ocorreu quando tinha dezoi-
to anos e sustentou-se no facto de a constru-
ção da Estrada Nacional cortar pelo meio, a 
Quinta a que o imóvel pertencia, deixando-
-o isolado do resto da Aldeia. 

Tal situação,” adianta, “conjugada com a 
circunstância de, na referida casa, já estar a 
funcionar (ainda que em regime de aluguer) 
a sede da colectividade, levou-nos a avançar 
para a sua compra.”

O processo de angariação de fundos 
tendentes a levar por diante tal objectivo, 
efectuou-se através de uma subscrição popu-
lar, feita junto dos associados e demais habi-
tantes da terra, bem como na venda de rifas 
para um sorteio promovido com essa finali-
dade, tarefa na qual todos se empenharam 
com grande entusiasmo, como de resto, era 
timbre nessa época, além da realização de 
espectáculos, bailes e sessões de cinema.

“Cada titulo de empréstimo” recorda, “ 
tinha um valor de mil escudos e muitos pes-
soas houve, que, quando a colectividade se 
aprestava para lhes liquidar a importância 
que haviam concedido, recusaram o respec-
tivo reembolso.

Quanto à ideia de dar cinema aos sába-
dos e Domingos, na esplanada da Socieda-
de, resultou de um acordo estabelecido com 
o empresário que explorava o cinema do 
Seixal, mediante o qual, a 5 de Outubro rece-
bia uma percentagem da bilheteira e detinha 
a exploração do bar. Tudo isso nos consumia 
muito tempo,” sublinha, “mas era a forma de 

se conseguir que a colectividade arranjasse 
dinheiro para satisfazer as suas obrigações.”

Tocar o ano inteiro
Sem Ganhar um Tostão

Trabalhador da extinta fábrica Mundet, 
unidade fabril onde desempenhou as funções 
de encarregado geral, Albano Gomes Fran-
ça, acrescenta igualmente que “era a Socie-
dade quem assumia a organização das festas 
populares da Aldeia, missão que reclamava 
o esforço quer de dirigentes, quer de asso-
ciados. Tínhamos que ser nós a fazer tudo. 
Não havia ajudas de fora. Nem da Câmara. 
Era bom, era! Tudo assentava no trabalho 
dos habitantes da Aldeia e no entusiasmo da 
juventude. Nada Mais.”

Para este antigo dirigente da ‘Mimosa’ 
“a juventude constituía, nessa altura, um 
pilar essencial em toda a actividade que a 
colectividade desenvolvia. Até porque,” 
realça, “nesse tempo, não havia outro tipo 
de entretenimento, a não ser aquilo que ela 
levava a efeito. Daí, que a sua adesão, aos 
vários eventos, estivesse sempre assegurada, 
conferindo-lhes um brilho e uma alegria que 
a todos motivava.”

Espaço onde se iniciavam a maior parte 
dos namoros da terra, devido à permanen-
te convivência que propiciava aos jovens de 
então, a 5 de Outubro, afirmava-se, igualmen-
te, como o principal lugar de reunião da 
comunidade local. 

Ali se discutiam os temas do dia-a-dia, as 
vicissitudes da vida. A dureza do trabalho no 
campo e nas fábricas. Ali se congregavam 
vontades e saberes; se armavam casamen-
tos, se desenhavam amanhãs, se levantavam 
sonhos. Se cruzavam ainda experiências; se 
cultivavam amizades; se ligavam caminhos; 
se fomentavam solidariedades e se cerziam 
as finas linhas com que se entrelaçavam os 
passos de um devir, que se queria feliz e ven-
turoso.

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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o charme da margem sul

Os rios, correntes de água que 
atravessam todos os tipos de 
acidentes geológicos, possuem 

duas margens: a margem direita, aque-
la que se encontra, naturalmente, mais 
protegida dos ventos e das intempéries, 
aquela que habitualmente é propícia à 
formação das cidades e a margem sul, 
a mais agreste, a que tem que enfrentar 
as adversidades e que acaba por ser a 
maior vencedora.

Lisboa sempre foi um local cobiçado 
pela sua excelente localização. Um por-
to privilegiado que acolheu tantos povos 
e tantas civilizações. Todas as idades 
históricas encontraram poiso neste local 
acolhedor e propício ao desenvolvimen-
to. Na época pré-romana, nos séculos 
VIII-VII a.c., viviam entre 2500 a 5000 
pessoas na encosta do castelo. Foram 
estes que negociaram com os Fenícios. 
Júlio César eleva-a a município roma-
no, denominando-a de Felicidade Júlia. 
O nome de Olisipo relaciona-se com a 
lenda do herói Ulisses e as 7 colinas são 
fruto duma mordida de cobra. Cada 
colina representava as dores sentidas.

Esta é a capital do país e foi, igual-
mente a do reino, antes de ser implan-
tada a República. Curiosamente não 
existe documento algum que confirme 
que esta cidade seja a principal, a sede. 
De qualquer dos modos não foi isso que 
impediu que se tornasse a mais impor-
tante e mais desenvolvida. Foi no seu 
porto que desembarcaram as naus pro-
venientes da Índia, foi nas suas ruas que 
tantos banqueiros se instalaram e foi 
nessa mesma cidade que se construiu 
um aeroporto onde nunca houve aci-
dentes de maior.

No entanto o outro lado era mais 
interessante, mais apelativo e mais dese-
jado. Eram novos ares, menos pesados 
porque as suas gentes eram mais puras, 
um eufemismo para analfabetas e incul-
tas, permitindo que as vistas fossem 
mais suaves, povoadas de belos terrenos 
e paisagens. Almada, altaneira, olhava 
com desdém para a cidade grande cha-
mando a atenção para a sua mina de 
ouro que foi explorada até à exaustão.

O sul tinha um íman que atraía todos 
aqueles que eram possuidores de um 
dom, de uma característica particular, 
uma sensibilidade diferente. Eram as 
quintas, os locais paradisíacos que fala-
vam mais alto e que deram bons ares e 
bastardos suficientes, aos reis de várias 
dinastias. A expressão "estar nas suas 7 
quintas" surgiu por aqui. A família real 
era dona de várias propriedades onde 
se cultivavam produtos variados. Aí se 
encontravam vinhas, olivais, pomares e 

hortas que forneciam as melhores mesas 
do reino.

Piedade, Outeiro, Romeira, Alfeite, 
Quintinha, Antelmo e Bomba eram os 
seus nomes e as sementes foram dan-
do frutos. É bem provável que existam 
pretendentes ao trono por estas bandas 
mas devem ficar somente pelas inten-
ções. A rainha D. Amélia nunca gostou 
de viver em Portugal mas o único local 
onde se sentia acolhida e confortável 
era na Quinta do Alfeite. Lá desfrutava 
das vistas sobre o Tejo e sobre a cida-
de de Lisboa bem como das sinfonias 
canoras, que eram habituais. Mais tar-
de recordou, com alguma saudade, essa 
zona que lhe deu tranquilidade e repou-
so. Entretanto D. Carlos caçava todas 
as moças que encontrava. Os troféus 
seriam um pouco diferentes do que se 
esperaria.

Ser da Margem Sul acaba por ser 
um estatuto especial. Primeiro porque 
existe o estigma da delinquência e da 
marginalidade e, de seguida, porque 
simbolizava alguma ausência de poder 
económico. Preconceitos que se foram 
arrastando. Uma visita permite verifi-
car que é uma zona multi-racial e que 
são frequentes os casais multiculturais o 
que significa uma mistura fabulosa de 
cores, sabores e tradições.

Os nomes Rui Unas, Rita Marrafa 
de Carvalho, Jorge Picoto, Sérgio e Nel-
son Rosado, Cláudia Mergulhão, Pedro 
Teixeira e Diogo Morgado dizem-lhe 
alguma coisa? Já ouviu falar deles? 
Todos criados no outro lado do rio, 
naquela margem que se demarca e se 
impõe pela diferença e atitude. Alguns 
decidiram manter-se do mesmo lado 
do rio, o que prova que as suas raízes 
são fortes e profundas. Sesimbra, Fon-
te da Telha, Costa da Caparica, Meco 
e outras tantas, são praias bem conhe-
cidas e frequentadas. Na Margem Sul. 
Exactamente. Também foi desse lado 
que se construiu um enorme centro 
comercial, o Almada Forum, encruzi-
lhada de convívio e abastecimento, para 
muitos.

Usando um pouco de ironia, deve ser 
uma espécie de céu que aí está implan-
tado. Não entendeu? Os irmãos Rosado 
são conhecidos por serem "Os Anjos ", 
donos de uma simpatia e humildade 
raras e o Diogo Morgado fez o papel de 
Jesus Cristo num filme mediático. Que 
mais argumentos são necessários para se 
convencerem que é um local paradisía-
co? Por algum motivo insistem em ficar. 
A relação económica funciona em senti-
do inverso pois os preços praticados são 
de todos os níveis e para todas as bolsas.
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A música não ficou 
esquecida, de modo algum. 
Os Alcolémia e os Ramp 
são filhos da casa e com 
muito orgulho. Nascidos de 
brincadeiras entre amigos 
e encontros de bandas de 
garagem, ganharam uma 
outra dimensão e chegaram 
a um país inteiro. Por algum 
motivo a Festa do Avante 
está, de armas e bagagens, 
na margem esquerda. A 
certa e adequada para a 
função. Todos os anos rece-
be uns milhares de fiéis que 
não arredam pé até ao final.

Ainda se recorda dos 
concursos de beleza, as cha-
madas Misses? Grande par-
te das escolhidas eram desta 
margem. Apesar de serem 
conhecidas por desfilarem 
na passadeira e por viaja-

rem para a sua representação, tal não as 
impediu de serem pessoas vulgaríssimas 
e que se dedicavam ás actividades que 
qualquer comum dos mortais pratica, 
como varrer o chão do café dos pais. 
Humildade acima de tudo.

As belezas naturais são o cartão de 
visita e a Baía do Seixal, com os seus 
flamingos, uma mais valia do concelho. 
Lisboa está a uns míseros 15 minutos por 
barco e talvez se inveje da tranquilidade 
que se goza do outro lado. Há um barco 
onde se pode almoçar, inúmeras esplana-
das e a recuperação de uma importante 
fábrica que dá cartas na restauração e no 
lazer. As antigas embarcações típicas do 
Seixal foram recuperadas pela Câmara 
e são organizados passeios abertos a toda 
a população.

A Siderurgia Nacional, ainda em 
laboração, situa-se em Paio Pires e foi 
um marco da industrialização. Existem 
alguns museus, sendo o mais emblemá-
tico o que está localizado no rio Judeu. 
Foi nesse mesmo local que as embar-
cações para os Descobrimentos foram 
construídas e a arte ficou até hoje. 
Registada. Na Torre da Marinha pode 
ser vista a primeira máquina a vapor 
que se usou neste país. Ainda funcio-
na mas é somente uma peça de museu. 
Arqueologia industrial conservada.

Outro apontamento curioso são os 
moinhos de maré. As águas eram apro-
veitadas para movimentar as mós, o 
que ainda sucede mas mais por carolice 
do que por aproveitamento económico. 
O Moinho de Maré de Corroios ain-
da funciona e está patente ao público. 
Foi pertença de Virgínia Camões que, 
segundo consta, era casada com o poe-
ta. Outros existem mas não estão recu-
perados. Vasco da Gama e seu irmão, 
Paulo da Gama eram proprietários de 
vários moinhos.

Já está desperta a curiosidade? Ain-
da são necessárias mais evidências para 
que se renda a esta faixa do país? Por 
algum motivo a maior parte dos nas-
cidos deste lado persistem e ficam, de 
pedra e cal, não renegando as suas raí-
zes e passando a mensagem para os seus 
descendentes.

Um país não é só a capital. É com-
posto de várias cidades, de vilas e de 
aldeias que prefazem um todo em que 
se encaixam as várias mentalidades 
e formas de viver. Sem o campo seria 
impensável a vida e a cidade continua a 
chamar. Margem Sul, a mistura equili-
brada dos dois mundos que se amam e 
odeiam mas que não podem viver um 
sem o outro.

Margarida Vale
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diZer não, É edUCar

Podem achar estranho o que vou 
dizer, mas corresponde a um tema ao 
nível das competências parentais: Di-
zer Não, é Educar. Ensinar os filhos, 
crianças e adolescentes, que não te-
mos tudo como e quando queremos, 
não fazemos tudo como gostaríamos, 
não podemos desrespeitar o limite das 
outras pessoas, etc.

Adotar um estilo educativo paren-
tal permissivo, significa que não existe 
capacidade de impor a sua opinião, re-
gras/limites, fazer cumprir com ativi-
dades ou tarefas (obrigatórias ou não). 
Nas estratégias adotadas utiliza-se o 
afeto como forma de chegar à criança 
ou adolescente, e o filho conquista-se 
com “palavras bonitas” (como dizemos 
em senso comum) para que através do 
coração consiga o que quer.

Se se disser que não a determinado 
pedido da criança, deverá manter-se 
até ao fim, pois se quebra alguma vez 
ela vai perceber que através da insis-
tência consegue obter o que pretende, 
e a autoridade é desvanecida. Deven-
do a opinião ser unânime entre os pais 
ou adultos responsáveis. A permissivi-
dade gera insegurança nas crianças, 
porque para além das consequências 
negativas de conseguirem vencer pelo 
cansaço consideram que os adultos 
(pais ou outros) não simbolizam figuras 
fortes que os irão proteger a qualquer 
custo contra qualquer coisa; e são pes-
soas que transmitem segurança, su-
porte e um amor firme e sólido.

Só através de regras e muito cari-
nho é que conseguimos educar as nos-
sas crianças para se tornarem adultos 
responsáveis e com bons valores. Mas 
educar é fácil?! Ninguém disse que ser 
pai ou mãe é fácil, nem se aprende 
em nenhum curso ou universidade. É 
uma tarefa muito árdua, exige esforço, 
coloca em prova todas as nossas ca-
pacidades, até a criativa para se rein-
ventar estratégias que resultam da me-
lhor forma com os nossos filhos e que 
tenham maior eficácia. O importante 
não é seguir à risca as estratégias que 
veem em livros ou aquelas que cons-
ta nesse artigo; porque o essencial é 
acompanhar as orientações dadas (dar 
muito amor e ser firme nas regras a 
aplicar) e definir as técnicas a usar com 
cada criança/ adolescente.

Uma das tarefas do psicólogo é 
auxiliar e orientar os pais a utilizarem 
as melhores estratégias, porque as 
incompetências parentais têm reper-
cussões graves nos filhos (desde com-
portamentos de desafio/opositor, de 
risco, desobediência, exigências cada 
vez maiores a nível de bens materiais, 
entre outros).

opinião

José Mantas
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É um paraíso natural, com uma vis-
ta deslumbrante sobre Lisboa (dis-
ta apenas 7km), com uma extensa 

praia f luvial de areia branca e uma mata 
composta por pinheiros mansos, equipa-
da para piqueniques, com mesas e bancos 
de madeira, barbecues e duches e ainda 
um bar-restaurante de apoio, que ali fun-
ciona todo o ano. Sendo uma área tutela-
da pelo Ministério da Defesa, o acesso é 
dificultado pelo péssimo estado do cami-
nho de terra e areia, embora, nos meses 
estivais, esteja habitualmente assegura-
do o acesso de barco a partir da Vila do 
Seixal.

A um terço do caminho entre Miratejo 
e a Ponta dos Corvos, foi construído um 
observatório de aves, de onde se podem 
avistar dezenas de espécies, com especial 
preponderância para os flamingos, que 
deram nome ao grupo que ali o construiu.

Foi neste cenário rico em fauna e f lora 
que, no passado sábado 16 de fevereiro, 
se juntaram escoteiros, pais e dirigentes 
do Grupo 242 de Corroios, com o Grupo 
Flamingo, dividindo-se em grupos, que 
procederam à limpeza do lixo ali depo-
sitado por quem não se importa com a 
preservação da natureza e, infelizmente, 
critica e despreza quem o faz.

Após a atividade de limpeza, os biólo-
gos do Grupo Flamingo, dirigiram uma 
pequena caminhada pela área circun-
dante, ensinando e demonstrando a toda 
a família escotista a imensa diversidade 
da fauna e da f lora ali existente, que é 
especialmente caracterizada pela mistu-
ra de água salgada e doce e pelo movi-
mento das marés.

O momento foi seguido pela cerimónia 
de compromissos de honra e entrega de 
insígnias de especialidades e etapas cum-
pridas por alguns elementos do Grupo.

Este dia virado para a natureza e para 
a preservação do meio ambiente, cul-

escoteiros 242 de Corroios e grupo Flamingo 
juntos na limpeza da ponta dos Corvos
a ponta dos Corvos é o extremo de uma península no concelho do seixal, que faz parte do sapal de Corroios e compõe, a oeste, a garganta de 
entrada na linda Baía do seixal onde, em anos não muito longínquos, se fazia a seca do bacalhau oriundo dos mares da noruega.

minaria num almoço partilhado. Devi-
do à imensa proliferação de lagartas do 
pinheiro, embora na época delas, não foi 
possível o repasto debaixo dos pinheiros, 
tendo contado com a amável colabora-
ção do Bar da Ponta dos Corvos e da sim-
patia da Dona Susete, que anuiu a que 
utilizassem o seu espaço comercial para 
o efeito.

Enquanto uma parte do extenso gru-
po dispersou para suas casas, a divisão 
dos Exploradores seguiu rumo a um 
acampamento, pernoitando na margem 
do lado da Amora, desenvolvendo as ine-
rentes tarefas e aprendizagens escotistas.



seixal recebe Comissão do ambiente da 
assembleia da republica
Comissão do ambiente da assembleia da república faz visita à megasa, para conhecer instalações da empresa e falar com os populares 
sobre as suas preocupações.

No passado dia 15 de fevereiro, 
a Comissão do Ambiente da 
Assembleia da República visi-

tou as instalações da fábrica da empre-
sa Megasa e reuniu-se com autarcas, 
associações e população em geral para 
discutir preocupações e soluções para 
o futuro ambiental da Aldeia de Paio 
Pires. Da mesa fizeram parte Joaquim 
Santos, Presidente da CM Seixal, 
António Santos, Presidente da União de 
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia 
de Paio Pires, os deputados André Silva 
(PAN); Heloísa Apolónia (PEV); Paula 
Santos (PCP); Maria Luís Albuquerque 
(PSD); Eunice Pereira (PS); Joana Mor-
tágua (BE); Paulo Trigo Pereira (inde-
pendente) e o Presidente da Comissão 
Pedro Soares.

A sessão iniciou com a intervenção 
do Presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, que garantiu 
que “o município do Seixal desde a 
primeira hora está na linha da frente 
daquilo que são as preocupações das 
populações, decidimos tomar medidas 
com quatro estudos, um já realizado e 

três ainda em curso que teremos con-
cluídos até junho deste ano, com certeza 
ajudarão a caracterizar o problema e a 
arranjar as melhores soluções”.

João Carlos Pereira, representante 
dos Contaminados, na sua intervenção 
deixou em aberto duas questões que 
ainda se encontram por responder quer 
pelo poder local quer pelo poder central. 
«Porque razão não seria hoje licenciada 
uma siderurgia para um local onde a 
fábrica da Megasa em Aldeia de Paio 
Pires se encontra?» e «quais os efeitos 
para a saúde publica de uma popula-
ção que vive ao lado de uma siderurgia 
sabendo que dela emanam poeiras e 
gases, algumas delas cancerígenas, mes-
mo que não excedam os limites legais?». 
Realçou ainda que a empresa se prepa-
rou para a visita dos deputados, tendo 
garantido que não existiria a libertação 
de gases ou o ruído que “normalmente” 
se faz sentir.

Os vários populares que intervieram 
na sessão mostraram a sua preocupa-
ção nas consequências que a poluição 
poderá ter na sua saúde a médio e lon-

go prazo. Recordando que existem 
cerca de 15.000 habitantes na aldeia, 
muitos deles crianças, e que poderão 
existir problemas de saúde futuros dire-
tamente ligados à inalação dos gases e 
poeiras que são libertados pela fábri-
ca. Convidaram os deputados a visitar 
as suas casas para poderem ver com os 
seus próprios olhos as consequências 
nos seus bens, automóveis danificados, 
quintais e terraços sempre cobertos de 
poeiras de cor negra e branca. 

A Diretora da APA, interveio dizen-
do que “tudo o que estou a ouvir, não é 
pela primeira vez, a questão aqui tem 
vários aspetos, o principal demonstrado 
é o medo das consequências da polui-
ção para a sua saúda. A medição que é 
feita das partículas no ar, mostram que 
os valores são muito abaixo daquilo que 
está estipulo.” 

Nesta reunião entre a Comissão do 
ambiente e os populares da Aldeia de 
Paio Pires, os deputados demonstra-
ram compreensão perante os receios 
dos populares, tecendo críticas ao poder 
central uma vez que não agiu sobre 

este problema que já se vem alastrando 
ao longo de vários anos. Pressionando 
o governo, os deputados já deram voz 
ao problema no debate quinzenal da 
Assembleia da República, destacando 
a falta de respostas para esta questão 
ambiental.

Face à necessidade de intervenção 
para que a promoção da qualidade 
de vida da população não seja des-
valorizada, foram sugeridas medidas 
moderadoras para que se chegue a um 
entendimento de modo a resolver o pro-
blema da população, não pondo em 
risco os postos de trabalho da empresa 
Megasa. Uma das sugestões feitas foi o 
aumento do valor das sanções por parte 
da IGAMAOT de modo a evitar que se 
mantenham as irregularidades ou mes-
mo o investimento por parte do Estado, 
para que a indústria esteja assegurada, 
sem que isso ponha em causa a saúde 
pública. 

No que toca à poluição sonora, Helo-
ísa Apolónia, deputada do Partido 
Ecologista “Os Verdes”, deixou uma 
sugestão relativa à interrupção laboral 
da empresa. Havendo um período diá-
rio – entre as 17 e as 22 horas – que, 
pelos custos da eletricidade, há uma 
interrupção da laboração, a deputada 
sugere que essa paragem laboral seja fei-
ta no período noturno, quando as pesso-
as estão a descansar. “Há que medir as 
consequências e a fábrica tem de fazer 
investimentos para gerar melhor quali-
dade de vida para os seus trabalhadores 
e para a população”, acrescenta.

Cláudia Cristão
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A 14 de fevereiro a Siemens Portugal 
anunciou publicamente a inten-
ção de abrir mais 102 vagas para 

postos de trabalho na sua fábrica em 
Corroios. Perante a presença do primei-
ro-ministro, António Costa, do ministro 
da Economia, Pedro Siza Vieira, e do 
presidente da Câmara do Seixal, Joa-
quim Santos, o presidente executivo da 

Siemens Portugal, Pedro Pires de Miran-
da, anunciou também o reforço da capa-
cidade produtiva da fábrica, com um 
aumento em 60% da produção.

Assumindo um compromisso com o 
país, com os seus colaboradores, parcei-
ros, fornecedores e clientes, a Siemens 
Portugal ambiciona passar o patamar 
de duas mil unidades produzidas por 

ano para três mil e 200 
unidades. “A fábrica de 
quadros elétricos tem feito 
um caminho de sucesso e 
na Siemens queremos que 
esta trajetória de cresci-
mento se mantenha – isto 
é uma promessa e vamos 
cumpri-la”, destacou 
Pedro Pires de Miranda. 
Com o objetivo de dupli-
car a equipa da fábrica ao 
nível da engenharia e da 
produção, a unidade terá, 
em dezembro deste ano, 
200 colaboradores. 

Desde 1995, na fábrica 
de Corroios, são produzi-
dos quadros elétricos do 
modelo Simosec de média 
tensão e quadros elétricos 
de baixa tensão Sivacon 
S8, essenciais para garan-
tir a distribuição energética 
em setores e infraestruturas 
onde a energia não pode 

falhar. Cerca de 85% dos quadros pro-
duzidos destinam-se à exportação para 
a Europa, América Latina, América do 
Norte, Médio Oriente e Ásia. Face ao 
aumento do número de colaboradores, a 
empresa quer passar a exportar 92% do 
que produz. 

Durante a visita às instalações da 
fábrica, o ministro da Economia, Pedro 

siemens avança com investimento 
na fábrica de Corroios
a multinacional alemã pretende aumentar a capacidade de produção em 60% e contratar mais de 100 trabalhadores.

Siza Vieira, evidenciou a importância 
da qualidade dos recursos humanos 
para cimentar a confiança dos inves-
tidores estrangeiros na capacidade da 
indústria portuguesa para criar produ-
tos de qualidade a preços competitivos. 
“Queria agradecer a todos os colabo-
radores e a todos os trabalhadores por-
tugueses pelo protagonismo que têm 
tido no grande momento que a econo-
mia portuguesa está a viver que nos dá 
confiança para enfrentar os próximos 
anos”, realçou o ministro.

António Costa salientou a importân-
cia para a convergência da economia 
Portugal com a União Europeia de 
empresas como a Siemens, “uma gran-
de empresa de origem alemã que está 
em Portugal há mais de um século e 
que repetidamente tem dado provas de 
acreditar no nosso país, nunca desistin-
do, ao longo destes anos, de aumentar o 
seu investimento em Portugal.”

Joaquim Santos, presidente da Câma-
ra Municipal do Seixal, sublinhou que a 
dinâmica de reindustrialização no país 
corresponde “integralmente à nossa 
visão de desenvolvimento com empre-
sas fortemente empenhadas na investi-
gação e inovação e com elevado nível 
de qualificação dos seus trabalhadores, 
reforçando a matriz industrial e produ-
tiva do país e do concelho”.

Cláudia Cristão

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

- Telefone 212765336

CERTIFICO,
PARA EFEITOS DE PUBLICAÇÃO:

___Que neste Cartório de Almada, da Notária Susana Ribeiro de Brito Valle, sito na Rua São Salvador da Baía, nº 
5, Almada, foi outorgada uma escritura de justificação notarial lavrada a vinte e cinco de Fevereiro de dois mil e 
dezanove, com inicio a folhas dez do livro de notas para escrituras diversas número VINTE E TRÊS, na qual João 
Paulo Mendes do Nascimento, NIF 199 771 278, natural da freguesia de Fernão Ferro, concelho de Seixal, e mulher 
Carla Maria da Conceição Silva Nascimento, NIF 206 788 169, natural da freguesia de Santiago, concelho de 
Sesimbra, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua Florbela Espanca 179, Fernão Ferro, 
Seixal, declaram:_______________________________________________________________________
___Que, são os únicos e actuais donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem, de um lote de terreno para 
construção urbana, com área de quatrocentos e trinta e um metros quadrados, designado por lote 361, sito na Rua 
Amália Rodrigues, lote 361, Redondos, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, que confronta do norte com 
lote 348, do sul com arruamento, do nascente com lote 360, e do poente com lote 362, inscrito em nome do justificante 
marido na matriz predial respectiva sob o artigo 14765, descrito na Conservatória do Registo Predial do Seixal do 
Seixal sob o número SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS, inscrito a favor de Antonio Xavier de Lima 
e mulher Maria de Fatima Pires Ferreira de Lima pela inscrição correspondente à Ap. 3558 de 4/10/2018.__________
___Que, este prédio teve origem em avos indivisos do prédio quatro mil e sessenta e três da freguesia de Fernão Ferro, 
tendo a fracção sido adquirida pelos justificantes a Fernando Jesus Patornilho e mulher Ana Gomes de Almeida, 
casados sob regime da comunhão geral, residentes na Rua Rio Nabão, 540, Redondos, Fernão Ferro, Seixal, cerca do 
ano de mil novecentos e noventa e dois, mas dado o tempo decorrido desde aquela aquisição até hoje, não são detentores 
de qualquer titulo formal que legitime a posse dos referidos avos indivisos e consequentemente de tal prédio._______
___Que quando se procedeu à divisão de coisa comum do prédio quatro mil e sessenta e três da freguesia de Fernão 
Ferro, pelo fato de os justificantes não terem titulo da sua aquisição, e consequentemente não serem titulares do dito 
prédio rustico, o lote de terreno 361 foi adjudicado aos titulares inscritos dos referidos avos indivisos, Antonio Xavier de 
Lima e mulher Maria Fatima Pires Ferreira de Lima, de quem os justificantes pensam que os seus referidos vendedores 
terão adquirido.________________________________________________________________________
___Que não sabem os justificantes nem se recordam se chegou a efetivar-se a celebração da compra por escritura 
publica, apesar das varias buscas a que procederam em diversos Cartórios Notariais.________________________
___Que, em consequência disso, o seu invocado direito de propriedade advém-lhes por usucapião, em virtude de, 
depois da venda os justificantes exercerem no prédio todos os poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, tendo 
desde aquela data entrado na posse efetiva e material do mesmo, fazendo a sua manutenção e tratamentos necessários, 
tendo usufruído dele e gozado assim todas as utilidades por ele proporcionadas, posse que sempre exerceram em nome 
próprio, portando-se sempre como seus donos, sem interrupção, convictos de exercerem o mencionado direito com 
exclusão de outrem, à vista de todos e sem discussão, nem oposição de ninguém, sendo assim uma posse pública, 
pacifica e de boa fé._____________________________________________________________________
___Que dada a natureza do invocado título, não têm possibilidade de comprovar o seu direito pelos meios extrajudiciais 
normais, direito esse de propriedade que justificam pela escritura de justificação para fins de registo predial._______
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 25 de Fevereiro de 2019.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 471/2019
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“para além da vertente desportiva este é 
também um grande trabalho de inclusão social”

“andei com baldes de massa às costas, 
pedra e tijolo mas hoje estou orgulhoso disso”

José Carlos gomes, vereador do Desporto da Cm seixal "muitos jovens que passaram por aqui estão agora noutros clubes de grande prestígio 
do futebol nacional como é o caso do Benfica, Sporting, Belenenses, V. Guimarães…"

manuel antónio silva conta que quando pensaram em criar o clube não havia nada. Foi pedido dinheiro, que pagaram a prestações, para 
comprar loiça e fazer bailes. e, como de início os torneios para seniores davam problemas o clube optou por este, para jovens, que está a ser um 
sucesso.

O Torneio Indoor 4X4 do Fogueteiro, 
que vai já na sua 15.ª edição, conta 
com o apoio da Câmara Municipal 

do Seixal, Junta de Freguesia de Amora, 
outras entidades e algumas figuras do des-
porto nacional que por lá vão passando de 
forma assídua, como é o caso dos antigos 
guarda-redes Botelho, José Henrique e Pau-
lo Graça, José Augusto, João Alves, Mari-

Manuel António Silva, 80 anos, um 
dos fundadores da colectivida-
de, e, actualmente, o sócio n.º 1, 

em entrevista ao “Comércio do Seixal e 
Sesimbra”, contou alguns pormenores sobre 
a forma como tudo começou, das dificul-
dades sentidas e do trabalho desenvolvido. 
Andou com baldes de massa às costas, pedra 
e tijolo e foi director do clube onde desempe-
nhou várias funções. Passado todo este tem-
po Manuel Silva confessou ao nosso jornal 
que está orgulhoso daquilo que fez e daquilo 
que é nos dias de hoje o Clube Desportivo e 
Recreativo do Fogueteiro.  

“Fui um dos directores que deu de mamar 
ao bebé”

Ainda se lembra como tudo come-
çou?

Lembro-me muito bem. Estou orgulhoso e 
muito satisfeito porque fui um dos directores 
que deu de “mamar ao bebé”. Começámos 

sem nada e até pedimos dinheiro emprestado 
para comprar loiças e fazermos bailes. Estas 
instalações onde estamos e o pavilhão ainda 
têm lá a minha assinatura. Passados 31 anos, 
depois de termos passado tanto, ver o clube 
com estas instalações, é de ficar orgulho-
so. Trabalhei muito neste clube, fui director 
durante dez anos, passei por todos os cargos, 
andei com baldes de massa às costas, pedra 
e tijolo, mas hoje é com satisfação que vejo o 
meu trabalho compensado.

E em relação ao torneio 4X4 que vai 
já na sua 15.ª edição. Qual a sua opi-
nião?

Quando o clube nasceu fazíamos torneios 
de futsal para seniores que nos davam muitos 
problemas.  Hoje, vejo com muita satisfação a 
realização deste torneio que é excepcional e 
tem dado muito protagonismo e muita fama a 
este clube. É um trabalho extraordinário feito 
por um grupo de pessoas de onde destaco o 
Mata que é um homem com uma capacida-
de fantástica e tem grandes conhecimentos. 
O Mata tem sido o maior impulsionador do 
clube. Este torneio, que tem uma organização 
fantástica, é uma coisa maravilhosa porque 
movimenta muitos jovens que estão agora a 
dar os primeiros pontapés na bola.

Um orgulho para a freguesia e para o con-
celho

Tem acompanhado o desenvolvi-
mento do clube? 

Claro que sim. E estou muito satisfeito 
com isso porque, como já disse, começámos 
sem nada, com dinheiro emprestado que 
pagámos a prestações. Ao fim de 31 anos e, 
com quase todos os fundadores já falecidos, 
ver o clube com esta estrutura, com esta dinâ-
mica e com este património é de uma pessoa 
ficar muito orgulhosa. Assim como deve ser 
também um orgulho para o Fogueteiro, para 
a freguesia de Amora e até para o próprio 
concelho do Seixal.

nho, e muitos outros.
“Este projecto de bairro, que 

este ano tem 57 equipas e mais 
de 2300 crianças a competir, é 
de facto extraordinário porque, 
para além da vertente desportiva é 
também um trabalho de inclusão, 
desenvolvido numa zona pobre 
com dificuldades, daí a Câma-
ra Municipal do Seixal estar ao 
lado do clube e do movimento 
associativo, não só pelo investi-
mento institucional mas também 
pelo carinho que temos em dizer 

que estamos do vosso lado. É isto que a CM 
Seixal faz, apoiar as instituições do conce-
lho porque sem elas o desporto, a cultura e 
a acção social, seriam mais pobres”, referiu a 
propósito o vereador José Carlos Gomes. 

Este é um torneio de grandes tradições, 
que já ultrapassou o âmbito do concelho, e 
isso é também motivo de satisfação para o 
autarca, conforme adiantou ao nosso jornal. 

“Fico muito satisfeito por ver o trabalho 
que é feito aqui projectar-se depois para fora 
do concelho. Exemplo disto é o facto de muito 
jovens que passaram aqui pelo torneio indoor  
e que depois se conseguiram catapultar para 
outros clubes de grande prestígio do futebol 
nacional como é o caso do Benfica, Sporting, 
Belenenses, V. Guimarães…”

José Carlos Gomes não tem dúvidas que 
esta é uma iniciativa que deve continuar.

“As pessoas das direcções vão passando o 
testemunho umas às outras, as câmaras muni-
cipais, os vereadores e os presidentes também 
saberão fazer a mesma coisa. Este apoio ao 
movimento associativo tem toda a razão para 
continuar porque é extraordinário o que aqui é 
feito a nível desportivo e em termos de inclusão 
social junto dos jovens, para um crescimento 
harmonioso. E, para que amanhã possam ser, 
jovens adultos e cidadãos, mais felizes e mais 
capazes, porque ficaram a saber o que é traba-
lhar em equipa. Este é um trabalho impagá-
vel”, deixou bem vincado.

Publicidade
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“É com muito prazer que dedico a vida 
a este clube”
Em entrevista ao “Comércio”, José Manuel Silva, presidente do I.F.C. Torrense, reflete sobre o crescimento do clube ao qual está ligado desde 1974.

Há quanto tempo é presidente do 
Independente Futebol Clube Torrense?

Eu entrei neste clube em 1973, pela pri-
meira vez, como secretário-geral, ainda no 
tempo da outra senhora. Depois veio aquele 
período mais conturbado em 1974. Eu tam-
bém mudei de profissão, afastei-me um pou-
co, mas mantive-me sempre como um ativo 
do clube. Entre 1977 e 1978 voltei a integrar 
os corpos sociais e entretanto entrei para a 
secção de andebol, onde me mantenho des-
de essa data até hoje. Já tenho praticamente 
40 anos de dirigente de andebol. Depois fui 
alternando cargos, mas nunca fui tesoureiro. 
Entre 1985 e 1988 fui presidente pela pri-
meira vez. Depois de sair da presidência fui 
vice-presidente durante uns sete, oito anos e, 
intercaladamente, tenho estado sempre ao 
serviço da direção do clube. Tornei-me pre-
sidente novamente em 2008.

O que representa para si ser presi-
dente do Torrense?

Pessoalmente é uma forma de ocupar o 
meu tempo positivamente, uma vez que eu 
me reformei relativamente novo. Em vez de 
estar sentado no sofá a ver televisão, dedico o 
meu tempo ao clube, voluntariamente, como 
todos nós – praticamente todo o movimento 
associativo é voluntário. Depois, gosto muito 
do clube, estou ligado a ele há tantos anos. 
E, entretanto, quer eu quer outras pessoas 
começámos a ver a necessidade de termos 
de agarrar mesmo isto porque a situação 
atual não permite a renovação de quadros, 
está muito difícil neste momento. Há muito 
pouca gente a querer dedicar-se a esta nobre 
tarefa. Vão-me convidando e vou ficando e 
isto já faz parte do meu dia-a-dia, faz par-
te da minha vida. É com muito prazer que 
aqui estou e que dedico a minha vida a este 
clube.

De que forma é que o clube conse-
gue conjugar todas as suas atividades 
desportivas? 

Este clube formou-se desportivamente a 
partir de 1974. Até aí fomos um clube de 
futebol, fomos dos primeiros clubes de fute-
bol da Associação de Futebol de Setúbal, 
até com alguma projeção mas depois, como 
é evidente, sem as condições necessárias 
para prosseguir a prática do futebol, aca-
baram por desistir. Naquele tempo, fomos 
tendo algumas secções, como a pesca e o 
campismo. Depois a partir de 1974 iniciá-
mos a prática do andebol. Dedicámo-nos 
de corpo e alma a este desporto de tal for-
ma que temos títulos de campeões nacio-

nais de andebol. Essa é a modalidade base 
do clube e para ela temos vivido. No entan-
to estamos a repensar muito bem a nossa 
situação, porque os valores com que somos 
sobrecarregados durante todo o ano pela 
Federação de Andebol são uma exorbitân-
cia e estamos a pensar se valerá a pena con-
tinuar no andebol porque de facto é muito 
caro, gasta-se muito dinheiro e praticamen-
te todos os nossos lucros são direcionados 
para a secção de andebol, quando podería-
mos apoiar mais modalidades. 

Depois temos modalidades como o 
xadrez em que temos o campeão Modeste 
Mendes, um xadrezista autoditada que nes-
te momento é uma das grandes figuras do 
xadrez de tal forma que é juiz da FIDE – 
Federação Internacional de Xadrez. Ele 
foi um dos poucos juízes em Portugal a ser 
nomeado. Temos muitos jovens e crianças a 
aprender o xadrez, vamos a muitos torneios, 
temos tido belíssimas classificações; fomos 
campeões nacionais no ano passado, na ter-
ceira divisão. É uma secção que está a ter 
grande impacto. 

A segunda modalidade do clube já vem 
quase da fundação do Torrense – o ténis 
de mesa. É uma modalidade em que tam-
bém temos muita projeção na qual já fomos 
também campeões nacionais e disputamos 
a segunda divisão nacional. Somos o clube 
nº1 do distrito de Setúbal, neste momento. 
Temos uma formação enorme e é engraçado 
porque somos dos clubes com mais raparigas 
a quererem praticar o ténis de mesa. Rea-
lizamos anualmente um torneio de Super 
Class A, o mais importante da Federação de 
Ténis de Mesa, que é sempre disputado na 
altura do nosso aniversário. Entre 9 e 10 de 
fevereiro efetuámos o torneio com 410 atle-
tas inscritos oriundos de todo o país, incluin-
do ilhas. 

Temos também o karaté mas estamos a 
refazer a secção porque o mestre que saiu 
levou os atletas com ele. Entretanto há uma 
secção que já tinha uns anos e que foi rea-
tivada: o judo, que está também com um 
grande incremento. O mestre que está há 
poucos anos connosco já conseguiu ter uma 
atleta vice-campeão nacional de juvenis. Na 
ginástica acrobática a classe Gym4fun vai 
representar o concelho e o país na Gymna-
estrada, em junho, na Áustria. Para além 
da acrobática, temo também a ginástica de 
manutenção e a rítmica. Há pouco tempo 
criámos uma nova modalidade, o cicloturis-
mo BTT, com mais de uma dezena de pra-
ticantes que já estão a participar em provas 
regionais.

Como foi criada a escola de artes?
Nós tínhamos, há muitos anos uma 

escola de música, ainda nas instalações do 
pavilhão, através das diversas salas que ocu-
pávamos. Começámos a pensar que pre-
cisávamos de crescer. Aqui atrás da nossa 
sede tínhamos um terreno muito apetecível 
porque permitia fazer ali construção. Nego-
ciámos com um construtor que construiu 
apenas as paredes do edifício. Depois, como 
surgiu a ideia de estender a escola de música, 
terminámos a construção do edifício com as 
nossas posses. Através de um empréstimo 
bancário conseguimos fazer o edifício que 
idealizámos para a escola de artes, e ele ali 
está, lindíssimo, com muitas valências e com 
mais de 300 elementos. Temos muitos alu-
nos nas diversas áreas das danças, do can-
to e da música. Abrangemos quase todas 
as classes de instrumentos, desde o piano, o 
violino, a bateria, e estamos sempre abertos 
para novas aulas. Tem sido notável o nos-
so crescimento e os espetáculos que temos 
proporcionado têm sido de uma extraordi-
nária aceitação. Anualmente fazemos um 
espetáculo no Fórum Municipal do Seixal, 
onde mostramos todo o trabalho desenvol-
vido, temos muitas solicitações para deslo-
cações a diversos sítios, quer para atuações 
da orquestra, quer dos conjuntos de cordas. 
No ano passado formámos em conjunto com 
músicos de Loures a orquestra Amizade, sob 
a direção musical do maestro Abel Chaves. 
Apoiados pelos municípios de Seixal e Lou-

res, realizámos um concerto integrado na 
comemoração do 25 de Abril, organizada 
pela Câmara Municipal do Seixal. 

A construção do pavilhão na Torre 
da Marinha foi decisiva para o cresci-
mento do clube?

Foi. O Torrense chegou a iniciar a cons-
trução de um pavilhão que caiu quando esta-
va em plena construção. Tivemos que refazer 
todos os projetos e avançámos com um pro-
jeto que na altura diriam que era megalóma-
no mas que se prova que não foi. Como o 
prometido apoio do governo central falhou, 
tivemos de recorrer à autarquia para cons-
truir o pavilhão e assim foi: o pavilhão foi 
construído por nós e pela Câmara. Embora 
seja um pavilhão municipal, foi construído 
num terreno nosso, com projeto e investi-
mento nossos. A própria gestão do pavilhão 
é uma gestão mista, feita entre a Câmara e 
o Independente Torrense. Até à construção 
do pavilhão, tínhamos 200, 300 praticantes 
e neste momento atingimos um milhar de 
praticantes. Aproveitamos ao máximo todas 
as potencialidades do pavilhão.

José Manuel Silva convida todos a esta-
rem presentes, a 18 de maio, na VIII Gran-
de Gala do I.F.C. Torrense, um espetáculo 
com todo o trabalho desenvolvido nas dife-
rentes vertentes do clube.

Cláudia Cristão
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Telefone: 212 537 667
Telemóvel: 967 826 698

Email: vidreiradoo@gmail.com

Sempre em mente das necessidades do cliente a Vidreira do Ó conta com 
mais de 10 anos de experiência usando os mais recentes equipamentos 
e assegurando uma postura transparente como o vidro e baseada em 

honestidade.

Para que possa sempre contar connosco quando precisar, não hesite
em entrar em contacto connosco, entre um cliente e saia um amigo.

Publicidade

Rua E – Lote 188
Quinta das Lagoas / Sta Marta de Corroios
2840-396 Amora

O Independente Futebol Clube Torrense comemorou o seu 94º aniversário no passado dia 12 de 
fevereiro, contando com a presença de autarcas como Joaquim Tavares e António Santos
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PeSSoAS: INStANteS De cArNAvAl

De 25 de fevereiro a 10 de março, das 09h00 às 18h00, a Junta 
de Freguesia da Quinta do Conde recebe a exposição de foto-
grafias de Jorge Veiga: “Pessoas: Instantes de Carnaval”.

O fotógrafo pretende mostrar interessantes momentos das 
vivências de diversas pessoas no Carnaval, mais precisamente, 
nos instantes que antecedem os desfiles. Todas as emoções são 
passadas através da expressão facial e corporal, seja a alegria, a 
concentração ou a expetativa. Nestes momentos é possível tes-
temunhar várias situações de entreajuda, uma enorme riqueza 
humana concentrada num espaço físico e temporal que agora 
parcialmente se transmite através desta exposição.

AulAS De KIzombA A meNINA DA vISão turvA

«coNScIeNte» – luíS FrANco-bAStoS

Luís Franco-Bastos apre-
sente o seu novo solo de Stand 
Up Comedy no próximo dia 2 
de Março no Fórum Cultural 
do Seixal pelas 22h00.

Com este espetáculo, o 
humorista pretende mostrar 
que apesar de poder dizer 
tudo aquilo que pensa, pode-
rá fazê-lo de forma consciente, levando todos a pensar nas coisas 
de um outro modo, sem perder o humor. Todos os temas aborda-
dos serão distorcidos para que haja um melhor entendimento das 
situações. 

O ingresso para este espetáculo tem o custo de 12,50€ e poderá 
ser adquirido no balcão da Biblioteca Municipal do Seixal ou nos 
locais habituais.

DR 

«AlIce»

A 3 de Março, pelas 16h00, 
estará em cena no Cinema 
São Vicente a peça de teatro 
«Alice». «Alice» é uma expe-
riência teatral imersiva para 
bebés a partir dos 6 meses de 
idade, inspirada no univer-
so literário do escritor inglês 
Lewis Carroll. Esta peça pre-
tende despertar vários sentidos em simultâneo nos seus espetado-
res. 

No espetáculo é proposto que as crianças entrem na toca do 
coelho, túnel que as levará até ao palco, e que encontrem uma 
série de personagens (a Lagarta, o Chapeleiro Louco, a Rainha 
Branca, a Rainha Vermelha, o Tweedledum e o Tweedledee, o 
Humpty Dumpty, dois Coelhos Brancos…), num cenário que pre-
tende despertar vários sentidos em simultâneo. 

O valor do bilhete é de 5€ e a peça tem a duração de 45 minu-
tos.

DR 
Há cerca de 6 anos que a 

Associação Náutica do Seixal 
recebe as aulas de Kizomba 
da dupla Cláudia Gualdino 
e Miguel Jones. Qualquer 
pessoa poderá experimentar 
uma aula totalmente gratuita 
à quarta-feira das 21h00 às 
22h00 (iniciados) e das 22h00 
às 23h30 (avançados).

Quem pensa que se tra-
ta apenas de uma aula de 
Kizomba engana-se, vai mui-
to para além disso, é 1h30 de 
puro divertimento, descontra-
ção e partilha. 

A aprendizagem de qual-
quer tipo de dança fomenta o 
trabalho do corpo e da mente, 
estimula o aumento da auto-
-estima e «sem dúvida que 
quem dança é mais feliz!».

DR 

Publicidade

No próximo dia 2 de Mar-
ço, pelas 17h30, a Biblioteca 
Municipal do Seixal irá rece-
ber a apresentação do livro 
A Menina da Visão Turva. A 
obra da autoria de Catarina 
D’Almeida Gonçalves, de 17 
anos, surge devido à sua pai-
xão pelos contos de fadas e 

mundo da fantasia.
A Menina da Visão Turva tem um começo e conteúdo típico dos 

contos de fadas tradicionais, «cuja veracidade é discutível, mas 
a moral imortal». Conta a história de uma jovem que deixou de 
conseguir ver bem devido a uma maldição que a afastou da sua 
família, contudo a sua curiosidade e o toque de uma certa fada 
conseguem ajudá-la a encontrar o seu caminho.

DR 
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Adam Mckay (“A Queda de Wall Street”) as-
sina o argumento e realização de “Vice”, abor-
dando o percurso de Dick Cheney, ainda hoje 
visto como o mais poderoso vice-presidente da 
história dos EUA. Iniciando a sua carreira po-
lítica na década de 1960, Cheney foi chefe de 
gabinete, secretário da Defesa e, em 2001, assu-
me o cargo de vice-presidente na governação de 
George W. Bush. Nesta função, fica conhecido 
pelo seu papel determinante em importantes 
decisões relacionadas quer com a política inter-
na, quer externa.

Com a interpretação de Christian Bale (ator 
oscarizado) no papel principal, o elenco é tam-
bém composto por Amy Adams, Steve Carell, 
Sam Rockwell, LisaGay Hamilton, Tyler Per-
ry. O filme biográfico foi nomeado para oito  
Óscares.

Em “A Ilusão de Merit”, a protagonista – Me-
rit Voss – tem uma vida pouco comum. Vive 
numa igreja reconvertida com uma família dis-
funcional e ortodoxa com a qual sente que não 
se identifica. Merit coleciona troféus que não 
ganhou e segredos de família que é obrigada a 
guardar. Numa visita a um antiquário em bus-
ca do próximo troféu, Merit conhece Sagan, que 
logo a deixa completamente desarmada e com 
um novo brilho nos olhos – até ela perceber que 
ele é inalcançável.

Cansada de se sentir invisível, e cada vez mais 
mergulhada no abismo, Merit decide acabar com 
a ilusão da família perfeita e revelar a verdade 
há tanto tempo escondida. Vencedor do prémio 
Goodreads para Melhor Romance, este livro da 
autoria de Colleen Hoover já alcançou o primei-
ro lugar no topo de vendas do New York Times.
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Amor: Se existir desconfianças entre o casal, será difícil 
a harmonia.
Saúde: Na saúde em geral não se sentirá muito bem.
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que 
habitualmente.
Números da Semana: 7, 22, 36, 45, 48, 49

Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem 
a seu lado.
Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a 
sua circulação sanguínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia.
Números da Semana: 4, 18, 19, 26, 37, 42

Amor: A harmonia reina na sua família.
Saúde: Previna-se contra otites.
Dinheiro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra 
acentuada.
Números da Semana: 1, 12, 26, 36, 44, 46

Amor: Festeje as datas importantes da sua relação.
Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina.
Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer tipo de de-
cisão nesta área.
Números da Semana: 2, 14, 21, 24, 28, 33

Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder a pessoa 
que tem ao seu lado.
Saúde: Não se desleixe e cuide de si.
Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha algum 
cuidado.
Números da Semana: 11, 32, 38, 39, 44, 47

Amor: Sentir-se-á irresistível e sentimental.
Saúde: Poderão surgir bloqueios de ordem psicológica.
Dinheiro: Oportunidade para executar aquele projeto 
com êxito.
Números da Semana: 2, 14, 22, 29, 37, 47

Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense bem 
naquilo que diz.
Saúde: Procure o oftalmologista, pois essas dores de cabe-
ça podem estar relacionadas com os seus olhos.
Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Números da Semana: 9, 12, 22, 34, 45, 48

Amor: Procure ser mais extrovertido.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar, está com tendên-
cia para se constipar.
Dinheiro: Se pretende investir, esta é uma boa altura 
para o fazer.
Números da Semana: 7, 15, 19, 23, 32, 41

Amor: Se não disser aquilo que sente verdadeiramente, 
ninguém o poderá adivinhar.
Saúde: Cuidado com o excesso de açúcar no seu sangue.
Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma pe-
quena extravagância, mas não se exceda.
Números da Semana: 2, 13, 37, 45, 47, 49

Amor: Não seja mal-humorado, cultive diariamente o 
otimismo.
Saúde: Faça alguns exercícios físicos, mesmo em sua casa.
Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer 
hoje. 
Números da Semana: 1, 3, 18, 19, 22, 29

Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de ser ri-
dículo.
Saúde: Cuidado com o frio. 
Dinheiro: Momento favorável.
Números da Semana: 8, 11, 36, 45, 47, 49

Amor: Deixe o orgulho de lado e peça desculpa quando 
errar.
Saúde: Agasalhe-se mais, pois as constipações andam por 
aí.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Números da Semana: 5, 15, 29, 33, 34, 40

27 de fevereiro a 7 de março
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Publicidade

No passado dia 9 de Feverei-
ro, realizou-se o Campeonato 
Nacional 2019 de Dança Despor-

tiva em Standard e Latinas no Pavilhão 
Desportivo Municipal da Mata (Mata 
Rainha D.ª Leonor – Caldas Rainha).

A Sociedade Musical 5 de Outubro 
fez-se representar pelo par composto por 
Carlos Almeida e Beata Sebestyén, que 
se consagraram campeões nacionais na 
modalidade Profissional MasterClass 
Latinas. A sua atuação foi composta por 

5 danças: Samba, Cha Cha Cha, Rum-
ba, Paso Doble e Jive.

Em 2015 esta dupla iniciou a sua jor-
nada em conjunto, representado Portu-
gal não só nos eventos nacionais como 
internacionais. Há 3 anos fundaram a 

Campeonato nacional de Dança Desportiva 

escola de dança da SM5O e atualmente 
contam com cerca de 60 alunos, dos 40 
são federados. Integram ainda a Asso-
ciação Cultural – Costa, da Arte às 
Tradições, como professores.

• carregamentos A/C
• pneus

• alinhamentosmarcopintauto@hotmail.com

• estufa própria
• pintura

• bate-chapas
• mecânica geral
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Rua da Cordoaria, 6 - A 
Cruz de Pau – Amora
212 267 380

Rua da Fraternidade, 3171
Quinta do Conde III – Quinta do Conde
212 107 920


