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Junta de freguesia da Quinta do 
Conde recebeu coloquio de sensibili-
zação e prevenção para o cancro da 
mamã,  com participação do oncolo-
gista José Espírito Santo. 
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Passe Navegante poderá ser utilizado 
a partir de 1 de abril na área metro-
politana de lisboa. Camaras Munici-
pais investem 3 milhões neste passe 
único.
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desporto
Treinos de captação do Paio Pires 
Futebol Clube arrancaram a 4 de 
março com a renovada academia de 
futebol.
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Alunos dAs secundáriAs 
sAem à ruA
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manifestação reúne estudantes de todas 
as escolas secundárias do concelho 
Neste protesto inédito no município do seixal, os estudantes de várias escolas secundárias do concelho reuniram-se, defendendo os seus 
direitos na luta por melhores condições nas escolas.

Fez-se história no concelho do 
Seixal. No passado dia 20 de mar-
ço de 2019 todas as escolas secun-

dárias do município aderiram a uma 
manifestação coletiva, reivindicando 
melhores condições para a escola públi-
ca. Em causa também esteve o apelo 
à contratação de mais funcionários, à 
diminuição da carga horária para os 
cursos profissionais, à renovação dos 
equipamentos e materiais tecnológicos 
(projetores e computadores) e ao melho-
ramento das condições dos edifícios das 
escolas, assim como à renovação de 
algumas infraestruturas.

Para que o impacto da luta estudan-
til junto do Governo e do Ministério da 
Educação fosse maior, as associações 
de estudantes de cada escola secun-
dária do município convocaram uma 
manifestação coletiva. Ao início da 
manhã, os estudantes da Escola Secun-
dária Manuel Cargaleiro, da Alfredo 
Reis Silveira (Torre da Marinha), da 
Escola Secundária de Amora, da José 
Afonso (Arrentela) e da João de Barros 
(Corroios) saíram dos respetivos esta-
belecimentos de ensino percorrendo as 
freguesias em direção à Câmara Muni-
cipal do Seixal.

Para Daniel Rodrigues, presidente 
da Associação de Estudantes da Escola 
Secundária Manuel Cargaleiro, “este 
trabalho conjunto é fundamental para 
que o governo abra os olhos para o que 
se passa nas nossas escolas secundárias”. 
Ao ter a ideia de juntar todas as esco-
las num único protesto, Daniel invoca 
a necessidade de agir “porque me preo-
cupo com a minha escola, com a minha 
saúde e com a dos estudantes; é essa a 
missão do presidente”, destaca.

No que toca à saúde, os alunos, pro-
fessores e comunidade educativa de 
escolas como a Manuel Cargaleiro, 
Alfredo dos Reis Silveira e João de Bar-
ros são sujeitos à exposição ao amian-
to, substância cancerígena presente nos 

telhados de fibrocimento que revestem 
as escolas. “O uso do amianto é proi-
bido desde 2005, a pergunta que faço 
ao Governo é: Porque é que ainda não 
fizeram as alterações necessárias e não 
removeram o fibrocimento?”, questiona 
Daniel.

Ainda a nível dos edifícios, a Escola 
Secundária Manuel Cargaleiro corre o 
risco de sofrer infiltrações, é necessário 
pintar a parte exterior dos edifícios da 
escola. “É algo muito grave que se não 
for resolvido imediatamente pode trazer 
grandes problemas à escola, podendo, 
no futuro, haver infiltrações e começar a 
chover dentro das salas de aula”, afirma.

Para além dos problemas a nível das 
infraestruturas, a escassez de funcio-
nários afeta o normal e correto funcio-
namento das escolas. Esta é talvez a 
reivindicação mais comum a todas as 
escolas. Enquanto presidente da Asso-
ciação de Estudantes da José Afonso 
há um ano e aluna há seis anos desta 
escola, Sofia Alexandra afirma que o 
problema da falta de funcionários tem 
sido uma constante ao longo dos últi-
mos anos. Para a presidente, nada tem 
sido feito para melhorar, “continua tudo 
na mesma, se não pior”.

Para esta escola ainda não foram 
colocados funcionários para combater 
a falta de auxiliares. Existem funcioná-
rios a fazer turnos a mais que, por con-
sequência, têm feito greves, reclamando 
a excessiva carga horária. Se os horá-
rios estivessem distribuídos mais uni-
formemente por um maior número de 
funcionários, alunos como António, que 
estuda há três anos na José Afonso, não 
iriam ter condicionalismos no acesso a 
espaços como a papelaria, a secretaria. 
“Os horários têm de ser modificados 
para podermos ter um funcionário pre-
sente em cada espaço”. 

A falta de sistemas de aquecimento e 
climatização na Escola Secundária Dr. 
José Afonso, Alfredo Reis Silveira, João 

de Barros e Manuel Cargaleiro também 
levam muitos alunos a queixarem-se pelo 
facto de, no inverno, as salas serem muito 
frias e no verão serem muito quentes. 

Confessando estar surpreendida pela 
grande adesão à manifestação por parte 
dos alunos, Sofia Alexandra, revela estar 
feliz “por ter colegas que têm consciência 
do que se passa na escola e querem aju-
dar”. Para António, “uma manifestação 
coletiva tem outra importância porque 
mostra que não são problemas só de uma 
escola ou de uma turma, mas que é mes-
mo geral no concelho e muitas escolas 
têm este tipo de problemas”.

Depois de todos os estudantes se 
terem reunido e caminhado em dire-
ção à Câmara Municipal do Seixal, a 
vereadora Manuela Calado, responsá-
vel pelo pelouro da Educação, Desen-
volvimento Social, Juventude e Gestão 
Urbanística, deslocou-se ao exterior 
do edifício dos Serviços Centrais da 
Câmara para saudar todos os presentes. 
“Estamos solidários convosco e estamos 

ao lado da vossa luta; aquilo que nós 
queremos também, tanto quanto vocês, 
é uma escola melhor, com mais condi-
ções para que seja realmente uma escola 
com direitos”. Defendendo uma escola 
pública com direitos para todos e com 
um ensino equalitário, a autarca saudou 
o grande trabalho de mobilização das 
associações de estudantes. “Estão todos 
de parabéns e esperemos que esta gran-
de luta tenha como resultado aquilo que 
vocês estão a reivindicar”.

O empenho e esforço das associações 
permitiram dar vozes aos problemas 
que a comunidade educativa atraves-
sa, numa manifestação onde também 
se lutou pelo investimento na constru-
ção de um pavilhão gimnodesportivo 
na Escola Secundária João de Barros e 
pelo melhoramento dos espaços gimno-
desportivos da Escola Alfredo Reis Sil-
veira e do campo sintético da Escola Dr. 
José Afonso. 

Cláudia Cristão
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O dia 18 de março ficou marcado 
pela assinatura dos contratos rela-
tivos aos novos tarifários de trans-

porte coletivo da Área Metropolitana de 
Lisboa (AML), onde se incluem os conce-
lhos do Seixal e Sesimbra. Neste acordo 
celebrado entre o Governo, a AML e os 
presidentes dos 18 municípios que com-
põem a Área Metropolitana, foi estabele-
cida a existência de um novo passe social, 
o passe Navegante. Esta iniciativa permi-
tirá viajar em toda a rede de transportes 
públicos – rodoviário, f luvial, ferroviário 
e metropolitano – dos 18 municípios em 
questão, tendo o passe mensal o valor de 
40 euros.

Entrando em funcionamento a 26 de 
março, o novo título pode ser carregado 

já a partir dessa data, embora só possa 
começar a ser utilizado a partir de 1 de 
abril de 2019. Neste novo tarifário, o car-
regamento será válido para entre o dia 1 e 
o último dia do mês em que é adquirido, 
deixando de existir os passes válidos por 
30 dias (passes deslizantes).

Para circular dentro de cada muni-
cípio, existe uma modalidade deste pas-
se que tem um preço único de 30 euros. 
Mas, por mais 10 euros, os utilizadores 
podem usufruir de todos os transportes da 
Área Metropolitana de Lisboa, nomeada-
mente nos concelhos do Seixal, Alcoche-
te, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, 
Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, 
Odivelas, Oeiras, Palmela, Sesimbra, 
Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

As crianças até aos 12 anos (inclusive) 
podem beneficiar gratuitamente deste 
passe, existindo também descontos para 
seniores, jovens e carenciados. Por ques-
tões técnicas e legais, o passe familiar só 
estará disponível em julho de 2019. Nesse 
mês entrará em funcionamento o Nave-
gante Metropolitano Família, que terá um 
valor máximo de 80 euros e permitirá que 
todos os elementos do mesmo agregado 
familiar viajem entre os 18 municípios da 
AML. Para deslocações dentro dos limi-
tes de cada concelho o passe custará 60 
euros. Os novos passes poderão ser car-
regados no Multibanco, nos quiosques ou 
nas máquinas automáticas das estações de 
metro e de comboio.  

A adoção destas medidas, com o obje-
tivo de criar um tarifário integrado, coe-
rente, comum a todos os modos e a todos 
os operadores público e privados, promo-
ve a universalidade e acessibilidade dos 

Novo passe Navegante 
beneficia orçamento das famílias
seixal e sesimbra vão ser dois do 18 concelhos da Área metropolitana de Lisboa a serem abrangidos pelo novo passe social Navegante, cujo 
valor representa poupança relevante para as famílias.

serviços públicos de transporte de passa-
geiros e combate a exclusão social. Resul-
tante do financiamento do Orçamento do 
Estado para 2019, o passe Navegante teve 
um investimento direto dos 18 municípios 
que compõem a Área Metropolitana. O 
concelho de Sesimbra teve uma participa-
ção de um milhão de euros e o do Seixal 
investiu dois milhões de euros neste novo 
passe.

Durante a assinatura dos contratos, 
o presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, Joaquim Santos, referiu a este 
propósito que se assistiu a “uma medida 
muito benéfica financeiramente para as 
famílias, que poderão poupar dezenas ou 
centenas de euros mensais e ao mesmo 
tempo a uma ação de extrema importân-
cia para o ambiente, pois representa um 
incentivo à utilização do transporte públi-
co, contribuindo assim para um futuro 
mais sustentável".



rostos do seixal
aLFredo meLo de carVaLHo (1937)

nal quer quanto ao seu desenvolvimento 
em várias áreas do país.

As suas ações foram particularmente 
marcantes e pioneiras quando exerceu os 
cargos de responsável pela integração da 
Educação Física no antigo Ensino Primá-
rio (1970/1972) e Diretor Geral dos Des-
portos (1974/1976).

Vereador do Pelouro do Desporto da 
Câmara Municipal de Oeiras (1979/1989), 
assessor para o desporto das Associações 
de Municípios do Distrito Setúbal e de 
Évora (1989/1994) e assessor do Pelouro 
do Desporto da Câmara Municipal de 
Lisboa (1990/1995). Na área da educação, 
em que também tem uma extensa obra 
publicada, foi inspetor-geral do Ministé-
rio da Educação durante quase 20 anos.

As suas preocupações quanto à defini-
ção de uma prática desportiva orientada 

por princípios éticos, quer quanto à segre-
gação social, quer quanto ao seu valor 
cultural estão expressas em mais de 100 
publicações que se espalham por quase 
trinta anos de atividade teorizadora.

Das suas publicações, destacam-se "O 
livro dos Jogos do Seixal" (Ed. Câmara 
Municipal do Seixal, 2001), "O Clube 
Desportivo Popular" (Ed. Campo das 
Letras, 2001), "Desporto e Revolução" 
(1976), "Desporto Educativo Escolar" 
(MEIC-DGD, 1975), entre outros.

Mário Barradas
Natural de Lisboa, licenciou-se em 

Educação Física pelo I.N.E.F. e 
desenvolveu a sua atividade pro-

fissional nas mais variadas situações e 
assumiu responsabilidades do mais alto 
nível, quer em relação ao desporto nacio-
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Histórias associatiVas (57)*

isilda costa Filipe:
“Não passo um dia 
sem ir à sociedade”

Fernando 
Fitas

Nascida na mesma casa em que 
vive, situada paredes-meias com 
a sede da colectividade, Isil-

da Costa Filipe, 79 anos, é outras das 
testemunhas presenciais do relevante 
percurso que a agremiação efectuou na 
promoção da cultura, da música e do 
entretenimento, nas últimas sete déca-
das.

Neta de um entusiástico adepto da  
5 de Outubro e filha de um ex-presidente 
da mesma, funções que desempenhou 
diversas vezes, esta anciã, cuja lucidez 
não dá mostras de haver sido toldava 
pela passagem do tempo, apresta-se 
logo a sublinhar que o conhecimento 
que tem da vida da Sociedade não decor-
re unicamente da circunstância de habi-
tar junto dela, mas, fundamentalmente, 
das conversas que ouvia aos seus proge-
nitores.

“Esse convívio, fez-me despertar um 
interesse muito grande por tudo quan-
to se relacionasse com o dia-a-dia da 
colectividade.” Diz. “ Até porque se tra-

tava de uma influência que remontava 
já a meu avô, um dos elementos perten-
centes à comissão que meteu ombros à 
subscrição pública para a construção 
do coreto, a qual incluiu ainda Augusto 
Lino, Manuel de Almeida e seu sobri-
nho, Jerónimo Costa.”

“Os Primeiros estatutos da 
Sociedade

foram escritos nesta casa”

Ao mesmo tempo que dá nota de que 
as suas primeiras deambulações pela 
colectividade, tiveram lugar ainda esta 
funcionava no andar de um prédio da 
Rua Fernando de Sousa, Isilda Costa 
Filipe, recorda com notória satisfação 
os momentos em os bailes eram inter-
rompidos para dar lugar ao denomina-
do “Damas ao Bufete”, enquanto realça 
que muitas vezes o Maestro Paranhos 
(porventura, o primeiro dos mestres da 
banda de que guarda memória), comeu 
em sua casa.

Mas outras histó-
rias guarda ainda, 
sobre os afazeres 
a que se deram os 
seus antepassados. 
Entre elas, a que se 
prende com a elabo-
ração dos primeiros 
estatutos da Socie-
dade. “Foi também 
nesta casa” garante, 
“que meu avô, meu 
pai e uns advogados 
de Lisboa, os redi-
giram.” 

Um tempo, que 
exigiu às gentes 
da Aldeia, muito 
entusiasmo, traba-
lho e dedicação. 
Uma época em que 
todos se empenha-
vam para dignifi-
car o nome da 5 de 
Outubro. “Não havia 
mãos a medir.” 

Refere. “Um dia faziam-se as rifas para 
a quermesse, outro, os pendões de papel 
para as festas. E por aí fora. Mas tudo, 
com enorme vontade e igual satisfação. 
Mais de que uma colectividade, a Socie-
dade era, nessa altura, um lugar onde se 
respirava alegria a toda a hora. ”

Tal espírito festivo levou-a – ainda 
muito nova – a participar na primeira 
marcha carnavalesca realizada na ter-
ra. “Foi uma ideia de José Costa”, diz, 
“que, para além de dirigir, também 
entrava nas contradanças e nos conven-
ceu a irmos apresentá-la ao Barreiro e a 
Cacilhas. Com essa marcha,” salienta, “ 
ganhámos um conto e tal. Uma peque-
na fortuna. Esse dinheiro, permitiu-nos 
fazer uma valente almoçarada para 
todos.”

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

1º Volume As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do Seixal. – 2001
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As empresAs
e o regime CentrAl do 
BenefiCiário efeCtivo
Já anteriormente fiz referência ao Regime 

Central do Beneficiário Efectivo e a obrigatorie-
dade de inscrição para as empresas que decorre 
entre Março e Abril de 2019. Volto hoje ao as-
sunto, já que, como é hábito, as pessoas deixam 
tudo para o último dia e tudo indica que haverá 
problemas e as coimas são de valor considerável.

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

1 – No caso das ENTIDADES SOCIETÁ-
RIAS (quando não sejam sociedades com ações 
admitidas à negociação em mercado regula-
mentado sujeitas a requisitos de divulgação de 
informações consentâneos com o direito da 
União Europeia ou sujeitas a normas interna-
cionais equivalentes que garantam suficiente 
transparência das informações relativas à pro-
priedade), consideram-se beneficiários efetivos 
das mesmas:

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

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

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

 não tiver sido identificada nenhuma pessoa 
nos termos das alíneas anteriores; ou
 subsistirem dúvidas de que a pessoa ou 
pessoas identificadas sejam os beneficiários 
efetivos.
Para efeitos de aferição da qualidade de be-

neficiário efetivo, e sem prejuízo da verificação 
de quaisquer outros indicadores de controlo da 
entidade societária relevantes:  

– Constitui um indício de propriedade direta 
a detenção, por uma pessoa singular, de par-
ticipações representativas de mais de 25% do 
capital social do cliente; 

– Constitui um indício de propriedade indire-
ta a detenção de participações representativas 
de mais de 25% do capital social do cliente por:  

 uma entidade societária que esteja sob o con-
trolo de uma ou várias pessoas singulares; ou
 várias entidades societárias que estejam sob 
o controlo da mesma pessoa ou das mesmas 
pessoas singulares.  
2 – No caso dos FUNDOS FIDUCIÁRIOS 

(TRUSTS), consideram-se beneficiários efetivos 
dos mesmos:

a) O fundador (settlor);
b) O administrador ou administradores fidu-

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

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

e) Qualquer outra pessoa singular que dete-
nha o controlo final do fundo fiduciário (trust) 
através de participação direta ou indireta ou 
através de outros meios.

3 – No caso das PESSOAS COLETIVAS 
DE NATUREZA NÃO SOCIETÁRIA (como as 
fundações) e dos CENTROS DE INTERESSES 
COLETIVOS SEM PERSONALIDADE JURÍ-
DICA DE NATUREZA ANÁLOGA A FUN-
DOS FIDUCIÁRIOS (TRUSTS), consideram-se 
beneficiários efetivos dos mesmos: 

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

Não deixe para os últimos dias, procure os 
serviços de um solicitador e inscreva a sua em-
presa quanto antes.

 
Envie a sua questão para: duvidas@ruifeio.pt  
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A mais recente sessão do Fórum do 
Seixal, a 16 de março, teve como 
tema de debate a poluição indus-

trial. Nas instalações do Clube do Pes-
soal da Siderurgia Nacional, em Aldeia 
de Paio Pires, a população afetada pela 
poluição teve a possibilidade de escla-
recer dúvidas e apresentar sugestões no 
que diz respeito a esta problemática.

Joaquim Tavares, vereador da 
Câmara Municipal do Seixal salientou 
que “o compromisso assumido da parte 
da Câmara é de concluir os estudos que 
estão empreendidos e a seguir dá-los a 
conhecer à população. Para além dessa 
competência, o autarca referiu que têm 
“de insistir junto do Governo e junto 
da própria empresa Megasa para que 

sejam tomadas as medidas necessárias 
para poder atenuar e se possível resolver 
o problema da poluição”.

Luís Morais, diretor de relações insti-
tucionais da Siderurgia Nacional, disse 
que a Mesaga tem um interesse enorme 
em que a fábrica melhore. “Reconheço 
que ter o feedback de viva voz das pes-
soas é fundamental, porque por vezes 
alertam-nos para coisas que nós pode-
mos não notar que não estejam bem e 
a ação que teremos é colocá-las bem”. 
Luís Morais garantiu junto da popula-
ção que o compromisso da empresa é o 
de melhorar a fábrica.

Paulo do Carmo, da associação 
Quercus, deixou um apelo à Siderurgia 
para fazer um maior esforço financeiro 
no sentido de melhorar as suas condi-
ções de produção tendo em conta as 
questões ambientais. “As entidades ofi-
ciais têm de fiscalizar mais a atividade 
da empresa para que o resultado final 
seja a manutenção da qualidade de vida 
e que a população fique descansada”.

Com a presença de várias entida-
des, houve um conjunto de medidas 
cuja implementação foi anunciada. 
No entanto, também foram recolhidas 
sugestões junto da população sobre 
outras medidas que possam ser tomadas 
de modo a garantir a saúde e a quali-
dade de vida dos trabalhadores e das 
populações circundantes.

No final deste fórum, Joaquim San-

Fórum seixal debate poluição industrial na 
siderurgia
o encontro a 16 de março, sábado, reuniu representantes e técnicos da autarquia, a administração da megasa e a população da aldeia de paio pires.

tos, presidente da Câmara Munici-
pal do Seixal, dirigiu-se à população, 
dizendo que pode confiar na autarquia. 
“Estamos a fazer tudo o que é possível 
para garantir que as entidades intervêm 
sobre a fábrica e para garantir que não 
há poluição excessiva e estão assegu-
rados os direitos fundamentais para a 
qualidade de vida da população”.

Cláudia Cristão



dia mundial da Água

A água é essencial para a vida e 
sem ela não se pode sobreviver. É 
o seu princípio e o seu mistério, 

o seu segredo e o seu sucesso, é a sua 
força motriz e a sua potência. Tomamos 
este líquido como garantido mas pode 
um dia faltar e nessa altura tudo se des-
morona e o mundo fica tão pequeno e 
assustador como se uma nova guerra 
estivesse prestes a eclodir. A água é a 
vida que anseia por existir.

Este dia foi criado pela Organização 
das Nações Unidas , em 1993, como for-
ma de chamar a atenção para o meio 
ambiente e alertar para os perigos que o 
planeta incorre se não forem observadas 
todas as medidas recomendadas pela 
Agenda 21 no seu capítulo 18, que se 
refere aos recursos hídricos. O essencial 

uma pequena percentagem disponível e 
apresenta-se nas calotes polares. A mas-
sa total é tão pouca que se transforma 
num bem raro e por esse motivo deve 
ser cuidada com respeito e atenção. 
Sem água a vida não existe. A fotossín-
tese, o que permite às plantas produzir 
o seu alimento, necessita de água para 
que seja real e produza o oxigénio que 
tanta falta faz ao planeta. Sem ele não 
se respira nem se asseguram as condi-
ções mínimas de sobrevivência.

A água está em permanente movi-
mento percorrendo um enorme cami-
nho desde os rios e mares até às nuvens, 
passando pela terra num percurso que 
nunca termina. Por esse motivo se dá o 
nome de ciclo da água e é assim que ela 
nunca se perde mas sim se transforma e 
continua a ser sempre a mesma. Dos rios 
e dos mares passa para as nuvens, volta 
à terra e regressa novamente ao local de 
origem. Uma dinâmica sem fim.

Conceitos como evaporação, conden-
sação, precipitação, evapotranspiração, 
respiração e infiltração são passados à 
prática e efectuados continuamente sem 
nos apercebermos. Toda a água circula 
a um ritmo frenético criando a viabi-
lidade da continuidade do planeta, do 
único que apresenta vida, tal como a 
conhecemos. Não existe outro com as 
mesmas condições e é a principal razão 
da sua manutenção correcta. É assim 
que se deve pensar.

Actividades tão importantes como a 
agricultura vivem da água e sem ela não 
se produziam alimentos. A pesca é feita 
nas águas naturais, quer salgadas quer 
doces e fornecem tantos e tão diferen-
tes tipos de animais de escamas como 
de conchas que têm a tarefa maior de 
matar a fome e dar energia aos outros 
seres em especial ao ser humano, o seu 
maior predador.

É a mesma água que se acumula, em 
barragens e que produz a electricidade 
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de que somos dependentes, mesmo que 
não o saibamos. Vivemos numa era tec-
nológica mas ainda assim somos depen-
dentes dela e por isso está em tudo. Rega 
os campos que são maternidades de tan-
tos e tão coloridos produtos. As novas 
formas de estar em sociedade levam a 
que se façam outras escolhas em termos 
alimentares e a água é se será sempre a 
principal fonte.

Nos tempos idos foi pela água, pelos 
mares que se chegou a outras gentes, a 
outras terras de que se desconhecia a 
existência. Houve uma época em que 
o mar era apenas "nostrum", dos que o 
navegavam com destreza e mestria e lhe 
iam desvendando os segredos. Hoje é 
um mar de todos que o usam igualmen-
te para lazer, para  que a alma também 
encontre um local certo para descansar 
dos dias menos simpáticos.

Basta olhar para uma f lor para sentir 
que emana energias positivas e que não 
deixa ninguém indiferente à sua presen-
ça. Mas ela só foi possível com a inter-
venção da água que a regou. Através da 
seiva bruta chegaram-lhe os nutrientes, 
os sais minerais que depois passaram 
para outro patamar, a seiva elaborada. 
Finalmente veio a magia, a f lor brotou e 
a todos encantou.

E se um dia a água, esta "pedra pre-
ciosa" mais cara do mundo escassear? É 
a morte de todos os seres que habitam 
neste planeta e isso significa fim. Não 
há retorno. Queremos que isso aconte-
ça? Teremos consciência que estamos a 
maltratar esta nossa casa, a única que 
nos acolhe e dá consolo? Ainda temos 
tempo de mudar a mentalidade de olhar 
com olhos de ver. Sejamos realistas e 
atentos. Cuidemos de tudo, sobretudo 
da vida e essa, como se sabe, começou 
na água, o solvente universal e a maior 
riqueza de todos os tempos.

Margarida Vale

a água é um bem essencial e tão importante que somente quem não o possui sabe o seu verdadeiro valor. Foi na água que a vida começou 
e é aí que ela encontra terreno para evoluir. uma simples junção de átomos formando uma molécula dá tanta satisfação e é tão refrescante. 
Hidrogénio e oxigénio unem-se e criam uma perfeição que não encontra outro par que os iguale.

é que cada país implemente um modo 
sustentável de gestão das suas águas e dê 
formação à sua população no sentido de 
evitar catástrofes.

Existe nos três estados físicos: sólido, 
que é a neve que tanta delicia os que a 
sentem nos momentos de lazer e preo-
cupa os que a têm que enfrentar para a 
labuta do dia a dia; liquida, como todos 
a conhecem, onde se mergulha o corpo 
e que se bebe para saciar a sede e gaso-
sa, com o nome de vapor de água que 
não se vê mas tem efeitos quer benéficos 
quer nefastos que a todos incomoda e 
perturba. 

Os oceanos ocupam cerca de 71% 
da totalidade do planeta mas a água 
que pode ser usada para consumo, a 
chamada água potável, tem apenas 
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plataforma seixal 
ambiental promove 
limpeza da praia da Velha

seixal promove 
movimento cultural 
associativo

De entre os objetos recolhidos, 
destacam-se os bastões de coto-
netes, diversos plásticos já frag-

mentados, muitos bocados de esferovite 
provenientes das pequenas caixas de 
isco e de caixas de peixe, detritos de 
espuma amarela, cordas, filtros de 
cigarro, isqueiros, sacos de plástico, 
toalhitas de higiene, garrafas de vidro e 
bastantes de plástico.

Todo o lixo é culpa do Homem que 
ao despejar para o chão, para o mar ou 
para a rede de saneamento aquilo que 
não precisa mais, polui o próprio ecos-
sistema onde vive.

A plataforma Seixal Ambiental, que 
já organizou a limpeza da margem da 

A Câmara Municipal do Seixal e 
o movimento associativo do con-
celho vão organizar no próximo 

dia 22 e 23 de março, sexta-feira e sába-
do, respetivamente, a oitava edição da 
Mostra Cultural Associativa.

Este evento, que decorrerá no Audi-
tório Municipal do Fórum Cultural do 
Seixal, reunirá diferentes artes perfor-
mativas, mostrando o papel significati-
vo do movimento associativo enquanto 
potenciador da área da cultura.

Nesta significativa mostra estará 
incluída ainda uma exposição e venda 
de materiais dinamizada pela Associa-
ção de Artes e Ofícios do Concelho do 
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No passado dia 17, um grupo de 102 pessoas procederam à limpeza do 
areal da praia da Velha, desde o estacionamento do terminal Fluvial do 
Seixal até à Base Hidrográfica da Marinha Portuguesa na Azinheira.

o auditório municipal do Fórum cultural do seixal receberá a Viii 
mostra cultural associativa a 22 e 23 de março.

Baía do Seixal na Amora ou da Praia da 
Ponta dos Corvos, diponibilizou luvas e 
sacos, teve o apoio da Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação Foz do Tejo 
(Seixal), escuteiros e Câmara Municipal 
do Seixal, ficando marcada a próxima 
iniciativa para o dia 19 de maio.

Seixal, estando patente no foyer durante 
os dois dias da iniciativa.

Com abertura marcada para as 21 
horas, no dia 22 de março, este even-
to contará, às 21h30, com a atuação da 
Associação Cultural e Recreativa O 
Grito, apresentando ao público a peça 
de teatro «Sementeira».

No dia seguinte, a mostra recomeça-
rá ao início da tarde, às 15 horas, com 
a participação do rancho folclórico 
do Centro de Solidariedade Social de 
Pinhal de Frades. De seguida, subirá 
ao palco a banda Tonalidades, da Asso-
ciação de Amigos do Pinhal do Gene-
ral. O Grupo Coral e Instrumental 
Ventos e Marés também se irá juntar a 
esta iniciativa, assim como a Socieda-
de Filarmónica União Seixalense, que 
apresentará um combo de jazz.

Na VIII Mostra Cultural Associati-
va haverá também a atuação do grupo 
de cantares «Os Gralhas», da AES-
CA – Associação Espaço Sociocultural 
Adorar Artes. O evento encerra com o 
musical «Um Milhão de Sonhos», Clas-
se Talentos sem Fronteiras do Centro 
Cultural e Recreativo Alto do Moinho.

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

- Telefone 212765336

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 em quinze de 
Março de dois mil e dezanove, com início a folhas quarenta e seis do livro de notas para escrituras 
diversas número VINTE E TRÊS, na qual André Cruz Pereira, NIF 286 822 601, solteiro, maior, 
natural da Suiça, residente em Rue de Vernes 4, 1217 Meyrin, Genéve, Suiça, declarou: ________
__Que, é o único e actual dono e legítimo possuidor com exclusão de outrem, dos seguintes bens:__
a) lote de terreno para construção com a área de quatrocentos e vinte metros quadrados, sito na Rua 
Rio Mondego, lote 61G, Redondos, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, que confronta 
do norte com lote 60G, do sul com lote 62G, do nascente com arruamento e do poente com lote 
4G, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 14791, descrito na Conservatória do Registo Predial 
do Seixal sob o número SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE;______________
b) lote de terreno para construção com a área de quatrocentos e vinte metros quadrados, sito na Rua 
Rio Mondego, lote 60G, Redondos, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, que confronta 
do norte com lote 59G, do sul com lote 61G, do nascente com arruamento e do poente com lote 5G, 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo 14790, descrito na Conservatória do Registo Predial do 
Seixal sob o número SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS;_________________
c) lote de terreno para construção com a área de quatrocentos e vinte metros quadrados, sito na Rua 
Rio Mondego, lote 59G, Redondos, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, que confronta 
do norte com lote 58G, do sul com lote 60G, do nascente com arruamento e do poente com lote 
6G, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 14789, descrito na Conservatória do Registo Predial 
do Seixal sob o número SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO; e____________
d) lote de terreno para construção com a área de quatrocentos e vinte metros quadrados, sito na Rua 
Rio Mondego, lote 58G, Redondos, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, que confronta 
do norte com lote 57G, do sul com lote 59G, do nascente com arruamento e do poente com lote 
7G, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 14788, descrito na Conservatória do Registo Predial 
do Seixal sob o número SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO.____________
Que todos estes prédios se encontram inscritos a favor de Carlos Manuel Vinagreiro Cardoso 
e mulher Ana Paula Lima da Silva de Matos Cardoso, pelos inscrições Apresentação três mil 
seiscentos e noventa e quatro, de vinte e nove de Outubro de dois mil e dezoito.______________
Que estes prédios tiveram origem em avos indivisos do prédio rústico sito em Pinhal dos Couceiros, 
freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, descrito na Conservatória do Registo Predial do 
Seixal sob o número quatro mil cento e dezassete. __________________________________
Que, os referidos avos indivisos foram doados ao ora justificante no ano de mil novecentos e 
noventa e cinco, quando ainda era menor, por seus pais Francisco de Almeida Pereira e Maria 
Armanda Cruz de Carvalho, que por sua vez os tinham adquirido aos mencionados Carlos Manuel 
Vinagreiro Cardoso e mulher Ana Paula Lima da Silva de Matos Cardoso, casados sob o regime 
de comunhão de adquiridos, residentes na Lagoa da Palha, Pinhal Novo, Palmela, no ano de mil 
novecentos e oitenta e quatro. ________________________________________________
Que já desde antes da aquisição pelos pais do justificante a parcela de terreno a que correspondem 
os actuais quatro lotes, se encontrava devidamente autonomizada, formando unidades prediais 
próprias e independentes, em resultado de divisão fundiária já anterior e materialmente levada a 
efeito. _________________________________________________________________
Que o justificante não sabe, nem se recorda se chegou a efectivar-se a celebração das competentes 
escrituras públicas, quer da compra, quer da doação, apesar de várias buscas a que procedeu em 
diversos Cartórios Notariais. Que no entanto, desde aquela doação que o justificante tem exercido 
sobre as parcelas de terreno a sua posse, como parcelas de terreno independentes da restante 
propriedade e dos restantes lotes que acabaram por vir a ser constituídos, entrando na sua fruição 
desde aquela data, exercendo sobre elas os atos inerentes ao direito de propriedade plena, fazendo 
as necessárias obras de conservação, vedando-as e executando pequenas obras relativas às infra-
estruturas, pagando as taxas e os impostos devidos para a regularização do bairro, posse que 
por ser pública, contínua e pacífica desde o ano de mil novecentos e noventa e cinco conduziu à 
aquisição dos mencionados lotes de terreno por usucapião, que invoca para justificar o seu direito 
de propriedade para fins de registo predial, por não dispor de titulo aquisitivo que lhe permita 
inscrever o seu direito. _____________________________________________________
Que quando se procedeu à divisão de coisa comum daquele prédio rústico, os referidos avos 
indivisos deram origem aos indicados lotes 61G, 60G, 59G e 58G, e pelo facto do justificante não 
possuir título da sua aquisição, e consequentemente não ser titular inscrito do dito prédio rústico, 
os mesmos lotes de terreno foram adjudicados a Carlos Manuel Vinagreiro Cardoso e mulher Ana 
Paula Lima da Silva de Matos Cardoso, que eram os titulares inscritos dos citados avos indivisos. _
Que não obstante, e como já se referiu, de fato o justificante a partir da data em que adquiriu os 
identificados imóveis, e até hoje, sempre exerceu a posse pública, pacífica e de boa fé, usufruindo 
de todas as suas utilidades e dos frutos dos citados prédios, os quais já se encontram inscritos na 
matriz em seu nome. ______________________________________________________
Que dada a natureza do invocado título não tem possibilidade de comprovar o seu direito pelos 
meios extrajudiciais normais, direito esse de propriedade que justifica pela presente escritura, para 
fins de registo predial. _____________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 15 de Março de 2019.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta nº 649/2019



Junta de Freguesia assinalou 
dia internacional da mulher

colóquio sobre o cancro visou sensibilizar
habitantes da Quinta do conde para a prevenção

assinalando o dia internacional da mulher, a Junta de Freguesia da Quinta do conde promoveu, a 8 de março, um colóquio subordinado 
ao tema “o papel da mulher sénior na sociedade”, tendente a chamar a atenção para um conjunto de situações com que as mulheres 
portuguesas se confrontam depois da idade ativa.

a temática do cancro, em particular, o combate ao cancro da mama, constitui o tema de um interessante colóquio ocorrido a 20 de março 
na sede da Junta de Freguesia da Quinta do conde, com a presença do oncologista Jorge espírito santo.

Contando com a presença de  Fáti-
ma Amaral, dirigente do Movi-
mento Democrático de Mulheres; 

Antonieta Saragoça, Movimento Unitá-
rio de Reformados Pensionistas e Idosos; 
Carina Martins, Centro Comunitário 
da Quinta do Conde e Helena Cordeiro, 
presidente da Assembleia de Freguesia 
da Quinta do Conde, a iniciativa reuniu 
ainda a participação da Tuna da Uni-
versidade Sénior “O Sonho Não Tem 
Idade” que interpretou alguns temas do 
seu repertório.

Com uma assistência atenta e inter-
ventiva que lotou o Salão Nobre 
da autarquia, o conhecido  clíni-

co, responsável pelo serviço de oncologia 
do Hospital do Barreiro,  dialogou  ao 
longo de quase duas horas com homens 
e mulheres  sobre  a problemática que 
envolve  esta doença e a importância da 
sua prevenção.

Na abertura do encontro promovido 
de parceria com a Comissão de Utentes 
da Saúde da localidade, Vítor Antunes, 
presidente da referida Junta explicou as 

Ao longo da tarde a assistência, cons-
tituída esmagadoramente por mulheres, 
analisou um vasto conjunto de matérias 
reveladoras da descriminação de que a 
mulher sofre na sociedade portuguesa 
e a necessidade de as ultrapassar, em 
ordem a possuir uma efetiva igualdade 
de oportunidades.

Na qualidade de anfitrião, Vítor 
Antunes, presidente da referida 
autarquia, congratulou-se com a reali-
zação do evento, lembrando a origem 
da efeméride e as lutas que as mulheres 

razões da realização do evento, tendente 
a sensibilizar as pessoas para esta doen-
ça e para a relevância que o diagnóstico 
precoce assume no plano da eficácia de 
tratamento, dando a esse respeito, conta 
da sua experiência pessoal.

Para Jorge espírito Santos, “este tipo 
de encontros são de grande utilidade, 
pois permite-nos transmitir aos cida-
dãos alguns elementos decorrentes da 
nossa experiência quotidiana, alertan-
do-os para alguns aspectos cuja rele-
vância não podemos escamotear. Desde 

ao longo dos tempos travavam visando 
elevação da sua dignificação e da sua 
condição social.

Moderando o vivo debate que conci-
tou o entusiasmo da assistência, Helena 
Cordeiro, manifestou a convicção de 
que a humanidade se constrói no com-
panheirismo entre homem e mulher, mas 
realçou haver ainda muito para fazer no 
domínio da igualdade de direitos entre 
os cidadãos de ambos os sexos, tal como 
no-lo mostra a realidade quotidiana.

Nesse contexto, sustentou “a rele-
vância do legado de luta deixado pelas 
mulheres das gerações que nos antece-
deram; da sua capacidade de superar 
a inibição das liberdades e da determi-
nação com que lograram conquistar os 
direitos que hoje possuímos, deve ser a 
pedra de toque para enfrentar as adver-
sidades com que nos defrontamos.”

No mesmo sentido se expressou Fáti-
ma Amaral, sublinhando o vasto leque 
de direitos que, apesar de constitucio-
nalmente consagrados, não são respei-
tados.

Para a dirigente do MDM, “tal cená-
rio impele-nos a reclamar a criação de 
políticas concretas, visando a contribui-
ção da mulher nos processos conducen-

logo, porque estamos a falar de uma 
doença que é responsável pela segunda 
causa de morte, sendo que no caso do 
cancro da mama é a primeira causa de 
morte de mulheres.”

Neste quadro, sublinhou o clínico, “ 
porque estamos expostos a um conjun-
to de agressões ambientais, sabemos 
ainda que a partir dos 50 anos de idade 
a incidência da doença aumenta expo-
nencialmente, razão pela qual devemos 
adoptar comportamentos que não con-
corram para o seu aumento, tais como 
o tabagismo, a obesidade e o sedenta-
rismo”. 

A par disso, realçou, “o rastreio é 
determinante para a eficiência tera-

tes à elevação da sua qualidade de vida 
e a dignificação do seu estatuto social, 
situação que concorre para que Por-
tugal seja um dos países que mais mal 
trata os idosos, obstando assim a que o 
envelhecimento dos cidadãos, em parti-
cular, as mulheres, seja um período que 
lhes ofereça alguma qualidade de vida.” 

Enquanto Carina Martins dava con-
ta da sua experiência profissional com 
os idosos e da riqueza humana que a 
sua atividade e do quão gratificante é o 
convívio com “a realidade local e com 
as protagonistas das transformações 
ocorridas na sociedade portuguesa na 
últimas décadas”, Antonieta Saragoça 
salienta em nome do MURPI que “o 8 
de Março não é apenas um dia evoca-
tivo da mulher, mas tem de ser a data 
que as mobiliza para a luta por mais 
conquistas”.

De acordo com a oradora, “as socie-
dades, os seus tabus e os seus estereóti-
pos, somos nós que as criamos”, razão 
pela qual não podemos deixar de pros-
seguir a luta por uma sociedade mais 
justa, onde os afetos, o direito à cultura, 
ao lazer, ao desporto e à saúde, sejam 
apenas meras formas retóricas, despoja-
das de conteúdo.”

pêutica. Não atrasem a realização de 
um diagnóstico por receio do resultado. 
Quanto mais cedo for detectado mais 
possibilidades há de o tratar e tentar-
mos evitar que desenvolva metástases”.

No decurso do encontro caracte-
rizado por um vivo diálogo entre a 
assistência e o clínico, usou ainda da 
palavra Sebastião Lameiras, presidente 
da Comissão dos Utentes da Saúde da 
Quinta do Conde, o qual expressou a 
posição da referia estrutura quanto aos 
projectos de Lei de Bases da Saúde, em 
discussão na Assembleia da República 
e a actividade que a mesma tem desen-
volvido visando a melhoria da prestação 
de cuidados aos habitantes da freguesia.
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águA dA torneirA
As crianças perdem muita água 

através do desgaste produzido pela ati-
vidade física, pelo que devem consu-
mir água suficiente ao bom funciona-
mento do organismo. Estudos referem 
que 44% das crianças em idade esco-
lar, nomeadamente no ensino básico e 
pré-escolar, não tem ao seu dispor nas 
escolas bebedouros adequados e em 
número suficiente para este consumo. 
Por este motivo, tornou-se necessário 
intervir neste problema e consciencia-
lizar a comunidade para uma maior e 
melhor ingestão de água.

Pela responsabilidade que tem na 
vigilância dos sistemas de abasteci-
mento público, a Unidade de Saúde 
Pública de Almada-Seixal iniciou um 
projeto nas escolas básicas, que visa 
avaliar os bebedouros existentes nas 
mesmas, a sua oferta nos refeitórios, 
assim como fomentar a hidratação das 
crianças através da HORA DE BEBER 
ÁGUA, que cada escola irá implemen-
tar.

A água da torneira proveniente dos 
abastecimentos públicos dos conce-
lhos de Almada e Seixal é 99,9% se-
gura. A sua ingestão é, por isso, um 
hábito essencial que devemos adquirir, 
e contribui para um planeta mais sus-
tentável com a redução de plástico.

As escolas têm aderido a este proje-
to de forma positiva, que inclui diver-
sos parceiros: o Centro de Formação 
de Associação de Escolas do Seixal, o 
Almada Forum, as Câmaras Munici-
pais de Almada e do Seixal, os SMAS 
de Almada e as Unidades de Saúde do 
ACES Almada-Seixal.

Neste sentido recomendamos que 
beba a água da torneira, que é segura, 
económica e garante a sustentabilida-
de do planeta.

opinião

Filomena Sampaio
Técnica Superior de Saúde 
Ambiental
Unidade de Saúde Pública de 
Almada-Seixal

trambolha

DR
 

Fitoterapia Miguel Boieiro

Antigamente os camponeses, a 
seguir às nortadas, iam com 
frequência à Praia dos Moi-

nhos, com as suas carroças, recolher a 
trambolha que se acumulava na areia, 
bordejando a linha da preia-mar. A 
trambolha era amontoada e depois de 
seca, servia para misturar com o ester-
co, a fim de adubar as terras. Por vezes, 
utilizavam-na diretamente como cober-
tura nos canteiros do cebolo, em vez do 
uso mais corrente do folhelho da uva, 
apurado depois da pisa.

O tio Zé Lambeta, bom homem, 
que morava numa casinha de adobe ao 
pé da Soalheira, era dos mais ligeiros. 
Levantava-se de madrugada, aparelha-
va o burro, montava-lhe as gorpelhas e 
lá ia ele para a praia. O rapazio acha-
va-lhe graça porque frequentemente 
trocava a ordem das palavras e as con-
versas viravam anedotas. Ora uma vez 
em que não havia trambolha na praia, 
o Zé Lambeta sai-se com esta: – Vai-te 
deitar trambolha que hoje não há lambeta.

Mas afinal o que vem a ser a tram-
bolha? Creio bem que este vocábulo 
é um localismo ou, quanto muito, um 
regionalismo, pois ainda não o encon-
trei registado em lado algum. O nome 
popular mais conhecido desta alga 
marinha é o de bodelha, mas também 
há quem lhe chame alga-vesiculosa, 
botilhão-vesiculoso, carvalhinho-do-
-mar, sargaço-vesiculoso e fucus. Para 
que não subsistam dúvidas, vamos 

tratá-la pela sua designação científica: 
Fucus vesiculosus L.

Pertence à família das Fucáceas e 
infesta as costas do Atlântico Norte e 
do Mediterrâneo Ocidental nas baixas 
profundidades. É um sargaço castanho 
vesiculoso, constituído por talos acha-
tados ramificados com pequenas dila-
tações (vesículas) dispostas aos pares, 
repletas de ar que asseguram a f lutua-
ção da planta.

Análises efectuadas revelam que 
contém grandes quantidades de iodo e 
também sódio, brómio, aminoácidos, 
oligoelementos, provitamina A, vitami-
nas B, C e E, mucilagens e pigmentos. 

Há naturalmente várias subespécies 
em que as quantidades dos componen-
tes variam, tendo em conta a incidência 
solar, a poluição das águas, a tempera-
tura e a agitação das marés.

Os compêndios de medicina natural 
referem que a fucus pode ser emprega-
da nos casos de escrofulose, raquitismo, 
arteriosclerose, diabetes, bócio, celulite, 

Publicidade
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obstipação e psoríase. Comprovada é 
a sua ação nos processos de emagreci-
mento, dada a propriedade de absorver 
gorduras.

Para uso interno, encontram-se nas 
parafarmácias, tinturas, extratos secos e 
cápsulas, a prescrever apenas por agen-
tes qualificados, já que, em casos espe-
cíficos, podem surgir contraindicações. 
Para uso externo, refere-se o cozimento 
da planta que se junta à água do banho 
(balneoterapia) para combater a obesi-
dade. O pó da alga seca serve para cica-
trizar feridas.

Os ingleses usam esta alga em pó 
na alimentação, a fim de reforçarem 
os teores de iodo e de sais minerais das 
suas insípidas comidas. A bodelha colhi-
da em litorais não poluídos pode ser 
usada na alimentação, nomeadamente 
em omeletes.

Outros, como já vimos, utilizam-na 
(ou utilizavam-na) como adubo com 
resultados excelentes, especialmente em 
solos arenosos. 
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Em termos de produção que 
balanço faz do ano de 2018?

2018 Foi um ano muito trabalhoso 
devido as condições climatéricas, mas 
devido à nossa excelente equipa e tam-
bém à grande qualidade da região que 
a Casa Ermelinda Freitas esta inseri-
da, acabou por ser um bom ano pois 
os nossos consumidores continuaram a 
acreditar nos nossos vinhos bem como 
na qualidade da uva produzida, que 
embora sendo menor quantidade, foi de 
ótima qualidade. 

Foi um ano proporcional no que 
respeita à conquista de novos pré-
mios...

O ano de 2018 brindou-nos com 
mais prémios contabilizando um total 
de 260 prémios, não há dúvida que foi 
mais uma afirmação e reconhecimento 
da qualidade dos nossos vinhos. Tanto 
a nível nacional e internacional houve 
o reconhecimento dos nossos vinhos: 
fomos premiados Rússia no evento Pro-
dExpo, onde o nosso CEF Merlot Reser-
va obteve o prémio “GRAND PRIX” 
– Cisne de Ouro (Melhor Vinho Tinto 
da ProdExpo 2018),  o CEF Moscatel 
Roxo de Setúbal Superior 2010 ficou no 
Top 10 Melhores Moscatéis do Mundo,  
no Concurso de Cinhos Crédito Agríco-
la o nosso CEF Syra Reserva foi destaca 
com a medalha de ouro, etc….

E para 2019. O que espera?
2019, espero continuarmos a traba-

lhar cada vez mais. Continuarmos a 
poder corresponder as espectativas dos 
nossos consumidores e criar cada vez 
mais condições para os nossos cola-
boradores e esperamos que os vinhos 
correspondam a qualidade dos nossos 
consumidores e continuem a ser pre-
miados a nível nacional e internacional. 

Começamos o ano com uma gran-
de distinção onde o o seu espumante 
Casa Ermelinda Freitas Bruto Branco 
foi considerado um dos 50 Melhores 
Espumantes do Mundo de 2019, dentro 
da categoria de produção em Método 
Tradicional, a Casa Ermelinda Freitas 
foi premiada com o Prémio Agricultura 
2018 na categoria empresas.

Todos estes prémios servem para 
reforçar a qualidade que a Casa Erme-
linda Freitas procura sempre que faz um 
vinho, de modo a poder premiar todos 
os seus amigos e consumidores com os 
melhores vinhos aos melhores preços.

Daquilo que é possível perspec-
tivar, teremos novidades?

A Casa Ermelinda Freitas é uma casa 
dinâmica sempre em busca de melhorar 
a oferta ao consumidor, e como temos 
plantado novas castas vamos sempre ter 
novidades. 

Dando como primeiro grande des-
taque que esta a ser lançado agora no 
mercado o nosso novo Monovarietal 
CEF Carménère Reserva, em home-
nagem ao chile uma casta do mundo 
o caménère assemelha-se bastante em 
termos olfativos ao Cabernet Sauvig-
non com notas de pimento e fruta preta. 
Com estágio de 12 meses em barrica, 
apresenta-se um vinho denso macio, 
mas elegante é um vinho diferente para 

casa ermeLiNda Freitas - Balanço do ano
pessoas diferentes que 
gostam dos sabores do 
mundo. 

Como novidade temos 
uma pequena quinta na 
região do Douro o que 
nos vai poder permitir 
aumentar o nosso portfo-
lio com vinhos do douro 
e a quinta do Minho que 
nos vem complementar 
com o vinho verde. Novas 
regiões, novos vinhos 
que embora em pequena 
quantidade iram reforçar 
a oferta ao nosso consu-
midor.

Apelamos para que os 
nossos consumidores pos-
sam nos visitar marquem 
a sua visita (www.ermelindafreitas.pt), 
pois ai poderão ver as vinhas, a produ-
ção, e degustar os nosso vinhos, a nossa 
história, e conhecer assim melhor a nos-
sa região e a nossa história.
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“o ciclismo é uma vertente desportiva 
muito dinâmica”
está ligado ao clube de ciclismo de aldeia de paio pires desde a sua criação, em 1996. enquanto presidente, Hélder rosa está à frente um clube 
que contribui para o crescimento da prática de ciclismo no concelho.

Publicidade
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Cansada e sem tempo?!
Nós cuidamos da sua roupa!!

Temos os melhores preços do mercado.
Fazemos todo o tipo de arranjos de costura.

Recolhas e entregas ao domicilio.
 10 peças ...............................................................................   7.50 e
 20 peças ...............................................................................  14.00 e
 50 peças ...............................................................................  31.00 e
100 peças ...............................................................................  56.00 e
Nota: Criança até aos 5 anos 0.30 e à peça

212 224 289 • 963 144 356
Av. Metalúrgicos nº 101 A – 2840-456 Seixal

Engomadoria
Vapor Mágico

Como é que tem sido a evolução 
do clube ao longo destes anos?

A evolução não tem sido muito por aí 
além, por falta de apoios. O ciclismo é 
uma modalidade que não é das mais eco-
nómicas porque requer despesas e princi-
palmente despesas dos pais na compra do 
material desportivo (bicicletas, sapatos). 
Os equipamentos normalmente são ofe-
recidos pelo clube. Conseguimos ter equi-
pamentos e mais algum material através 
dos nossos patrocinadores mas nunca é o 
suficiente para uma modalidade como o 
ciclismo.

De que forma é que o clube tem 
consigo contornar os problemas e 
construir o seu caminho no ciclis-
mo português?

Nós costumamos dizer que fazemos 
uma gestão financeira ao cêntimo. Tem 
de ser uma gestão muito cuidadosa e pon-
derada. Para além do apoio da Câmara 
Municipal do Seixal e da Junta de Fre-
guesia da Aldeia de Paio Pires, contamos 
com alguns apoios há já alguns anos. É 
o caso da LA Aluminios – o nosso prin-
cipal patrocinador –, da SGR Ambiente 
que é uma empresa também aqui do nosso 
concelho e que nos tem ajudado imenso, 
e da 360 Bike-Trail, que é uma empresa 
de comércio de material desportivo voca-
cionada para o ciclismo. Contamos com 

outros apoios como da Policlínica de São 
Pedro do Seixal, do restaurante A Tasca 
do Zé dos Queijos, do Crédito Agrícola, 
do lar Dona Maria que nos tem ajudado 
para conseguirmos levar em frente este 
projeto de ciclismo.

Também contamos com o imprescin-
dível apoio dos pais, que nos auxiliam 
bastante porque querem ver os seus filhos 
ligados ao desporto e tem sido nessa ver-
tente que nós temos conseguido alcançar 
vários objetivos como boas classificações e 
prémios nacionais e regionais.

Quais são as provas a nível regio-
nal e nacional em que o clube tem 
participado com maior frequência?

Nós temos um calendário muito pre-
enchido, fazemos anualmente entre 120 
a 140 provas. A nossa época de ciclismo 
começa, nas competições, em março e só 
acaba em outubro e mesmo assim depois 
de outubro ainda temos duas ou três pro-
vas em pista. Naqueles dois, três meses da 
pré-época do ciclismo (que nós chamamos 
o defeso) são feitos treinos semanais, duas 
vezes por semana, e depois então é que 
começa a época desportiva, que é muito 
intensa. Todos os fins de semana, sábados 
e domingos nós deslocamo-nos. Isto não 
é bem como o futebol, que jogam um fim 
de semana em casa e outro fim de semana 
fora. Aqui não; 90% das provas são fora 

de casa e bastante longe. Vamos desde o 
Algarve ao Minho participar em provas 
tanto nacionais como regionais de ciclis-
mo.

Quais são as faixas etárias abran-
gidas pelo clube ao nível da forma-
ção e competição?

Nós começamos aqui o nosso ciclismo 
a partir dos seis anos de idade até aos 18 
anos. A partir daí já são sub-21, sub-23 
e o clube já não tem condições para lhes 
dar uma qualidade desportiva digna e 
compatível com esses escalões, então eles 
têm de ir para outros clubes. Começando 
pelas escolinhas, temos os pupilos, inicia-
dos, infantis, os juvenis e depois os cadetes 
e os juniores, já na idade de 17, 18 anos. 
São estes os escalões a que nos dedicamos 
mais. O maior número de atletas que nós 
temos é normalmente a partir dos 12 anos 
até aos 17.

Quais são as principais motiva-
ções dos vossos atletas quando se 
juntam ao Clube de Ciclismo de 
Aldeia de Paio Pires?

Muitos deles vêm para praticar um des-
porto e depois acabam por ficar porque 
começam a gostar do ciclismo. O ciclismo 
é uma vertente desportiva muito dinâmica 
e as crianças gostam de bicicleta. Alguns 
vêm mas depois têm de desistir mais tarde 
porque os pais se calhar não conseguem 
acompanhar na compra de bicicletas. 
No primeiro, segundo ano, no início da 
carreira de ciclismo não é preciso muita 
coisa mas depois começa a ser muito exi-
gente para poderem acompanhar os seus 
colegas nas competições já têm de ter um 
equipamento melhor, com boas bicicletas 
e por vezes há alguns, infelizmente, que 
não conseguem acompanhar. Há outros 
que vão fazendo alguns sacrifícios e vão 
acompanhando. 

Em que medida é que o ciclismo 
se diferencia de outros desportos?

O sacrifício. Os jovens gostam real-
mente de ciclismo mas sacrificam-se mui-
to por esse desporto. Porque o ciclismo 
não se pratica em pavilhões e ele tem de 
ser praticado tanto ao sol como à chuva, 
tanto no verão como no inverno. E todos 
os dias têm de praticar ciclismo. Para os 
mais novos ainda não é necessário, nem 
nós exigimos tanto, é necessário deixá-
-los crescer, divertirem-se no ciclismo e 

tomarem o gosto pelo ciclismo. A partir 
dos juvenis já começam a ser desportistas 
na vertente de ciclismo e têm de treinar 
todos os dias. 

A escola ocupa estas crianças até às 
cinco, seis horas da tarde e a partir des-
sa hora é que eles estão disponíveis para 
treinar. Acontece que no inverno não 
conseguem fazê-lo. Se treinam, tem de 
ser num circuito que nós utilizamos que é 
no parque industrial do Seixal, que é um 
circuito mais ou menos fechado em que 
nós damos maior segurança aos ciclistas 
para eles poderem treinar mas treinam de 
noite. Faça ou não chuva, têm de treinar 
para poderem no fim de semana estarem 
à altura de fazerem uma competição ao 
nível dos outros colegas de outros clubes. 

Que perspetivas aponta para o 
futuro deste clube?

Nós temos algumas ideias e estamos em 
conversações com a Câmara Municipal 
do Seixal para uma sede com melhores 
condições. Gostaríamos de ter um veló-
dromo no nosso concelho para todo o 
desporto de ciclismo poder usufruir dele. 
Isso é uma coisa que ainda está a ser pen-
sada por nós e pela Câmara Municipal do 
Seixal. Compreendemos que são despesas 
um pouco avultadas, mas também não me 
queria adiantar muito nisto para não criar 
falsas expectativas. 

Mas nós continuamos com o projeto 
de ciclismo e todos os anos aumentamos 
o número de ciclistas. Temos cerca de 110 
ciclistas, temos à volta de 40 crianças e 
jovens a praticar e o resto são adultos que 
praticam por lazer. Não temos só a escola 
de ciclismo de competição mas também 
temos a componente de lazer – de ciclotu-
rismo e BTT –, em que temos tido campe-
ões nacionais na vertente de BTT/XCO 
( já com atletas adultos).

Todos os anos vamos à Volta a Portu-
gal de juniores e cadetes e participamos 
nas taças de Portugal e temos ficado com 
boas classificações. Temos tido campeões 
regionais todos os anos, desde a vertente 
das escolinhas, dos mais pequeninos até 
aos juniores. Num escalão a cima, existe 
uma equipa de sub 25. Normalmente são 
os miúdos que saem daqui e se tiverem 
qualidade ingressam na equipa da LA 
Aluminios. Essa equipa foi formada o ano 
passado e já foi à Volta a Portugal, este 
ano vão novamente.

Cláudia Cristão
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e Se… 
o MuNDo FIcAr De PerNAS PArA o Ar?

A Biblioteca Municipal do 
Seixal convida à participação 
na oficina de expressão corporal 
para pais e filhos no dia 23 de 
março, sábado, às 17 horas. Ins-
pirada no livro “Lá Fora” esta 
oficina irá comemorar o Dia da 
Floresta (21 de março) e o Dia da 
Água (22 de março).

A atividade visa proporcionar às crianças e aos seus familiares uma 
divertida oportunidade de experimentar o mundo ao contrário! Imagi-
nar e sentir no nosso corpo o mundo a ficar de pernas para o ar pode 
ser o primeiro passo para ganharmos mais consciência daquilo que está 
ao nosso alcance para cuidarmos do planeta. Com orientação técnica 
da Associação Acrescer, esta oficina é gratuita, destinando-se a crian-
ças dos 3 aos 12 anos e familiares. Para obterem mais informações os 
interessados devem contactar a Biblioteca Municipal através do email 
biblioteca.ludoteca@cm-seixal.pt e do telefone 210 976 100.

HAbItAção 
eM DebAte lA FérIA eStreIA “SeverA – o MuSIcAl”

D. QuIXote De lA MANcHA 
e Seu AMIgo SANcHo PANçA

A companhia de teatro Byfur-
cação traz ao Cinema S. Vicente, 
em Paio Pires, a peça “D. Qui-
xote De La Mancha e seu amigo 
Sancho Pança” a 24 e 31 de mar-
ço. Nestes dois domingos, pelas 
16 horas a peça contará a história 
de D. Quixote de La Mancha.

Em La Mancha, o herói desta 
história, fidalgo da triste figura, vai deambulando pelas terras quentes de 
Espanha, à procura de dar justiça às injustiças. Como todos os grandes 
cavaleiros, D. Quixote de La Mancha tem um corcel digno – Rocinante 
– um escudeiro não tão submisso – Sancho Pança - e uma amada inatin-
gível – Dulcineia del Toboso.

Este teatro conta com as interpretações de Paulo Cintrão, Ricardo 
Karitsis e Rafael Serra. Com música original de Nuno Cintrão e figuri-
nos de Flávio Tomé, a peça é encenada por Paulo Cintrão, que também 
é responsável pela adaptação de texto.

DR 

PlutoNIo e DJ DADDA
AtuAM No MArço JoveM

A iniciativa Março Jovem vai 
receber a dupla Plutonio e DJ 
Dadda, responsáveis pelo êxito 
musical “Cafeína”. É já nesta 
sexta-feira, dia 22, às 23 horas 
que os dois artistas vão subir ao 
palco da Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense, um espetá-
culo com entrada livre.

Plutónio iniciou o seu percurso musical em 2000, juntamente com 
os rappers Atómico e Jamaica. Até à data tem explorado várias sonori-
dades, desde o hip-hop, trap, R&B até ao afrotrap. Na área de Lisboa, 
Dadda é um dos DJ mais conceituados e o seu single de estreia, “Cafe-
ína”, é um exemplo perfeito da sonoridade lisboeta, com uma mistura 
do rap com o afro.

Para saber mais sobre estes e outros eventos do Março Jovem basta 
consultar o programa no site da autarquia do Seixal e nas redes oficiais 
Facebook, Twitter e Instagram.

DR 
Os núcleos do Seixal e de 

Almada da APRe - Associação 
de Aposentados, Pensionistas e 
Reformados vão realizar no pró-
ximo dia 28 de março, quinta-
-feira, às 21h30, no auditório da 
Junta de Freguesia de Amora, 
um debate sobre a Lei de Bases 
da Habitação.

Tendo como convidados o 
deputado Pedro Soares, do Blo-
co de Esquerda e Helena Rose-
ta, deputada independente elei-
ta pelo Partido Socialista, este 
encontro visa debater um tema de 
grande relevância para a defesa 
de uma habitação digna, lutando 
contra a facilidade associada aos 
despejos.

Os núcleos do Seixal e Almada 
da APRe convidam todos os inte-
ressados a estarem presentes e a 
participarem neste debate.

DR
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Neste mês de março, Filipe La Féria 
apresenta “Severa – O Musical”. No Teatro 
Politeama, o encenador dá-nos a conhecer a 
história da mítica fundadora do Fado. Este 
musical, da promotora Boca de Cena, é a ale-
goria perfeita do labirinto de paixões e confli-
tos que marcou o Fado.

Transportando os espectadores para o 
século XIX em Portugal, este espetáculo gla-
moroso, romântico e pleno de emoção e aven-
tura fala da história do nosso país. A junção 
do teatro, música, dança, cenografia e a bele-
za dos figurinos contribuem decisivamente 

para que La Féria realize o seu mais ambicioso espetáculo de sempre.
No elenco desta peça estão nomes como Anabela, Filipa Cardoso, 

Carlos Quintas, Fernando Gomes, Yola Dinis, Filipe de Albuquerque, 
Bruno Xavier e Cristina Oliveira. O custo dos bilhetes para este musical 
varia entre os 15 e os 35 euros, existindo descontos para jovens e seniores.

DR 

DR 
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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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Cinco anos depois do lançamento de “O Fil-
me LEGO”, que ganhou sucesso junto da crítica 
e do público, chega agora às salas de cinema a 
aguardada sequela, “O Filme LEGO 2”. Depois 
de Emmet Brickowoski ter sido incumbido da im-
portantíssima missão de salvar o mundo das mãos 
do terrível Lorde Negócios, a Aldeia do Tijoloque 
enfrenta a nova e enorme ameaça dos invasores 
extraterrestres LEGO DUPLO, cuja velocidade 
de destruição ultrapassa a da reconstrução. Nesta 
animação cheia de ação, os heróis vão batalhar 
para derrotar a nova ameaça e restaurar a har-
monia do universo LEGO, num teste à coragem, 
à criatividade e aos talentos destes Mestres Cons-
trutores.

Na versão dobrada em português, Jorge Cor-
rula, Vera Kolodzig, Pedro Bargado voltam a em-
prestar as suas vozes a estas personagens. Mariana 
Barbosa e Marcos Bessa, senior designer da LEGO 
na Dinamarca, estreiam-se na dobragem de filmes 
de animação.

Neste livro, Miguel Oliveira descreve a sua as-
censão à elite do motociclismo, uma história onde 
revela o seu percurso de determinação e persistên-
cia. Descrevendo o caminho que o levou até ao Mo-
toGP, o piloto português natural de Almada fala de 
um longo percurso, cheio de curvas, de avanços e 
recuos, com muito menos glamour e muitos mais 
sofrimento do que muitos imaginam. Reunindo his-
tórias de amor, desilusão, persistência que levaram 
Miguel Oliveira a alcançar um novo patamar, este 
livro tem 44 capítulos, que é também o número da 
mota que os portugueses se habituaram a procurar 
nas pistas do mundo inteiro. Tendo levado 15 anos 
a chegar ao MotoGP, Miguel Oliveira alcançou o 
sonho de qualquer piloto de motociclismo, dos mais 
afortunados aos mais talentosos.
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Amor: Tenha mais contacto com familiares. A verdadeira 
beleza não é visível aos olhos, pois está no coração!
Saúde: Faça uma caminhada por semana.
Dinheiro: Sem sobressaltos.
Números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Amor: Não ligue ao que as outras pessoas dizem. O pen-
samento positivo é o melhor remédio para qualquer mal.
Saúde: Tendência a dores de garganta.
Dinheiro: Possível aumento.
Números da Semana: 1, 8, 17, 21, 39, 48

Amor: Não dê importância a comentários. Sentir-se-á um 
pouco sozinho no mundo, mas não é bem assim, afinal tem 
tanta gente que gosta de si.
Saúde: Proteja os ouvidos. Estão sensíveis.
Dinheiro: Não se precipite ao fazer compras.
Números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Amor: Procure estar calmo. Não se canse a viver agitado!
Saúde: Poderá ter problemas respiratórios.
Dinheiro: Tudo estará a correr bem.
Números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Amor: Poderá começar uma nova amizade ou um novo 
relacionamento. 
Saúde: Durma mais para recuperar energias.
Dinheiro: Boa capacidade de resolução de conflitos e ges-
tão de recursos.
Números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Amor: Organize um jantar de amigos. Aproveite ao má-
ximo os momentos de alegria para agradecer a Deus tudo 
o que tem!
Saúde: Evite a rotina.
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Semana: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Amor: Deixe que os outros se aproximem de si. Olhe tudo 
com amor, assim a vida será uma festa!
Saúde: A saúde é o espelho das suas emoções.
Dinheiro: Período favorável.
Números da Semana: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Amor: Possível desilusão com alguém próximo. Dê a mão 
a quem dela precisa.
Saúde: Faça exercícios de relaxamento.
Dinheiro: Não se distraia.
Números da Semana: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Amor: Dê atenção às pessoas mais velhas da sua família.
Saúde: Não esforce as suas pernas.
Dinheiro: Seja alegre e otimista, enquanto trabalha; de-
sempenhe o seu papel de coração aberto e com um sorriso 
na cara!
Números da Semana: 2, 17, 19, 36, 38, 44

Amor: Harmonia na sua relação. Com os nossos pensa-
mentos e palavras criamos o mundo em que vivemos!
Saúde: Consulte regularmente o dentista.
Dinheiro: Cuidado com investimentos.
Números da Semana: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Amor: Seja seletivo nas suas amizades. Plante hoje semen-
tes de otimismo, amor e paz. Verá que com esta atitude irá 
colher mais tarde os frutos da alegria.
Saúde: Problemas de rouquidão.
Dinheiro: Seja prudente no local de trabalho.
Números da Semana: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Amor: O amor paira no ar. Procure intensamente sen-
timentos sólidos e duradouros, espalhando em seu redor 
alegria e bem-estar!
Saúde: Nada o preocupará a este nível.
Dinheiro: Época pouco favorável.
Números da Semana: 2, 9, 17, 28, 29, 47

22 a 28 de março
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Com o mote “Não jogo futebol para 
ser o melhor: Jogo para ser feliz”, a 
academia de futebol do Paio Pires 

Futebol Clube tem atraído muitas crianças 
a experimentarem esta atividade desporti-
va. Desde o início de março têm-se deslo-
cado ao campo do Paio Pires F.C, no Vale 
D’ Abelha, inúmeras crianças, tanto meni-
nos como meninas, para participarem nos 
treinos de captação.

Jorge Cunha, coordenador da forma-
ção do clube, revela que o primeiro dia 
da academia, a 4 de março, “ultrapassou 
todas as nossas expectativas porque tive-
mos cerca de 50 meninos; ninguém esta-
va à espera, foi muito bom.” Esta não é 
a primeira experiência do Paio Pires F.C 
no que toca à abertura de uma escola de 
formação. “A academia não foi criada de 
raiz; já existia mas estava era um bocadi-

nho desaparecida”, descreve. 
Devido ao pouco movimento de jovens 

no clube, surge a necessidade de dar um 
novo impulso à academia de futebol do 
Paio Pires. “Em termos físicos é muito 
bom ter jovens a trabalhar porque se não 
houver uma formação base não temos 
jovens para suportar as equipas de compe-
tição”, refere Jorge Cunha. “É certo que 
são meninos de seis, oito, nove, dez anos 
e as equipas de competição são a partir 
dos 15, 16 anos, mas é um projeto a longo 
prazo”.

O coordenador da formação menciona 
também existir a possibilidade de abrir, 
em setembro, uma classe para crianças 
menores de seis anos. “Nós nunca pensá-
mos, mas já tivemos mães que nos procu-
ram para inscrever os filhos a partir dos 
três anos de idade.” Acrescentando, Jorge 

diz ser “muito bom na vida de um clube 
poder incluir estas classes etárias”.

Sendo uma das maiores paixões do 
mundo do desporto, o futebol atrai crian-
ças desde tenra idade, que começam 
a querer dar um pontapé numa bola. 
Lançando o convite aos pais cujos filhos 
demonstrem vontade de jogar futebol, Jor-
ge Cunha refere que as crianças podem 
fazer uma, duas semanas de treinos à 
experiência, sem qualquer compromisso e 
“se o filho gostar e se ambientar, deixem-
-nos ser felizes e crescer em conjunto com 
outros meninos da mesma idade”.

No Paio Pires, os treinos de captação 
para os escalões de petizes e traquinas têm 
estado a decorrer à segunda e quarta feira, 
entre as 18:45 e as 19:45. Já os benjamins 
e infantis treinam às terças e quintas, no 
mesmo horário. À segunda e sexta feira 

paio pires F.c. impulsiona formação

o campo recebe os treinos dos iniciados, 
também entre as 18:45 e as 19:45.

Com todos os benefícios que a prática 
do futebol traz para as crianças e jovens 
em termos de saúde, de socialização de 
responsabilidade mas também em termos 
de diversão, tem havido também uma 
grande adesão ao futebol por parte de 
atletas femininas. No Paio Pires já existe 
duas equipas de competição de futebol 
feminino, umas juvenis, outras juniores. A 
formação já conta com meninas de seis, 
sete anos. “Há coisa de uns sete, oito anos, 
ninguém pensava que as meninas viessem 
a aderir tanto ao futebol como aderem 
hoje”. Acreditando que o futuro de alguns 
clubes possa passar pela aposta nas atle-
tas femininas, Jorge garante que o grande 
boom do futebol é o futebol feminino. 

Cláudia Cristão
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o clube de futebol da aldeia de paio pires arrancou este mês com a renovada academia de futebol. o paio pires F.c convida todos os pais a 
trazerem os seus filhos aos treinos de captação para experimentarem esta modalidade.

Benjamins e Iniciados num dos treinos de captação A juntar à equipa de juvenis, na imagem, o clube também já tem atletas femininas na formação
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