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seixal: Uma das estrelas da BtL 2019
este ano, na Bolsa de turismo de Lisboa, o seixal vai estar em destaque como o município convidado deste que é o maior evento de turismo 
realizado em portugal.

Os responsáveis pela BTL esco-
lherem o município do Seixal 
para apresentaram a 31ª edição 

da Bolsa de Turismo de Lisboa. Na Ofi-
cina de Artes Manuel Cargaleiro, na 
Quinta da Fidalga, a 28 de fevereiro, 
foram divulgados alguns aspetos que 
vão marcar esta edição, num encontro 
que permitiu dar visibilidade aos fatores 
de desenvolvimento turístico do Seixal 
enquanto concelho com muitas poten-
cialidades para oferecer a habitantes e 
visitantes.

Em termos turísticos, a região do 
Seixal está próxima de pólos como a 
Costa da Caparica, Sesimbra, Setúbal 
e Lisboa mas tem vindo a crescer como 
uma nova centralidade turística. “Esta-
mos todos a torcer para que a BTL 
consiga ajudar a dinamizar e promover 
este concelho fantástico”, refere Fátima 
Vila Maior, diretora da área de feiras 
da Feira Internacional de Lisboa (FIL) 
e responsável pela BTL. A escolha do 
Seixal enquanto município convida-
do “premeia o esforço de reconversão 
e excelente trabalho desenvolvido pelo 
município na promoção da sua identida-
de histórica e cultural, ao mesmo tempo 
que apresenta uma região moderna e 
literalmente voltada ao rio”, acrescenta.

Agradecendo pela escolha do muni-
cípio como um dos embaixadores do 
turismo na BTL, Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, garante que a autarquia está “a 
trabalhar para promover e preservar os 
recursos naturais do município que são 
essenciais”. Integrados no estuário do 
Tejo, os quase 500 hectares da Baía do 
Seixal, pérola do concelho, têm vários 
projetos associados em desenvolvimen-
to. Para a requalificação da ampla fren-
te ribeirinha, o autarca sugere que o 
concelho “não quer massificação mas 
sim qualificação e diferenciação”.

Segundo Joaquim Santos, os dados 
do turismo no concelho, nos últimos três 
anos, têm sido positivos “mas entende-
mos que ainda há muito para explorar, 
há muito potencial para ser concretiza-
do e essa é a estratégia do município”. 

Com a projeção que a BTL proporcio-
na, a autarquia procura vir a captar 
mais visitantes mas também operadores 
turísticos e investidores.

Principais investimentos

Nos dois primeiros dias da BTL, des-
tinados a profissionais da área, um dos 
projetos apresentados foi o Hotel Mun-
det. O espaço da antiga fábrica, outrora 
a maior fábrica corticeira do mundo, vai 
ser alvo de um projeto de requalificação 
com um novo conjunto de valências, 
entre as quais um hotel que vai manter 
parte da fachada da fábrica. Com um 
investimento avaliado em 7,5 milhões 
de euros, o Hotel Mundet será o pri-
meiro empreendimento turístico de 4 
estrelas da frente ribeirinha e contará 
com 84 apartamentos, tendo um prazo 
de execução de 20 meses. Na cobertu-
ra, vai ter piscina e áreas de apoio, bar, 
solário e zona lounge. Numa clara alu-
são à memória do espaço, o hotel estará 
subordinado ao tema da cortiça.

Este não é o único projeto hoteleiro 
em desenvolvimento para o concelho 
do Seixal. A Quinta da Fidalga, onde 
decorreu esta apresentação, tem um 
conjunto de património edificado onde 
se destaca o palacete antigo “que gos-
taríamos de requalificar e usar como 
um hotel ou um alojamento turístico”, 
menciona Joaquim Santos. Enquanto 
concelho piscatório às portas da capi-
tal, o Seixal possui tradições e ativida-
des náuticas de recreio que contribuem 
para a divulgação do município. Será 
lançado um projeto em hasta pública 
para perceber se há interessados em 
investir na construção de um porto de 
recreio no Seixal, com capacidade para 
200 embarcações e um hotel de apoio. 
Para a frente ribeirinha de Amora estão 
a ser preparados estudos urbanísticos 
para dar enquadramento ao projeto de 
um hotel e de um porto de recreio nesta 
freguesia. Em evidência está também 
o projeto do Eco Resort do Seixal, na 
Ponta dos Corvos. 

A Quinta da Trindade, junto ao Cen-

tro de Estágios do Benfica, possui uma 
área adjacente com alguma dimensão. 
Com o objetivo de reabilitar a zona e 
torná-la mais atrativa e com mais ativi-
dades, a autarquia procura investidores 
para o Hotel da Quinta da Trindade. 
Existe também nesta zona um moinho 
de maré que será recuperado para uma 
utilização mais turística e gastronómica.

A maior BTL de sempre

A organização da Bolsa de Turis-
mo de Lisboa avança que esta edição 
será a maior realizada até ao momen-
to, esperando receber 70 mil visitan-
tes. A decorrer na FIL, no Parque das 
Nações, o evento volta a ocupar quatro 
pavilhões. Para o presidente do Con-
selho Estratégico da BTL, Vítor Neto, 
“não há muitos setores em Portugal em 
que governo, autarquias, empresários, 
regiões se congreguem para um objeti-
vo comum; isso tem sido conseguido na 
BTL”.

No pavilhão 1 desta feira encontra-
mos Lisboa, o destino nacional convi-
dado, a juntar às sete regiões do país. 
A estrela do pavilhão 2 é o município 

do Seixal, com um stand localizado à 
entrada do pavilhão. Seguem-se as áre-
as dos outros concelhos e a uma das 
novidades desta edição, a BTL Cultu-
ral. Neste pavilhão, existem os habituais 
espaços dedicados à gastronomia, asso-
ciações e à animação turística.

As áreas da hotelaria e dos serviços 
intermédios estão no pavilhão 3, onde 
também podemos encontrar a BTL 
LAB, espaço de inovação tecnológica. 
Já o pavilhão 4 tem os destinos interna-
cionais, onde se destacam a estreia no 
certame de Malta, Seychelles, Tanzânia 
e Jamaica, e das representações indivi-
duais de Goa, Florianópolis e Catalu-
nha. Neste pavilhão, Macau está sob 
os holofotes como destino internacional 
convidado.

Descrita por Luís Araújo, presidente 
do Turismo de Portugal, como “a gran-
de festa do turismo nacional”, a BTL 
está a decorrer até dia 17 de março, 
domingo. Dia 15 pode ser visitada entre 
as 17 e as 23 horas e no sábado entre as 
12 e as 23 horas. No último dia, a feira 
volta a abrir às 12 horas, fechando às 23. 

Cláudia Cristão
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A reconversão da frente ribeirinha do Seixal tem impulsionado um novo fôlego ao concelhoNesta apresentação estiveram presentes inúmeros responsáveis do setor do turismo em Portugal

A abertura do Hotel Mundet está prevista para 2021
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rostos do seixal
maNUeL i de portUgaL (1469 - 1521)

Natural da vila de Alcochete, está por 
diversas razões ligado ao concelho do 
Seixal. Prosseguiu as explorações portu-
guesas iniciadas pelos seus antecessores, o 
que levou à descoberta do caminho marí-
timo para a Índia, do Brasil e das ambicio-
nadas "ilhas das especiarias", as Molucas, 
determinantes para a expansão do impé-
rio português, tendo algumas embarca-
ções destas viagens sido construídas nos 
estaleiros do Seixal. Foi o primeiro rei a 
assumir o título de Senhor do Comércio, 
da Conquista e da Navegação da Arábia, 
Pérsia e Índia. Em 1521, promulgou uma 
revisão da legislação conhecida como 
Ordenações Manuelinas, que divulgou 
com ajuda da recente imprensa. 

No seu reinado, apesar da sua resis-
tência inicial, cumprindo as cláusulas do 
seu casamento com Dona Maria de Ara-
gão, viria a solicitar ao papa em 1515 a 
instalação da inquisição em Portugal, o 
que só viria a ser concedido no reinado 

seguinte, perante novo pedido de Dom 
João III. Com a prosperidade resultante 
do comércio, em particular o de especia-
rias, realizou numerosas obras cujo esti-
lo arquitectónico ficou conhecido como 
manuelino.

Em 1500, manda construir no Seixal a 
Ermida de Nossa Senhora da Conceição, 
da qual hoje resta a artéria toponímica a 
lembrar o local, eleva a pequena locali-
dade piscatória a vila, concedendo-lhe o 
primeiro foral e o título de "Vila Nova do 
Seixal" que, devido à comodidade ou ao 
hábito de simplificar os termos, chegou 
aos dias de hoje como Seixal.

Mário BarradasApelidado de "O Afortunado","O 
Venturoso" e "o Bem-Aventurado", 
foi o Rei de Portugal e Algarves de 

1495 até à sua morte.
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Histórias associatiVas (56)*

Fobia de limpeza aos 
arquivos destrói património 
histórico

Fernando 
Fitas

Casa de afectos múltiplos se dirá; de 
paixões e entregas; de comunhão 
de ideais; de partilha de esforços e 

conhecimentos. De tudo isso ela se alicerça-
va, para intentar os trilhos de quantas cami-
nhadas seu querer se enaltecia.

É esse espírito de incitamento permanen-
te, que leva Albano Gomes França, a for-
mar com um conjunto de jovens rapazes da 
banda, o grupo de jaz “Os Maçacotes”, em 
ordem a evitar que os olhos das raparigas da 
Aldeia, se virassem apenas para a orquestra 
“Os Boémios”, também ela, constituída por 
elementos da banda, mas um pouco mais 
velhos.

“Mercê da compita que tínhamos com os 
‘Boémios’, com o objectivo de lhes disputar 
a primazia, tocávamos em quase todas as 
matinés que a Sociedade levava a cabo. E nos 
bailes de Carnaval também. Sempre, sem 
ganharmos um tostão.” Sublinha.

“Como, nesse tempo, a colectividade 
não tinha posses para pagar a um conjun-
to de fora, quando tal sucedia,” conta ainda 
este filarmónico, “organizávamos brigadas 
para efectuarem a venda de rifas para uma 
galinha ou de uma garrafa e lá íamos nós, 
Aldeia acima, batendo de porta em porta. 
Quando conseguíamos angariar 100$00, 
- um dinheirão nessa época! - o regresso à 
sede era uma festa.

Algumas vezes sucedeu, no entanto,” 

refere Albano Gomes França, 
“que, como esse tarefa se realiza-
va pela manhã, a dona da casa a 
cuja porta havíamos batido, nos 
aparecia com o fervedor do leite 
na mão, supondo que se tratava 
da leiteira. Episódios com os quais 
todos convivíamos naturalmente, 
sem quezílias nem ressentimentos 
de qualquer ordem.”

Membro fundador de ‘Os 
Maçacotes’, um grupo de jaz cria-
do para disputar aos ‘Boémios’, 
a simpatia de que estes gozavam 
junto das raparigas da Aldeia, 
Joaquim Ramos de Almeida 
(também conhecido por Joaquim 

Homem), refere que “a ideia de fundar um 
agrupamento alternativo aos ‘Boémios’, resul-
tou da necessidade de haver uma orquestra 
que assegurasse a realização dos bailes da 
Sociedade quando estes eram contratados 
para ir tocar fora e para combater a excessi-
va importância que os mesmos se atribuíam. 
Enfim, coisas de rapazes.”  

Fundador da Biblioteca

Neste seu depoimento, acerca das vivên-
cias na 5 de Outubro, Albano Gomes Fran-
ça, não deixa igualmente de se recordar 
de algumas pessoas com quem conviveu. 
“Entre elas, o cunhado de Joaquim Homem, 
engenheiro Belarmino, que mal se apercebia 
de que o bar estava a ficar desfalcado, dizia 
logo a um de nós que o acompanhasse a sua 
casa para trazer uma cesta de garrafas de 
várias bebidas.”

Membro da Comissão Fundadora da pri-
meira biblioteca da colectividade, este paio-
pirense por adopção, refere, “que se tratava 
de uma simples estante com três prateleiras 
e duas gavetas para arquivar as fichas dos 
livros emprestados. Apesar da modéstia do 
equipamento, aquilo foi uma coisa impor-
tante para a agremiação, porque constituiu, 
na altura, uma inovação na Aldeia. E regis-
tava grande movimento.” Garante.

“Além disso,” acrescenta, “as pessoas, 

nesse tempo, entretinham-se muito a ler, 
especialmente, aquelas que não faziam par-
te da música ou do teatro. Ora, como duran-
te os dias de semana não havia espectáculo 
e não tinham outra a forma de ocuparem 
o tempo, sobretudo, ao serão, iam para a 
biblioteca e liam. Liam tudo o que ali havia 
para ler.”

Por outro lado, foi ainda de sua autoria a 
ideia de solicitar ao desenhador da Mundet 
- um homem com muito talento - que criasse 
o emblema que a sociedade hoje ostenta, em 
substituição do antigo símbolo que se resu-
mia unicamente a uma lira.   

Memórias de um tempo passado, que, 
por ter sido intensamente vivido, permane-
ce imperturbável no imaginário de Albano 
Gomes França. Tão forte se apresenta o seu 
relato que, dir-se-á resultar essa lembrança 
não apenas da sua capacidade de recuperar 
episódios, mas, acima de tudo, de os manter 
imunes ao galope dos anos.

No entanto, um momento houve, que o 
deixou, deveras, indignado, por sustentar 
que se tratou de um atentado ao patrimó-
nio da colectividade. Segundo Joaquim 
Ramos de Almeida, que a par de filarmóni-
co, desempenhou igualmente as funções de 
arquivista da banda, “tudo se deveu ao facto 
de umas pessoas que passaram pela direcção 
nos anos setenta, terem decidido efectuar 
uma limpeza aos arquivos da Sociedade, sem 
se certificarem daquilo que podia ou não ir 
para o lixo.

Vai daí,” assegura, “trataram de queimar 
tudo quanto se lhe afigurou velho, tendo 
apanhando na sua senha incendiária todas 
as partituras que constituíam o espólio musi-
cal da banda, bem como vários livros de 
actas da direcção. Um acto, que para além 
de evidenciar uma inequívoca expressão de 
ignorância, se revelou ainda extremamente 
lesivo do património histórico da agremia-
ção.”

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

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

De 1 de Abril a 30 de Junho de 
2019, é tempo de apresentação da 
declaração de IRS. Mas nem todos os 
rendimentos têm de ser declarados e 
sujeitos a IRS:

Subsídio de Desemprego – O subsí-
dio de desemprego não constitui ren-
dimento sujeito a tributação de IRS. Se 
no ano passado esteve desempregado 
e a receber este subsídio, não precisa 
de declarar os montantes recebidos.

Indemnizações por Lesão Corporal, 
Doença ou Morte – Não são sujeitas 
a IRS as indemnizações e as pensões 
atribuídas na sequência de lesão cor-
poral, doença ou morte, por exemplo, 
devido a acidente de viação ou no 
cumprimento do serviço militar, assim 
como ao abrigo de contratos ou deci-
sões judiciais ou pagas pelo Estado

Juros dos Depósitos – Se em 2018 
recebeu juros provenientes da aplica-
ção em depósitos a prazo, certificados 
de aforro ou de obrigações.

Baixa Médica – A baixa médica está 
isenta de IRS. Se esteve de baixa no 
ano passado, fique a saber que este é 
um rendimento que não é necessário 
declarar em sede de IRS. 

Rendimentos de Pensões ou de Tra-
balho por Conta de Outrem até aos 
9.150,96 e/ano. Os contribuintes que, 
em 2018, receberam rendimentos de 
Trabalho Dependente  (Categoria A) ou 
Pensões (Categoria H) até 9.150,96 e, 
e que não tenham feito qualquer reten-
ção na fonte, não têm de declarar os 
montantes ganhos no IRS. Esta regra 
não se aplica, no entanto, se os contri-
buintes optarem pela tributação conjun-
ta ou se tiverem rendimentos de pensão 
de alimentos acima de 4.104,00 e.

Subsídio de Refeição – Os trabalha-
dores que recebam um subsídio de ali-
mentação diário, em dinheiro, até aos 
4,77 e vão ter esse rendimento livre 
de tributação para IRS. 

Bolsas e Prémios Atribuídos aos 
Atletas e Treinadores de Desportos 
de Alta Competição – As bolsas atri-
buídas pelo Comité Olímpico ou Pa-
ralímpico de Portugal aos praticantes 
de alto rendimento desportivo e res-
pectivos treinadores não são sujeitas a 
tributação. São também excluídos de 
IRS os prémios de reconhecimento do 
valor e mérito de êxitos desportivos.

Prémios de Jogos – Se no ano pas-
sado ganhou algum prémio de jogos 
da Santa Casa da Misericórdia, não 
tem de o declarar no IRS. Os prémios 
dos jogos sociais do Estado de valor 
superior a cinco mil euros já estão su-
jeitos a uma taxa de Imposto do Selo 
de 20%, cobrada antes de o prémio 
chegar às mãos dos vencedores.

Prémios Literários, Artísticos ou 
Científicos – Os prémios literários, ar-
tísticos ou científicos estão isentos de 
IRS, desde que não envolvam a cedên-
cia (temporária ou definitiva) dos direitos 
de autor, sejam atribuídos em concurso 
público com condições definidas, e que 
não sofram restrições que não se cone-
xionem com a natureza do prémio.

 
Escolha os serviços de um profissional, 
contacte o Solicitador.
Envie a sua questão para:
duvidas@ruifeio.pt  
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Foi difícil aos 19 anos lançar-
-se no ramo automóvel e criar um 
negócio de raiz?

Foi uma aventura. Não sabia no que 
ia dar. Tive uma oportunidade e agar-
rei-a, tive sorte. Com 17, 18 anos, por 
aí, era ajudante de pintura, trabalha-
va numa oficina de pintura com outro 
rapaz. Ele decidiu abrir uma oficina e 
como viu que eu estava a aprender bem 
e ia trabalhar todos os dias, convidou-
-me para ser sócio dele. Eu aceitei e 
abrimos uma oficina durante um ano 
ou dois. Aquilo não correu muito bem e 
fechámos a oficina. 

Depois de trabalhar em algumas ofi-
cinas, recebi um convite de um enge-
nheiro químico para ser chefe de uma 
oficina de pintura que iria abrir em Lis-
boa. É aí que se dá o clique. Quando 
ele me fez o convite ponderei abrir uma 
oficina minha. Pensei em arriscar e abri 
a oficina em Pinhal de Frades com a 
minha parte do dinheiro da sociedade 
que tinha tido antes. Ao fim de um ano 
de estar em Pinhal de Frades passei para 
umas instalações nos Foros de Amora, 
onde estive durante 15 anos. Essa ofici-
na já era maior, estava mais bem equi-
pada. Comecei a pôr um bate-chapa e a 

ter mais funcionários. Quando me dei 
conta já éramos uns oito a trabalhar na 
oficina. 

Em 2010, vim para um pavilhão aqui 
ao lado para ter melhores condições. 
Era para abrir uma sociedade com um 
rapaz que trabalhava na área dos vidros 
mas, quando chegou à hora da verda-
de, ele não quis avançar e eu já com isto 
tudo alugado, com as coisas compradas 
tive me de aguentar sozinho, num ano 
de grande crise económica. Em 2013 
mudei a oficina para este pavilhão e é 
assim que as coisas têm vindo a evoluir.

Quais são os serviços que fazem 
aqui nesta oficina?

Pintura, bate-chapa, mecânica, ele-
tricidade, pneus, alinhamentos. A nossa 
base era pintura e bate-chapa, depois 
começou a aparecer muito trabalho e 
fomos adquirindo mais maquinaria e 
explorando outras áreas.

Como têm sido estes 20 anos de 
trabalho na Pintauto?

Com muito trabalho. Também têm 
existido crises mas como já temos uma 
panóplia de clientes boa, aguentámo-
-nos. Tem sido assim, com muita dedi-
cação e qualidade. Tem de se estimar 
os clientes para que eles voltem cá outra 
vez. Porque oficinas há muitas, agora 
manter uma oficina e estar sempre em 

“Manter uma oficina e estar sempre em 
crescimento não é fácil”
Qualidade, dedicação e estima são essenciais para o trabalho desenvolvido na oficina Pintauto, empresa que o proprietário Marco Nunes abriu 
sozinho, há duas décadas.

crescimento não é fácil. Tem de se ter 
qualidade, tem de se cumprir, de ser 
diferente. 

É importante ter um conjunto 
de funcionários que partilhe a sua 
filosofia de trabalho?

Claro. E ter uma equipa com quali-
dade, e que saiba trabalhar como deve 
de ser é muito importante. Isso é a base 
principal para obtermos um bom traba-
lho e um bom resultado. Às vezes uma 
avaria estraga outras coisas, nós repa-
ramos algo mas outras componentes 
também estão danificadas. Mas tenta-
mos fazer o melhor para que isso nunca 
aconteça e para que o carro seja repa-
rado dentro dos prazos que acertarmos. 

Tendo em conta a enorme con-
corrência, que visão de trabalho 
é decisiva para superar outras 
empresas?

Quando sabemos que damos o nos-
so melhor não temos medo de ir para 
o meio da “confusão”. Em tudo o que 
fazemos na vida temos de tentar dar 
o nosso melhor, mesmo que tenhamos 
um limite. Se todos nós dermos o nosso 
máximo acho que as coisas têm pernas 
para andar e mesmo que corra mal esta-
mos de consciência tranquila porque 
demos o nosso melhor.

Cláudia Cristão

• carregamentos A/C
• pneus

• alinhamentosmarcopintauto@hotmail.com

• estufa própria
• pintura

• bate-chapas
• mecânica geral



dia do pai

Pai, palavra pequena e imbuída de tanto 
significado que acarreta e que mesmo 
sem o saber eleva-se a patamares onde 

nunca poderia pensar chegar. Pai é a origem, 
a célula que decide a vida que virá encantar 
e plantar sementes em terrenos mais férteis e 
repletos de inovações. Pai é a protecção que 
está sempre presente mesmo que não se veja 
mas que se sente. Pai é uma palavra grande e 
gorda carregada de amor que não se esgota e 
que se recarrega todos os dias.

O papel do pai tem mudado ao longo 
dos tempos e está mais humanizado, mais 
terno e de coração mais aberto. Se há uns 
anos os bebés eram território proibido para 
os homens, que podiam ficar mal vistos se 
lhes tocassem, sendo até apelidados com 
nomes um pouco desagradáveis, agora é vê-

como uma marca comercial. Oferecem-se 
presentes com cartões que assinalam a data. 
É bom receber um mimo nesse dia que fica 
guardado numa eternidade única. Mais tar-
de é recordado com saudade e com um sorri-
so nostálgico simpático. Que belo momento 
que foi aquele. E regressa o dia em que os 
filhos e o pai se fundiram num só e voltaram 
a ser novamente pequenos e se esqueceram 
de crescer. Foram dias de jogos que se fize-
ram e tantos risos que não se contiveram 
ficando arquivados no coração para sempre.

O cartão mais antigo de que se tem 
conhecimento, com mais de dois mil anos, 
foi feito em argila por Elmesu, com a inten-
ção de desejar sorte, saúde e longa vida ao 
seu pai, Nabucodonosor, rei da Babilónia. 
Este filho sentiu necessidade de mostrar ao 
seu querido pai o quanto o estimava e encon-
trou um modo de o fazer. Ficou registado e 
é uma ternura saber que teve essa preocupa-
ção com o seu progenitor. Nada se sabe da 
reacção do mesmo mas certamente que terá 
ficado enternecido com essa demonstração 
de afecto. Chega-nos essa memória repleta 
de afecto e de saudade, como qualquer pai 
gosta de sentir.

Em Portugal este hábito enraizou-se e 
comemora-se no dia 19 de Março, dia de S. 
José, o homem que foi escolhido e criou Jesus 
Cristo, que lhe ensinou uma profissão, o ofí-
cio de marceneiro, que lhe forneceu tudo o 
que necessitava e que deu a mão quando foi 
pequeno. O homem que foi o seu pai, que o 
cuidou, que o amou e não fez distinção. Um 
exemplo de paternidade e de humildade, um 
homem que soube ser inteiro. O expoente 
máximo de fidelidade e de dedicação.

Ser pai não é apenas ceder a sua heran-
ça genética, é muito mais do que isso. É ser 
um cuidador, é ser a asa protectora que dura 
uma vida inteira. Não se é pai de uma crian-
ça mas sim de um filho e por toda a vida. Há 
uma continuidade no seu legado, um desejo 
que tudo corra bem e que nada falte ao seu 
rebento que, mesmo antes de ter nascido, 
já foi sonhado e desejado. Os planos que 
se fizeram não pararam e o pai continua a 
velar para que nada falhe nem possa mago-
ar. Uma tarefa sem fim. Contínua.

Criar é complicado e quem cria sabe que 
a tarefa é árdua e nunca parece estar termi-
nada. Não existe manual de instruções nem 
soluções milagrosas para casos que possam 
parecer de mais difícil resolução. Apenas 
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o bom senso e a paciência, aliadas a uma 
enorme boa vontade conseguirão chegar a 
bom porto e atracar o barco da bonomia e 
equilíbrio. Algumas vezes. Nem sempre. O 
pai é sempre o capitão que olha os grumetes 
com olhos de sabedoria e esperança.

A imagem que fica é de alguém que nun-
ca larga a mão do seu maior tesouro, do seu 
maior bem. Primeiro enquanto é pequeno 
pega-lhe ao colo com todo o cuidado e aten-
ção para que se sinta numa espécie de cesto 
seguro, depois será a mão que se dá para 
orientar na vida, naquele carreiro que deve 
seguir e orientar, segue-se a capa invisível 
que continua a funcionar, mesmo que seja 
ao longe e finalmente é a vez de perceber 
que as pantufas são mesmo suaves e podem 
ser calçadas com facilidade.

O pai é o símbolo da segurança, aque-
le mastro mais alto que mostra o caminho 
entre as nuvens, a pedra mais lisa onde se 
podem poisar os pés e descansar, a árvore 
que dá a sombra mais fresca, o som que se 
ouve no ar e a cor que o ambiente pinta mes-
mo que não se perceba.  É uma parte da raiz 
que prende a um solo que não abana e que 
sabe emprestar o seu saber. É ele que trilha 
o caminho entre a lama que se acumula, que 
escorrega, que carrega o corpo cansado do 
seu filho mas a sua vontade vislumbra a luz 
no final do túnel.

Felizes os que ainda têm pai e podem 
usufruir da sua companhia e dos seus ensi-
namentos. Nunca são de desperdiçar. Em 
pequenos absorvemos tudo como esponjas e 
o pai é o herói pois sabe tudo. Quando cres-
cemos entendemos que a mensagem que nos 
quis passar foi para seguir em frente e enfren-
tar todos os nossos medos. Sabemos que ele 
está lá para nos segurar se cairmos mas quer 
que avencem e que sejamos seres humanos 
bem resolvidos e íntegros. Fortes e firmes.

Este é o dia da singela homenagem aos 
que se desdobram em múltiplos abraços, aos 
que tentam chegar a todos os seus meninos, 
aos que são pais biológicos e aos que são pais 
de coração cheios de amor ardente e puro. 
Uma chama que não se cansa de arder nem 
de provar que o sentimento, aquele bichinho 
que pica deliciosamente com um focinho 
dourado, é elástico e há sempre lugar para 
quem está disposto a saber amar. Pai é e será 
sempre símbolo de compreensão e de imen-
sidão de amor.

Margarida Vale

Será que um dia pode conter em si tanto significado e poder? Umas simples vinte e quatro horas são uma ninharia que não conseguem 
expressar algo de tão potente como o milagre da vida e a perpetuação dum amor que ainda nem se sabe que pode existir. Uma aventura, uma 
enorme e estranha saga que se afigura pela frente e que uns braços fortes e determinados estão dispostos a segurar mesmo que se sintam 
como frágeis vimes ao vento  e não como uns troncos sólidos e fortes como árvores centenárias.

Publicidade

-los aberta e assumidamente a cuidarem dos 
seus rebentos, com amor e carinho, como se 
o tempo e o espaço fossem apenas conceitos 
e só eles existissem. Um papel que só os valo-
riza e lhes fica bem.

O próprio conceito de família sofreu alte-
rações de fundo mas o essencial, o motor, o 
que a faz mover não teve nem um milímetro 
fora do sítio: o amor é o mesmo e é o amor 
que faz a família e a mantém. Uma criança 
necessita de se sentir amada e de aprender a 
amar e a sua primeira linha de apoio é onde 
faz a aprendizagem. Não serão apenas os 
abraços e os beijos que a irão moldar mas 
também todo o afecto e a educação que lhe 
vão prestar. O pai não falha, está sempre lá 
para o que der e vier.

Na sociedade actual olha-se para o dia 

AQUAQUIZ sensibiliza comunidade esco-
lar e população para o valor da água
Já está disponível a nível online um novo 
jogo pedagógico em formato de quiz que 
ajudará a fomentar a literacia ambiental 

e promover a educação e a sensibilização para o valor 
da água. O projeto foi lançado pelo Grupo AdP – Águas 
de Portugal e será dinamizado pela SIMARSUL e pelas 
empresas do Grupo nas regiões onde desenvolvem a 
sua atividade.
Idealizado para ser usado por alunos do 2º e 3º ciclo do 
Ensino Básico, o novo jogo pedagógico AQUAQUIZ pode 
ser jogado gratuitamente em ambiente de sala de aula, 
no formato de “Tabuleiro Virtual” acessível no endereço 
www.aquaquiz.pt. Pode também ser jogado em família ou com amigos, no for-
mato de tabuleiro virtual mas também entre dois jogadores, no formato batalha.
Para além do tabuleiro virtual, o jogo está disponível em aplicação móvel para os 
sistemas operativos iOS e Android. No quiz existem perguntas relativas a dife-
rentes dimensões da água, com dois níveis de dificuldade, abrangendo matérias 
dos conteúdos programáticos dos dois ciclos de ensino, agrupadas em quatro 
categorias: Planeta Azul, Aqua Lab, Fábricas de Água e Uso Eficiente.
Para assinalar o lançamento do jogo, até 17 de maio deste ano decorrerá uma 
competição nacional que vai premiar alunos, professores e escolas de todo o país.

BRE
VES
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Freguesias do concelho do seixal celebram 
o carnaval

carnaval mobiliza milhares de pessoas na 
Quinta do conde

As freguesias do concelho e a comunidade educativa dinamizaram vários desfiles carnavalescos.

Uma verdadeira onda humana, constituída por largos milhares de 
pessoas, emoldurou quer o desfile dos estabelecimentos de ensino,  
a 1 de março, quer o desfile trapalhão, realizado a 2 de março na 
avenida principal da Quinta do conde.

No passado dia 1 de março teve 
lugar em vários locais do concelho 
do Seixal os desfiles de Carnaval 

de escolas e jardins de infância. Dando 
expressão pública aos projetos educati-
vos, os professores e crianças das escolas 
de Corroios encheram de cor e alegria o 
Parque Urbano e o Pavilhão Multiusos 
da referida localidade. Cerca de 1600 
crianças exibiram as coreografias, maio-
ritariamente dedicadas à preservação do 

Cerca de três mil crianças e jovens 
afectos aos estabelecimentos da rede 
pública e privada de ensino e Institui-

ções Particulares de Solidariedade Social da 
Quinta do Conde desfilaram por uma das 
avenidas centrais da localidade na manhã 
de 1 de março, numa iniciativa promovi-
da anualmente pela Câmara Municipal de 
Sesimbra em parceria com a Junta de Fre-
guesia.

Pianos, soldadinhos de chumbo, índios, 
ceifeiras, camponesas, ganhões, mandarins, 
gueixas, agentes da GNR, f lores, joaninhas 
e palhaços, entre outras figuras que carac-
terizam o imaginário infantil, constituíram 
uma manifestação de criatividade e gracio-

meio ambiente, evidenciando um traba-
lho pedagógico de enorme respeito pela 
natureza.

Pelo Parque das Paivas, na freguesia de 
Amora, desfilaram as crianças das esco-
las da localidade. Houve espaço para um 
momento musical onde foram cantadas 
músicas que contagiaram as mais de 1800 
pessoas presentes. E porque o Carnaval é 
uma festividade marcada pela partilha, a 
ARIFA, AURPI e a ANPAR foram con-

sidade evidenciada por crianças e jovens.
Segundo Felícia Costa, vereadora titular 

do pelouro da educação da autarquia sesim-
brense, a realização do aludido desfile, “vai 
para além do cumprimento de um mero 
ritual que o calendário impõe, pois, reveste-
-se de uma forte componente pedagógica 
desenvolvida nas escolas, pelos professores, 
visando a preparação dos temas que trazem 
à rua e o correspondente trabalho sensibili-
zação que lhe está subjacente.”

No dia seguinte, o clima primaveril que 
se fez sentir ajudou à forte adesão popular 
registada nesta edição do Desfile Trapalhão 
da Quinta do Conde. O evento juntou as 
duas escolas de samba sediadas na localida-

vidadas a estar presentes nesta festa.
Já a União de Freguesias do Seixal, 

Arrentela e Aldeia de Paio Pires orga-
nizou um desfile pelas ruas do núcleo 
histórico do Seixal. Nesta celebração par-
ticiparam cerca de 2000 crianças que, a 
par dos momentos registados nas outras 
freguesias, brincaram ao Carnaval, par-
tilhando a sua alegria e vivacidade com 
pais, familiares, colegas e professores.

Na noite de 4 de março decorreu o 

de – Batuque do Conde e Corvo de Prata – e 
o grupo motar local. 

Várias dezenas de motos, sugestivamente 
enfeitadas de balões, deram início ao desfile. 
No cortejo, a Escola de Samba Batuque do 
Conde trouxe para a rua o samba-enredo “ 
Da Cor ao Sonho de Disney”, tema alusivo 
à figura do rato Mickey, evocativo da passa-
gem dos 90 anos da criação desta figura dos 
desenhos animados – ocorrida o ano passa-
do – e da fantasia que conferiu ao imaginá-
rio de diferentes gerações. Uma participação 
ensombrada apenas pela queda de um dos 
seus oitenta integrantes, do carro alegórico 

tradicional Desfile Trapalhão, no Seixal. 
A iniciativa dinamizada por um gru-
po informal, em conjunto com o Grupo 
Motard “Os Paladinos”, que encabeçou o 
corso, teve o apoio da Junta de Freguesia. 
Neste evento, o projeto de percussão Kar-
ma Drums juntou-se aos foliões que desfi-
laram. A noite terminou, como é habitual, 
nos bailes e festas de Carnaval das coleti-
vidades.

Cláudia Cristão

em que seguia, o que forçou à paragem do 
desfile por um curto período de tempo para 
prestação de socorro.

Por seu turno, revelando preocupação 
com a situação do planeta e as questões 
ambientais que caracterizam a sociedade 
atual, a sua congénere Corvo de Prata, esco-
lheu para tema nesta edição, “ Da Destrui-
ção à Nova Era”, procurando desta forma 
alertar as consciências para as tragédias, 
que se registam cada vez mais em vários 
pontos do globo, motivadas pela incúria ou 
intervenção humana. 

Cláudia Cristão
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PROCURO
Sr. que pelo menos há volta de 15 anos atrás possuía uma loja de 
decoração e a esposa um restaurante, que julgo saber se localiza-
va nas proximidades ou mesmo no porto dos pescadores. 
Contacto: Natalina Silva 939 542 440
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Seixal Seixal

Amora Corroios
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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



10 | pUBLicidade
 
| 15 de março de 2019



1111

reportagem | 11
 
| 15 de março de 2019

Publicidade

Segundo o referido grupo, este tra-
balho de dramaturgia consistiu em 
apropriar-nos das suas palavras 

para esboçar uma cronologia, sugerir 
uma narrativa de vida intensamente 
afectiva e pessoal, onde se inserem múl-
tiplas vivências: as de ganhões e malteses 
em tempos de medo e obscurantismo, a 
festa do 25 de Abril e o sabor amargo 

que, depois, a Revolução deixou… E a 
vontade de reaver as nossas raízes pri-
mordiais.

Apresentado em ante-estreia no PAN 
2018, Festival Internacional de Poe-
sia, Arte e Património em Meio Rural, 
Morilles, Salamanca, e estreado no qua-
dro da Mostra de Almada em Novem-
bro passado, o espectáculo concebido 

para espaços públicos e sala, constitui 
uma viagem pela poesia deste autor 
radicado há algumas dezenas de anos 
no Concelho do Seixal e cuja actividade 
jornalística tem dedicando particular 
atenção à preservação de memória his-
tórica das colectividades locais.

Com dramaturgia de José Vaz de 
Almada; encenação: Anabela Neves; 
interpretações de Ana Tomás, Frede-
rico Barata, Helena Barata, Jeferson 
Oliveria, José Vaz, Ricardo Fonse-
ca. cenografia e desenho de luz: Jorge 
Xavier; figurinos Mizé e grafismo de 
Nuno Nascimento, a aludida peça visa 
sublinhar alguns dos traços identitários 
do discurso poético deste autor, funda-
dor e director - durante sete anos - do 
quinzenário Outra Banda e chefe de 
redacção do Noticias de Almada (entre 
2005 e 2011), premiado em 2017 com o 
Prémio de Poesia Cidade de Ourense, 
Galiza.

Sobre o grupo

O Grito iniciou a sua actividade me 
1995. Trouxe ao palco autores de refe-
rência do teatro Europeu do Século XX 
de Jean Anouih a Garcia Lorca e de 
Sartre a Albert Camus, bem como tea-
tro extra-europeu, do brasileiros Joracy 
Camargo, ao chileno Ramón Griffero. 

o grito apresenta a peça “sementeira”, 
assinalando 40 anos de poesia de Fernando Fitas
o grupo de teatro o grito apresenta sexta-feira, 22 de março pelas 21h30, no auditório cultural do seixal a peça, “sementeira”, trabalho que 
assinala 40 anos de actividade literária de Fernando Fitas, único autor premiado duas vezes, com o prémio de poesia de almada (2004 e 2014), 
entre outros prémios.

O seu repertório inclui autores incon-
tornáveis da história do teatro, como 
Anton Tchekhov ou Tennesse Willia-
ms, mas também tem dado a conhecer 
em Portugal importantes autores con-
temporâneos, alguns já reconhecidos 
internacionalmente, como o espanhol 
Ernesto Caballero, o italiano Davide 
Enia, ou o norueguês Jon Fosse e outros 
ainda inéditos como o brasileiro Paulo 
Andress. Trouxe também para o Palco 
não só textos dramatúrgicos mas tam-
bém poesia e narrativa de grandes auto-
res de língua portuguesa, como José 
Gomes Ferreira, Al Berto, Herberto 
Helder ou Natália Correia.

Com entrada livre, o espectáculo 
integra-se no quadro da VIII Mostra 
Cultural Associativa, promovida pela 
Câmara Municipal do Seixal.

A actividade da AMORLUX compreende
o desenvolvimento, engenharia, instalação, e assistência 
técnica de instalações especiais em empreendimentos 

habitacionais, escritórios, unidades industriais, unidades 
hoteleiras, e infra-estruturas públicas.

Rua Quinta das Rosas n.º 17
Quinta da Galega – 2840-131 Aldeia de Paio Pires

geral@amorlux.pt – 212 267 700 – www.amorlux.pt

Energias Alternativas

Electricidade

Redes Estruturadas

Segurança
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a importância do dia da mulher
implementado pela oNU em 1975, o dia internacional da mulher é anualmente comemorado a 8 de março. para assinalar a data convidámos 
algumas personalidades de diferentes áreas a responder às questões: “O que representa para si ser mulher?”; “Na sua opinião, qual é o papel da 
mulher na sociedade?” e a definir a mulher numa palavra.

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
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Corália Loureiro, professora aposentada e ex-autarca
Ser mulher é: ter direito ao trabalho com direitos, como condição 

para a igualdade na vida, e garante da sua independência económi-
ca, e da sua realização e progressão profissional; ter o direito de 
ser trabalhadora, ser mãe e cidadã, sem desigualdades, nem descri-
minações; eliminar todas as formas de exploração e violência, que 

sobre si são exercidas; superar as desigualdades e as descriminações que limitam, a 
concretização dos seus direitos, à igualdade na vida.

Ser mulher é sempre acreditar que é pela luta que se conquistam direitos!
As mulheres, dão um contributo imprescindível para o desenvolvimento do país, 

pois trabalham e participam, em todas as áreas da vida política, económica, social e 
cultural.

Aproveito esta oportunidade, para saudar o entusiasmo e empenho de sucessivas 
gerações de mulheres que têm tomado nas suas mãos a causa da igualdade e da 
emancipação das mulheres em Portugal.

Assim, porque as mulheres, querem exercer os seus direitos e viver em igualdade;
Porque muitas leis, que consagram a igualdade, não são cumpridas ou são des-

respeitadas;
Assumimos coletivamente que a igualdade na vida é o combate do nosso tempo!
Porque o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta! O Núcleo do Seixal do 

MDM e muitas mulheres do nosso concelho participaram na Grande Manifestação 
Nacional de Mulheres, no dia 9 de março em Lisboa. Foi um momento muito especial 
de afirmação e visibilidade, das razões e de força da luta das mulheres, por uma vida 
digna e em igualdade.

Vivam as mulheres do concelho do Seixal! Vivam as mulheres portuguesas e a sua 
luta emancipadora! Viva o Dia Internacional da Mulher!

Mulher – Igualdade

Lúcia Soares – Professora e Presidente da Associação de 
Bombeiros Mistos de Amora

Ser mulher é ser vida, dar vida, um orgulho, uma dádiva…mulher 
é ser de tudo um pouco, amiga, mãe, companheira, empregada do-
méstica, cuidadora, psicóloga, pedagoga, médica, enfim…fazer mui-
tas coisas ao mesmo tempo, sem nunca se esquecer de si própria. 

Ser mulher é sorrir mesmo quando o mundo desaba à nossa volta, seguir em frente 
mesmo quando se está doente, nunca dar papel de fraca, enfrentar e resolver proble-
mas minimizando os sacrifícios que muitas vezes nos são exigidos. 

É gerir o agregado familiar com inteligência e bom senso, ultrapassando os obstá-
culos que a vida lhe impõe, é ser teimosa o suficiente para nunca desistir da sua luta 
e da concretização dos seus objetivos.

Tenho orgulho em ser Mulher.
A mulher tem um papel cada vez mais importante na sociedade, a nível profissional, 

na investigação científica, na política, na educação dos filhos, nas tomadas de deci-
são, na forma como idealiza o futuro… é persistente, impulsionadora de muitas obras e 
dinamiza uma série de eventos de caráter social com vista a melhorar a qualidade de 
vida dos outros. Não é por acaso que o povo diz que “por trás de um grande homem 
está sempre uma grande mulher”.

Magnífica

Maria João Macau – Vereadora do Planeamento, Mobilidade, 
Cultura e Recursos Humanos da Câmara Municipal do Seixal

Ser mulher é ser cidadã de pleno direito na sociedade.
O papel da mulher na sociedade é de intervenção, pelo exercício 

do direito à igualdade de acesso e oportunidade. A mulher na nossa 
sociedade tem hoje uma responsabilidade no exercício democrático, 

no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária.
Em Portugal, «mulher» representa «desafio».

Umbelina Ribeiro – Artista plástica e presidente da ARTES
Ser mulher representa a procura da completude de realização 

como ser humano, mais o esforço e a luta contra a incompletude 
dos direitos a que a sociedade nos quer condenar.

Como ser humano, a mulher tem como papel o humanizar a so-
ciedade, em termos de igualdade de direitos (e de deveres).

Resiliência.

Teresa Andrade – Empresária, contabilista certificada e pre-
sidente do Seixal Clube 1925

Para mim ser Mulher é maravilhoso. Desempenhar todos os nos-
sos pepéis é um desafio constante. Também é uma tentativa diária 
de nos podermos equilibrar entre a independência e a determinação, 
está na mente de cada Mulher alterar o que tem de ser alterado. 

Cada Mulher tem a sua própria essência. 
A Mulher sempre foi muito marginalizada pela sociedade, e nem podia opinar, ela 

ficava circunscrita às paredes de sua casa. Isto vai-se verificando cada vez menos, 
a mulher começa a ter um papel importante na sociedade e vai sendo reconhecida a 
nível profissional. Dia a dia ela vem ganhando o seu espaço na sociedade.

Guerreira

Manuela Calado – Vereadora da Educação, Desenvolvimen-
to Social, Juventude e Gestão Urbanística na Câmara Mu-
nicipal do Seixal

Ser mulher é ação, é trabalho, é luta. É reivindicar igualdade na vida.
A Revolução de Abril foi um marco determinante nas mudanças 

positivas que em diferentes domínios se verificam na vida das mu-
lheres e na sociedade em geral.

Nos dias de hoje as jovens chegam ao mercado de trabalho com melhor nível de 
escolarização e formação. Há um peso crescente das mulheres e são já a maioria 
no ensino superior, mas que não se traduziu na valorização da mão-de-obra, nem no 
emprego com direitos.

A desvalorização do trabalho com os contratos precários e baixos salários, tem 
vindo a acentuar-se e como tal, as mulheres continuam a ser discriminadas, na desi-
gualdade de salários e horários de trabalho tendo por isso grandes dificuldades para 
organizarem as suas vidas em família, no lazer e no descanso.

A violência contra as mulheres é um flagelo cada vez mais falado, discutido e noti-
ciado e não pode ser tolerado ou justificado pela cultura, tradição, religião ou relação 
de poder dentro da família, comunidade ou Estado. Por isso continua a ser imperativo 
a consciencialização das mulheres na igualdade de género e a formação de todos os 
agentes intervenientes na prevenção e proteção às vítimas.

Por tudo isto, ser mulher é lutar por uma vida digna sem opressão nem discrimina-
ção, por uma sociedade onde as relações entre as pessoas, entre mulheres e homens, 
se baseiem no respeito pelos valores da solidariedade, igualdade e companheirismo.

O papel da mulher na sociedade é cada vez mais emancipador. Ela tem sido a 
protagonista nas lutas pelos seus direitos, assim como na luta por uma vida melhor e 
mais justa, pela paz e liberdade para todos.

Conquistámos o direito de sermos iguais perante a lei, mas esse direito só vai ser 
cumprido quando acabarem as discriminações que na prática fazem das mulheres as 
mais penalizadas nos salários, na precariedade e na pobreza. Questões estas que não 
podem ser dissociadas da violência doméstica e da exploração sexual.

Dizia Karl Marx: " Pela relação entre o homem e a mulher se pode avaliar todo o 
nível da civilização humana"

Esperança
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João eSPADINhA QuINteto

Pelo palco do Cinema S. 
Vicente, em Paio Pires, vai pas-
sar o quinteto de João Espadi-
nha. O concerto, com data mar-
cada para 15 de março, às 21h30 
vai traduzir-se na apresentação 
do disco jazz «Kill The Boy».

O guitarrista faz-se acompa-
nhar pelo seu grupo criado em 

Amesterdão, onde reúne músicos de países do sul da Europa (Portugal, 
Espanha e Itália). Com influências provenientes tanto do jazz como do 
rock, o quinteto participou em março de 2015 no concurso organizado 
pela prestigiada Keep an Eye Foundation, atingindo as meias finais.

A juntar a João Espadinha (guitarra), Luís Cunha (trompete), Desi-
dério Lázaro (saxofone), Nelson Cascais (contrabaixo) e João Pereira 
(bateria) estará a cantora Mariana Nunes como convidada especial. 
Com um custo de 5 euros (com 50% de desconto para jovens até 25 
anos, reformados e trabalhadores das autarquias do Seixal), os bilhe-
tes para este espetáculo estão à venda em Ticketline.pt e no balcão de 
informações da Biblioteca Municipal do Seixal.

tArArá-tchIM DebAte Sobre PoluIção INDuStrIAl

hIP-hoP uNIte – MuNDIAl QuAlIFIerS

As qualificações nacionais 
para o campeonato mundial de 
hip hop vão decorrer no Pavilhão 
Municipal da Torre da Marinha 
no próximo fim de semana, 16 e 
17 de março. Entre as 9 e as 23 
horas de cada dia vão ser dispu-
tadas competições em duos e bat-
tles entre grupos de dança.

Neste que será um dos eventos integrados na programação do Mar-
ço Jovem 2019, os bailarinos de todo o país vão dar o seu máximo 
para estarem presentes no campeonato mundial em outubro de 2019, 
na Holanda.

Organizado por Hip-Hop Unite e pela Câmara Municipal do 
Seixal, o evento vai reunir 400 bailarinos que, para além das compe-
tições em diferentes escalões, podem participar em vários workshops. 
Para assistir às provas dos cerca de 40 grupos de dança em competição 
basta adquirir ingressos através da Ticketline, com um custo de cinco 
euros pelo bilhete diário.

DR 

cAMINhAr Pelo PAtrIMóNIo

A iniciativa Pedalar e Caminhar 
pelo Património está de regresso, 
prometendo ajudar a desvendar 
alguns dos locais mais bonitos 
do concelho de Sesimbra. O pro-
grama arranca com o passeio a 
pé por Terras de Calhariz, mar-
cado para 17 de março, entre as 
9 e as 13 horas. Na caminhada, 
com ponto de encontro marcado na antiga escola das Pedreiras, os par-
ticipantes são guiados até à Quinta de Calhariz, pertencente à mesma 
família desde o séc. XV, e que em 1957 recebeu a rainha Isabel II de 
Inglaterra. Segue-se a passagem pela Casa dos Duques de Palmela. 

Esta atividade será acompanhada por um técnico da área do patri-
mónio e de desporto que, em cada paragem, fazem um enquadramento 
do local e da sua história. Limitada a 30 participantes, custa três euros.

DR 
A iniciativa “Domingos em 

família” está de regresso com a 
peça “Tarará-Tchim”. O teatro 
produzido pela companhia Pas-
sos e Compassos poderá ser vis-
to no Cineteatro Municipal João 
Mota, em Sesimbra, no dia 17 de 
março, às 16 horas.

Destinada a bebés e crianças, 
esta peça promete levar os mais 
novos a entrar num mundo de 
magia, ilusão e fantasia. Reple-
to de surpresas e em constante 
transformação, este espetáculo 
convida a contemplar a dança, 
música e outras artes, num con-
texto pensado ao pormenor, onde 
a luz, o som, o cenário e a ima-
gem se interligam e criam uma 
oferta única.

Os bilhetes podem ser adqui-
ridos na bilheteira do Cineteatro 
Municipal, de quarta a domingo, 
das 16 às 20h. O Spot Jovem, na 
Quinta do Conde também vende 
ingressos, de terça a sábado 9 às 
12h30 e das 14 às 17h30. Para 
crianças até aos 12 anos os bilhe-
tes custam 1,5 euros e para acom-
panhantes custam 2,5 euros.

DR 

Publicidade

As instalações do Clube do 
Pessoal da Siderurgia Nacional, 
em Aldeia de Paio Pires, vão aco-
lher uma sessão do Fórum Seixal 
sobre poluição industrial. O 
encontro acontecerá a 16 de mar-
ço, sábado, a partir das 16 horas.

Este debate visa esclarecer 
a população de Aldeia de Paio 

Pires e das zonas envolventes ao complexo da Siderurgia Nacional no 
que toca às medidas que estão ser levadas a cabo pelas entidades com-
petentes e pela empresa, com o objetivo de monitorizar e controlar a 
qualidade do ar e os efeitos na saúde da atividade industrial.

Neste encontro com técnicos e autarcas da Câmara Municipal do 
Seixal vão ser recolhidas sugestões da população sobre outras medidas 
que possam ser tomadas de modo a garantir a saúde e a qualidade de 
vida dos trabalhadores e das populações circundantes.

DR 

DR 
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Este filme retrata a relação entre Snu Abe-
cassis, dinamarquesa e fundadora da editora  
D. Quixote e Francisco Sá-Carneiro, um dos 
mais carismáticos políticos portugueses. Num 
país em plena reconstrução das cinzas do fascis-
mo, Snu e Sá-Carneiro, ambos casados, apaixo-
nam-se irremediavelmente e decidem assumir 
esse amor, abalando as convenções nacionais.

Juntos partilharam valores e ambição, lutando 
pela democracia e pela liberdade e deixando a 
sua marca na política e na sociedade. Em 1980, 
quando o avião em que viajavam se despenhou 
em Camarate, o casal morre tragicamente, pro-
tagonizando uma das histórias de amor mais 
marcantes do século XX. Com Inês Castel-
-Branco e Pedro Almendra nos papéis principais, 
este drama é co-escrito e realizado por Patrícia 
Sequeira.

O novo álbum do produtor Branko, entitula-
do “Nosso” é um reflexo das contínuas explora-
ções musicais do produtor e da sua visão de Lis-
boa como um centro cultural privilegiado para o 
mundo de língua portuguesa e não só. O artista 
funde ritmos locais, desde a kizomba ao baile 
funk e afrohouse através de géneros electrónicos 
europeus com uma sensibilidade pop, com o in-
tuito de criar um som unificado que junta todas 
estas expressões musicais. Para quem acompa-
nha o trabalho de Branko desde o tempo dos Bu-
raka Som Sistema, o produtor continua a fazer 
música seguindo os mesmos princípios mas com 
um maior reflexo dos seus gostos pessoais e em 
colaboração com um conjunto amplo de “agita-
dores culturais e artistas para criar canções que 
possam apontar novas direcções musicais”.

cinema

Sudoku

 Sopa de letraS
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Publicidade

Os plantéis seniores de Futebol 
e Basquetebol do Seixal Clu-
be 1925 confirmaram no últi-

mo fim de semana o bom momento de 
ambas as equipas, apurando-se cada 
uma delas para a 2ª fase dos respectivos 
campeonatos, espreitando possíveis subi-
das de divisão.

No futebol, os comandados de Tiago 
Correia empataram na última jornada 
em casa do AD Quinta do Conde a uma 
bola, garantindo assim a segunda posi-
ção na Série B da 2ª Divisão Distrital de 
Setúbal, juntando-se assim aos Pesca-

dores da Caparica 
e Almada (Série B) 
faltando saber os 
restantes apurados 
da Série A, onde 
apenas está confir-
mado o Comércio e 
Indústria.

No basquetebol, 
os rapazes de Nuno 
Marimon do Seixal 1925 / Superveda 
terminaram a II Divisão Sul B na tercei-
ra posição e apuraram-se para a 2ª fase 
onde vão defrontar o CB Albufeira, ESA 

Móveis Fernandes, MBA Montisistemas, 
SC Marinhense e os Salesianos Estoril.

Ambas as equipas estão de para-
béns, não esquecendo toda a estrutura 

equipas séniores do seixal clube 1925 apuram-se 
para a segunda fase

castelo de sesimbra será a meta da clássica da arrábida

de camadas jovens que no projecto do 
Seixal Clube 1925 alimentam os plan-
téis séniores. O modelo começa a dar os 
seus primeiros frutos.

O Castelo de Sesimbra, um dos 
monumentos mais emblemáticos 
do património da região, vai 

ser o ponto de chegada da 3ª edição da 
Clássica da Arrábida – Taça Jogos Santa 
Casa, que se realiza no dia 17 de mar-

ço, domingo. Integrando o calendário 
da União Ciclista Internacional, a prova 
reúne todas as equipas profissionais de 
Portugal e várias formações de outros 
países, num total de, aproximadamente, 
175 ciclistas.

Com início às 11h40, a prova come-
çará em Palmela, passando pelo conce-
lho de Setúbal e terminando entre as 
16 e as 16h30 no Castelo de Sesimbra, 
num percurso misto de 182,3 quilóme-
tros que atravessa toda a região que dá 
nome ao evento. 

Criada em 2017, esta competição 
resulta de uma parceira entre a Federa-
ção Portuguesa de Ciclismo, a empre-
sa Lima & Limão Cycling Services e 

os municípios de Sesimbra, Palmela e 
Setúbal, visando a promoção do ciclis-
mo e das potencialidades da Arrábida 
para a prática da modalidade.

Inserido na estrutura da competição, 
realiza-se, no mesmo dia, o 5.º Granfon-
do da Arrábida, onde são esperados cer-
ca de mil participantes. A partida está 
marcada para as 8h30, no Castelo de 
Sesimbra, e terminará no mesmo local, 
ao início da tarde. Esta prova divide-se 
em dois percursos: o Granfondo, com 
130 quilómetros, e o Mediofondo, com 
89 quilómetros.
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