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RepoRtagem
A solidariedade tem inúmeros rostos 
e cada um pode dar o seu contribu-
to. A Cercizimbra ajuda centenas de 
pessoas e precisa do apoio de todos.
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RepoRtagem
O Natal está a chegar e o Pai Natal é 
a figura emblemática. Assim, vestido 
a rigor e de mota, espalhou charme 
pelas ruas do concelho, para alegria 
de todos.
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RepoRtagem
A Quinta do Conde não se esqueceu 
da grande Sophia de Melo Breyner 
Andresen e prestou-lhe a devida ho-
menagem dando o seu nome a um 
jardim.

Pág. 2

Espírito do Natal 
iNvadE o sEixal



ADmINIStrAção,  reDAção  e  PublIcIDADe
Rua Bernardim Ribeiro, nº 39
2840-270 Seixal
telm. 969 856 802    
telf. 210 991 683   
comerciodoseixal@gmail.com 
estatuto editorial em:
http://jornalcomerciodoseixalesesimbra.wordpress.com
Facebook: Comércio do Seixal e Sesimbra

Diretora comercial: Ângela Rosa
Paginação: Sofia Rosa
repórter: Fernando Soares Reis 4164 a
colaboradores: agostinho antónio Cunha, eunice pinto, 
Fernando Fitas 1843a, João araújo, José Carvalho, José 
Henriques, José Lourenço, José mantas, José Sarmento, 
margarida Vale, maria Vitória afonso, mário Barradas,  
miguel Boieiro, paulo Nascimento, pinhal Dias, Rui Hélder 
Feio, Vitor Sarmento. 

Impressão: Funchalense – Empresa Gráfica, S.A.
Rua da Capela N. S.ª da Conceição, 50 – morelena – pero 
pinheiro
tiragem: 15.000 exemplares
o «Comércio» não se responsabiliza nem pode ser responsa-
bilizado pelos artigos assinados pelos colaboradores. todo o 
conteúdo dos mesmos é da inteira responsabilidade dos res-
petivos autores.

Diretora: Joana Rosa te-544a
registo do título: 125282 
Depósito legal: N.º 267646/07
contribuinte N.º 514 867 060
Propriedade: Ângela Rosa
editor: Cruzada de Letras, Lda.

2 | RepoRtagem

Quinta do Conde assinalou centenário do 
nascimento de Sophia de mello Breyner andresen
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a instalação de uma peça escultórica no jardim adjacente ao mercado municipal; o descerramento da placa toponímica que designa o 
espaço como "Jardim Sophia de mello Breyner andresen; a pintura de uma mural com excertos de poemas da autora de “menina do mar”, e 
um pequeno recital de poesia e harpa assinalaram, na Quinta do Conde, o centenário do nascimento de Sophia de mello Breyner andresen.

A iniciativa resultante de um 
desafio lançado pela Junta de 
Freguesia à Câmara Munici-

pal de Sesimbra e promovida pelas 
duas entidades, na manhã de 7 de 
Dezembro, incluiu ainda a distri-
buição de poemas da poetisa e um 
momento dedicado às crianças com 
uma história da referida autora con-
tada aos mais pequenos.

Iniciada por Vítor de Sousa, que 
leu alguns dos mais emblemáticos 
poemas de Sofia de Mello Breyner 
Andresen, acompanhado pela harpa 
de Emanuela Nicoli, a evocação da 
consagrada poetisa, visou colocar o 
nome e obra literária da escritora na 
toponímia e na estatuária da locali-
dade, chamando assim a atenção dos 
quintacondenses para a importância 
que esta assume no panorama literá-
rio nacional.

Helena Cordeiro, presidente da 

Assembleia de Freguesia da Quinta 
do Conde, órgão que numa das suas 
sessões abordou a sugestão tendente 
à celebração da aludida efeméride, 
agradeceu a presença de quantos se 
associaram ao evento, sublinhou que 
“o espaço escolhido para perpetuar 
a memória da autora de “Histórias 
da Terra e do Mar” e os elemen-
tos artísticos que a partir de agora o 
embelezam, constituem o modo de 
honrarmos a sua memória e a rele-
vância de que goza no contexto da 
cultura portuguesa”.

De acordo com Hugo Maciel, autor 
da aludida peça escultórica, o traba-
lho efectuado “pretende simbolizar o 
imaginário da vasta obra de Sophia, 
razão pela qual" explicou,” optei por 
pegar num dos seus emblemáticos 
contos, recriando a ideia de uma 
árvore, com alguns elementos espe-
lhados que reflectem a luminosidade 

solar, em ordem a que seja algo que se 
aproprie pelo próprio espaço e por ele 
se disperse “.

Para Vítor Antunes, presidente da 
Junta de Freguesia, que relembrou 
a postura assumida por Sophia em 
matéria de apoio aos presos políticos 
no período da ditadura, a luta contra 
a censura e os inegociáveis valores da 
liberdade, são aspectos intrínsecos à 
grandeza da poesia da sua poesia.

Neste contexto, salientou o autarca, 
“se os portugueses se identificam 
com os valores que ela defendeu e 
os reconhecem e evocam, os quinta-
condenses entenderam materializar 
fisicamente esses sentimentos, perpe-
tuando o seu nome na toponímia e na 
estatuária da Freguesia.”

Na sua qualidade de amigo da poe-
tisa, com quem, aliás, privou, Carlos 
Russo, pároco da Quinta do Conde, 
sustentou que a autora de “Contos 
Exemplares”, era uma mulher fasci-
nante e apaixonada pelo mar. “Falar 
com ela”, referiu, “tornava-se um 
vício de tal modo forte, que perdía-
mos a noção do tempo. Logo, congra-
tulo-me com a decisão da Quinta do 
Conde a homenagear, perpetuando 
a sua memória, confirmando, deste 
modo, que continua viva.” 

Presente na cerimónia, Francisco 
Jesus, presidente da Câmara Munici-
pal de Sesimbra, explicou que a citada 
homenagem e os elementos artísticos 
que a integram, “são expressões ten-
dentes a manter viva a memória desta 
figura da nossa literatura, valorizan-
do os traços que devemos preservar, 
designadamente a liberdade e a valo-
rização da cultura nas suas diferentes 
vertentes.”

Segundo ainda o edil, “realizar 
esta homenagem na mais jovem Fre-
guesia do Concelho, nascido depois 
da Revolução de Abril de 1974, colo-
cando à fruição dos cidadãos um 
conjunto de elementos simbólicos 
que enaltecem esses valores, é uma 
forma de contribuir para reforçar a 
identidade deste espaço territorial e a 
importância que a mesma assume no 
quadro concelhio.”



A figura do Pai Natal ainda 
encanta quem a vê. A infân-
cia nunca morre naqueles que 

continuam a acreditar na boa vonta-
de e no melhor que cada um possa 
ter. E ele chegou para distribuir as 
lembranças que funcionaram como 
prémios para quem as recebeu. O 
vermelho passa a ser a cor da espe-
rança e do querer que os momentos 
mágicos nunca se esqueçam.

Houve desfile de barcos, ou não 
fosse a baía do Seixal um local de 
viagens tão grandes e tão importan-
tes que nunca ficarão esquecidas. 
Com a noite como testemunha, as 

luzes pareciam mais brilhantes por 
ser uma noite especial. A água que 
os levava serve para unir e não para 
separar. E por isso as pessoas não se 
fizeram rogadas e estavam presentes 
para tudo acompanhar.

A enorme árvore de Natal. o sím-
bolo que todos conhecem e enten-
dem, marca a entrada da Aldeia que 
tem pequenas casas para serem visi-
tadas. Estas têm de tudo um pouco 
e há muito por onde escolher. Para 
todos os gostos e paladares bem 
como para todas as bolsas. São dos 
comerciantes locais e devem ser aca-
rinhados.

O Presidente da 
autarquia, Joaquim San-
tos, deu uma pequena 
ajuda ao Pai Natal com a 
distribuição de presentes 
simbólicos que sempre 
adoçam a boca dos mais 
novos. Para estes, é uma 
época de grande felicida-
de e de enormes expeta-
tivas sobre o que possam 
vir a receber. 

Esta Aldeia é completa 
e tem divertimentos que 
vão fazer as delícias dos mais novos. 
Um carrossel, uma pista de gelo, um 
comboio que faz uma viagem pela 
zona do Seixal e muito mais. É uma 
boa oportunidade para os mais cres-
cidos recordarem os tempos que já lá 
vão e entrarem nas brincadeiras dos 
mais pequenos.

Para que a data ficasse 
devidamente assinalada, 
o fogo de artifício mar-
cou o momento e encheu 
o céu de sons e cores que 
fizeram soltar muitas 
exclamações de alegria 
e de satisfação. Ao anoi-
tecer parece que ganha 
ainda mais magia e a 
pequena Aldeia chama 
por todos que a queiram 

visitar. Até ao final do mês pode vir 
conhecê-la e trazer amigos. Não se 
vão arrepender de passear por esta 
cidade que faz gosto em receber 
todos os visitantes e proporcionar-
-lhes momentos que servem sempre, 
para mais tarde recordar.

Publicidade

aldeia Natal do Seixal
No dia 7 de dezembro foi a abertura oficial da Aldeia do Natal do Seixal com direito a pompa e circunstância. Como seria de esperar, os 
mais novos não faltaram à festa e a alegria foi partilhada por todos os que ansiavam por este momento.
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rui Hélder Feio
Solicitador

É proibido pedir
a fotocópia do cartão

de cidadão?

Ao contrário do que foi transmitido 
em muitas notícias na comunicação 
social, não é proibido pedir a fotocó-
pia do cartão de cidadão. 

É o que acontece com os bancos, 
seguradoras, notários, escritórios de 
solicitadores ou de advogados, que co-
piam para guardar a prova de como 
confirmou a identidade de um cliente. 

No entanto se esta reprodução do 
documento for efectuada sem autori-
zação do titular estamos perante uma 
infracção punível com coima. 

De acordo com a lei a “retenção, 
a conservação e a reprodução por 
fotocópia ou telecópia de cartão de 
cidadão alheio, em violação do dis-
posto nos números 1 e 2 do Artigo 
5.º, constitui contraordenação puní-
vel com coima de (euro) 250 a (euro) 
750.”

Nem mesmo uma fotografia tirada 
ao documento de identificação com, 
por exemplo, um telemóvel, é admi-
tida.

Outra coisa que muita gente assu-
miu é que as empresas são obrigadas 
a aceitar a recusa dos clientes de for-
necerem a fotocópia do cartão de ci-
dadão, mas se o cliente se recusar a 
empresa também pode recusar-se  a 
fornecer-lhe o serviço ou vender-lhe o 
produto.

Assim se pretendem realizar o con-
trato ou a compra a uma empresa que 
lhe peça o documento de identificação, 
é melhor facultarem o documento.

Nada na lei proíbe as entidades 
públicas ou privadas de conservarem 
uma fotocópia do cartão de cidadão. 
No entanto pela aplicação das normas 
de segurança exigidas pela Comissão 
Nacional de Proteção de Dados, terão 
de as destruir ao fim de 8 anos já que 
em causa estão informações pessoais 
e sensíveis dos cidadãos.

Já no que respeita à retenção do 
documento para fins de visita a, por 
exemplo, empresa, não existe qual-
quer dúvida que ninguém pode reter 
ou guardar o seu cartão, a menos que 
seja uma autoridade. Assim, ninguém 
pode ficar com o seu documento de 
identificação enquanto entra em deter-
minado edifício ou exerce determina-
da atividade.

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

Renascer

Estipulou-se que duas pessoas, 
quando chegadas a uma certa 
idade, se devem unir e formar 

uma família. Os rebentos, vulgar-
mente conhecidos por filhos, são 
manhosos e crescem a uma velocidade 
vertiginosa. Os pais vão envelhecen-
do numa relação de acção-reacção o 
que lhes vai permitir receber a passa-
gem do testemunho. Uma responsa-
bilidade acrescida.

Mais tarde, essas crianças que se 
transformaram em adultos, saem de 
casa e eventualmente continuam a 
saga das famílias que se perpetuam 
no tempo. Ou não porque os tempos 
são de mudança e escolhem outras 
vias de estar na vida. A casa, a que 
largaram, fica mais ampla e os pais 
regressam a tempos que já se tinham 
esquecido. Um sossego nem sempre 
simpático.

Os dias desfilam como se fossem 
modelos na passadeira vermelha. 
Todos são  enormes e jovens, pron-

tos a serem vividos com entusiasmo 
e sabor um pouco amargo mas com 
um paladar que ainda se aventura em 
novas paisagens de emoção. Os dias 
a dois, recuperados num tempo que 
já não volta, sabem a conforto e inti-
midade mas com um aragem forte de 
saudade dos que um dia ali viveram e 
deixaram a sua marca.

Os dois que restaram pintam uma 
tela de silêncio e de nostalgia. Foram 
belos tempos de aprendizagem, de 
partilha e de aventura contínua mas 
não podem regressar jamais. A vida 
agora tem outro timbre e a melodia 
que se toca é mais suave e calma. 
Regressam as confidências e aos à 
vontades que se tinham guardado 
para um dia serem usados.

Depois vem a partida, uma espé-
cie de rasteira que a vida prega e um 
deles tem de abandonar o conforto 
de lar e entrar numa barca estranha 
e imprecisa. O outro fica em terra e 
sente uma certa desorientação. São 
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a solidão acompanha grande parte da população. uns porque não têm com quem partilhar a sua vida 
e outros porque sentem que foram abandonados. Viver só pode ser um modo de estar e uma opção 
salutar desde que seja a forma de se encontrar e de se reinventar. Estar só não significa solidão mas 
apenas uma escolha consciente e meditada.

anos de convivência que vão redun-
dar em silêncio e murmúrios surdos. 
As paredes continuam no forte que 
construíram mas as respostas não se 
ouvem. 

Há quem acredite que o que se 
viveu nunca mais desaparece e todas 
as noites se ilumina para que a soli-
dão seja espantada, outros defendem 
que estamos todos sós mesmo no meio 
de uma multidão. O certo é que viver 
continua a ser uma tarefa complexa 
e repleta de desafios. Quando quem 
caminhou connosco se vai, uma bre-
cha escura e persistente ocupa o seu 
lugar.

Há que recomeçar como se a vida 
estivesse no início, como se fosse a pri-
meira vez, como se o sol estivesse a 
abrir e tudo fosse coberto de uma luz 
tão especial e melancólica que sou-
besse que se é capaz de reinventar a 
juventude e os dias perdidos. Já não 
incomoda a ansiedade, que se acal-
mou de vez. A experiência mostra 
que há brilho mesmo quando tudo 
parece baço.

Aprender a estar consigo é uma 
experiência que se renova e que se 
acumula. É tempo de fazer aquilo 
que se deixou para um dia, o tal cur-
so de pintura ou até mesmo os estudos 
místicos. A felicidade apresenta-se 
em tantas e variadas vertentes que 
se deve saber saborear e usufruir a 
cada momento. Então certas palavras 
mudam de significado e de valor e o 
eu renasce, qual fénix, abrindo o seu 
coração para acolher o que de bom 
possa entesourar.

Margarida Vale

Rostos da História
ZÉ poVINHo (1875)

tuguez, alusiva aos impostos, onde se repre-
senta o então Ministro da Fazenda – Serpa 
Pimentel, a sacar ao Zé Povinho uma esmo-
la de três tostões para o Santo António de 
Lisboa (representado por Fontes Pereira de 
Melo) com o "menino" (Rei Dom Luís I) ao 
colo, tendo ao lado o comandante da Guar-
da Municipal, de chicote na mão, presente 
para prevenir uma eventual resistência. 
Nas edições que se seguiram do periódico, 
a caricatura do Zé Povinho continuou a sur-
gir com o personagem de boca aberta e a 
não intervir, resignado perante a corrup-
ção e a injustiça, ajoelhado pela carga dos 
impostos e ignorante das grandes questões 
do país. Tomou forma tridimensional, popu-
larizando-se com a cerâmica da Fábrica de 
Faianças das Caldas da Rainha, a partir do 
último quartel do século XIX.

Tornou-se uma figura identificativa do 
povo português, criticando de uma forma 
humorística os principais problemas sociais, 
políticos e económicos do país ao longo de 
sua história, caricaturando o povo portu-
guês na sua característica de eterna revolta 
perante o abandono e esquecimento da clas-

se política, embora pouco ou nada fazendo 
para alterar a situação. Segundo Bordalo 
Pinheiro, "Mas se ele é paciente, crédulo, submis-
so, humilde, manso, apático, indiferente, abúlico, 
cético, desconfiado, descrente e solitário, também não 
deixa por isso de nos aparecer, em constante contra-
dição consigo mesmo, simultaneamente capaz de se 
mostrar incrédulo, revoltado, resmungão, insolente, 
furioso, sensível, compassivo, arisco, ativo, solidá-
rio, convivente...2". O personagem tem como 
característica principal o gesto do manguito 
(o "Toma!"), representando a sua faceta de 
revolta e insolência.

Mário Barradas

O Zé Povinho é uma das mais conheci-
das personagens criadas por Rafael 
Bordalo Pinheiro (1846-1905), con-

fundindo-se com o povo português, ampli-
ficando todos os seus defeitos e virtudes. 
Criado há quase cento e cinquenta anos, o 
Zé continua a ser nosso contemporâneo.

Surge pela primeira vez na 5.ª edição do 
periódico A Lanterna Mágica, a 12 de junho 
de 1875, na charge intitulada Calendário Por-
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Desfile motard
estamos em dezembro e este é o mês do Natal, da reunião das famílias, dos reencontros e da magia para os mais pequenos. o frio 
chega de mansinho mas a alegria que se sente no ar supera todos os contratempos que possam aparecer.

No dia 7 as ruas do concelho 
receberam uma visita muito 
especial. Os grupos motards 

decidiram fazer um desfile, com as 
suas motas, vestidos de Pai Natal. A 
ideia foi interessante e o tempo este-
ve de feição. O sol brilhou para que 
todos tivessem oportunidade de ver 
estes simpáticos senhores a desfilar.

Distribuindo sorrisos e acenando, 
foram oferecendo simpatia e alegria 
em todos os locais onde passaram. 
Pequenos gestos que marcam a dife-
rença que não passam despercebidos. 
A função social destes grupos não 

descura os outros e as suas necessida-
des e por isso a partilha é da maior 
importância.

Alegrando as ruas e deixando sor-
risos em quem via passar, assim foi 
um momento que estes grupos qui-
seram partilhar. Ainda houve lugar 
a um convívio que é sempre salutar. 
Se cada um der um pouco de si não 
custa ajudar os outros. 

A vida nas cidades está cada vez 
mais descaraterizada e anónima, 
cada um vive fechado em si não 
sabendo quem é o vizinho do lado. 
Estas iniciativas reavivam as memó-

rias e recordam os tempos em que 
todos se conheciam e partilhavam o 
espírito de entreajuda. 

Hoje em dias todos vivem a correr 
e o pouco tempo que sobra é ocu-
pado em atividades que não podem 
ser descuradas. Tendo esta ideia em 
mente, estes grupos tentam encon-
trar soluções que possam dar satis-
fação a um maior grupo de pessoas.

Se o Natal é quando um homem 
quiser, como dizia o poeta, então 
esta tarde de sábado foi uma página 
da história humana que se escreveu 
no concelho do Seixal. Muito mais 
está para acontecer. Estejam atentos 
ao GM Os Paladinos.

Publicidade



Haja Saúde!

Se Maomé, Jesus, Buda e Confú-
cio – que sabiam tudo o que há 
para fazer – não foram capa-

zes de erradicar a fome, a doença, a 
pobreza e a guerra, como podemos 
nós fazê-lo? Como poderemos ousar 
achar que governos, carregados de 
lobbies, irão consegui-lo?

A culpa, dirão alguns, é do dená-
rio, do latim denarius, dinheiro, do 
capitalismo, um modelo incompleto, 
também ele ditatorial com despe-
jo por valores que deveriam unir os 
povos.

O mundo está do avesso, numa 
era marcada pela PAZ, nunca houve 
um período tão alargado sem gran-
des guerras, esta indústria do medo 
continua a receber grandes quantias 
dos orçamentos dos principais Esta-
dos do Mundo, em detrimento do 
investimento na Saúde.

Nas últimas semanas, muito tem 
sido vertido sobre o malfadado SNS. 
Mas afinal, o que se passa? Como 
se pode socorrer uma situação de 
tão aguda crise? Resposta imediata, 
estancar as feridas, investir na pre-
venção, na educação, nos equipa-
mentos e nos recursos humanos.

A realidade que começa a vir a 
público é consequência de anos de 
desinvestimento em que fomos colo-
cados em sonolência. Os números 
dos últimos OEs demonstram que 
a Saúde tem sido sub orçamentada, 
desonrada pela arrogante capa da 
política de cativações, e que impede 
uma gestão hospitalar capaz de res-
ponder às necessidades do sistema. 
Estas medidas de gestão orçamen-
tal têm tido como único objetivo a 
vanglória externa de cumpridores 
de rácios que nem sempre atentam 
às conveniências dos estados mem-
bros, desconsiderando os critérios de 
qualidade dos serviços. Em termos 
de números, o governo Português PS 
somente canaliza 13% do OE para 
a Saúde, enquanto que, por exem-
plo, a Alemanha chega aos 20% e a 
média da OCDE aos 15%. Duvidas 
não existem que, a responsabilidade 
da orçamentação mais do que da 
Ministra da Saúde é sem sombra de 
dúvida do nosso Primeiro Ministro e 
do Ministro das Finanças!

Muito se fala da lógica de proxi-
midade e humanização dos serviços 
que colocam o cidadão como o cen-
tro do sistema, mas na prática, e no 
que ao serviço público diz respeito, a 
desumanização tem vindo a ser cada 
vez mais vincada, com acentuadas 
desigualdades entre uma saúde para 
ricos e outra para pobres, sem enfo-
que no reforço e na valorização do 
“capital humano” do SNS.

Mas, afinal o que se passa no SNS 
e como se corrige esta trajetória de 
declínio? Há que ter coragem para 
implementar medidas de crise que 
mudem o rumo do futuro.

Há claramente FALTA DE 
RECURSOS HUMANOS. O 
governo autoelogia-se de ter contra-
tado 14.784 profissionais, mas esse 

número por si só não permite uma 
avaliação criteriosa do estado dos 
recursos humanos, é mera politiqui-
ce de corredor. A redução aprovada 
dos 40 para 35 horas de trabalho 
aos profissionais, a saída por via da 
reforma ou para o sistema privado, o 
elevado absentismo, torna em termos 
líquidos este número de recrutados 
muito insuficiente.

O RECRUTAMENTO e a subs-
tituição de funcionários revelam-se 
demasiado morosas, pouco atrativas 
quando comparamos com o sistema 
privado, o que se ref lete num núme-
ro excessivo de tarefeiros a desempe-
nhar tarefas permanentes.

As DÍVIDAS A FORNECEDO-
RES, valores e prazos vergonhosos 
daquele que deveria ser o baluarte de 
boas práticas, conduz a que os pro-
dutos / serviços sejam adquiridos a 
preços mais elevados do que os nor-
malmente praticados no mercado.

Os lobbies, “Jobs for de boys” ou 
“Money for de boys” existentes em 
muitas das administrações hospita-
lares, renegam seguramente a com-
petência para segundo plano.

O vergonhoso agravar dos tempos 
de espera por cirurgias, com consul-
tas de cardiologia com 810 dias de 
espera!!! HAJA SAÚDE!!

As altas médicas programadas 
que, por falta de respostas sociais, e 
dadas as situações de vulnerabilida-
de de muitos pacientes, fazem com 
que os assistentes sociais adiem a alta 
social.

São necessárias mais unidades da 
rede de cuidados integrados, mais 
serviços paliativos, mais apoios às 
IPSS, capazes de servir uma popula-
ção cada vez mais envelhecida.

A sociedade não está preparada 
para a longevidade já conseguida, há 
que apostar em respostas individua-
lizadas e não padronizadas, desafios 
cada vez mais prementes, isto quan-
do a nossa média de vida já atinge os 
81,3 anos (2015).

É alarmante ouvir um sindicato 
de médicos (SIM) dizer que, dada a 
falta de meios, aconselha-os a rejei-
tarem responsabilidades por falhas!!! 
Algo absolutamente grotesco…

O encerramento de urgências, tal 
como ocorreu na pediatria do Hos-
pital Garcia da Orta, curiosamente 
pouco tempo após um hospital pri-
vado das redondezas ter facultado 
essa valência, são exemplo de que o 
ministério da Saúde é pouco com-
petente, não planeia com rigor, mas 
sim apaga fogos! E, nem o anunciado 
recrutamento de dois pediatras lim-
pam esta imagem pois essas medidas 
há muito deveriam ter sido concreti-
zadas para que o Cidadão não tives-
se de sofrer da sua inercia. A outra 
solução encontrada foi exigir a pro-
fissionais, já sobrecarregados, mais 
horas de trabalho, o que conduz ao 
seu desgaste, a mais erros de diag-
nóstico, e quando se pergunta até 
quando será necessário esse esforço 
extra, o silencio paira. Não esquecer 
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Diz o povo, "Enquanto há saúde, quedos estão os santos", 
mas a Saúde por vezes escapa ao controle dos Humanos.

que quem cuida também tem neces-
sidade de ser cuidado.

Importa referir que, somente 93% 
dos Portugueses têm médico de 
família, e 49% afirma estar disponí-
veis para pagar mais impostos para 
garantir melhores serviços. O que 
poderá ser feito?

HAJA SAUDE e coragem para, 
em situações de emergências aplicar 
medidas urgentes, isto se, realmen-
te o interesse de quem nos gere for 
garantir um serviço público de qua-
lidade onde todos os Portugueses, 
independentemente da sua condição 
financeira, possam garantir a equi-
dade e justiça no acesso ao diagnós-
tico e tratamento, e não ser resposta 
ativa a lóbis.

E porque não,
MAIS INVESTIMENTO NO 

ENSINO, NA FORMAÇÃO. É 
necessário democratizar o acesso 
à carreira da medicina, aumentar 
o número de cursos, e por essa via 
aumentar a mão-de-obra disponível;

RETER OS NOVOS PROFIS-
SIONAIS, é imperial definir pro-
cedimentos que façam com que os 
médicos recém-licenciados tenham 
que exercer durante alguns anos no 
sistema de saúde publico, sistema 
público que financiou a sua forma-
ção, aliás num sistema similar ao que 
já existe na escola naval, onde os for-
mandos têm que exercer a função no 
serviço público durante um par de 
anos, caso contrário, são obrigados a 
pagar uma compensação; 

MUDAR COMPORTAMEN-
TOS, importa implementar um 
programa de educação e literacia 
na saúde, que permita aos cidadãos 
estarem melhor informados e capaci-
tados, só desta forma haverá melhor 
utilização dos recursos disponíveis, 
reduzir falsas urgências, promover 
a prevenção da doença através de 
comportamentos corretos, alimenta-
ção adequada, exercício físico, entre 
outros e que, quando doentes, pos-
sam participar responsavelmente nas 
tomadas de decisão que lhes digam 
respeito.

MAIS INVESTIMENTO nas 
instalações, equipamentos e mate-
riais, em detrimento da sustentação 
desenfreada, cega, de parte do siste-
ma bancário cujo estado resulta de 
anos de inércia do seu regulador, 
basta!

Devemos definir o País que que-
remos e qual o caminho a percorrer 
para o conseguir. O egoísmo deve 
dar lugar ao altruísmo, e preocupar-
-nos com as gerações vindouras, já 
que ainda hoje é de senso comum 
afirmar que “um problema grave de 
saúde é sempre mais bem atendido 
num serviço público” onde as equi-
pas são multidisciplinares.

Já Fernando Pessoa dizia, "Quem 
tem saúde de ferro, pode um dia 
enferrujar".

HAJA SAÚDE!

António 
Cardoso

5 Minutos

Dário s. Cardina 
Codinha

Do Sonho Da Greta 
ao PeSaDelo

Da humaniDaDe

Não pensem, pelo título, que sou 
daqueles que diz que 98% dos cien-
tistas estão comprados e que a Terra 
não está a aquecer, que a NASA está 
a manipular dados e que a Terra é Pla-
na. Simplesmente existe um problema 
mas não é por ele existir que a solução 
deverá ser inflamada e extremista. O 
mundo não é a preto e branco mas 
sim com inúmeros cinzentos e é por 
isso que é necessário pensar no que 
está a acontecer e nas soluções possí-
veis sem as rejeitar à partida. Ou seja, 
conhecer as soluções e tentar ver no 
que vão dar. A Greta pode ter um dis-
curso apaixonante e inflamado, mas 
também é extremista e já vamos ver as 
consequências disso.

Vamos por em prática todas as 
reivindicações da Greta Thunberg e 
tentar correr uma simulação mental, 
tendo presente, também, aconteci-
mento do passado. Uma das estraté-
gias do acordo de Paris é o chamado 
“20 20 20”, que significa uma redu-
ção de 20% nas emissões de CO2, um 
aumento de 7% para 20% nas parti-
cipações de energias renováveis e um 
aumento de 20% na eficiência ener-
gética. A nível global esta meta está 
muito distante. Apesar de haver países 
que estão acima da meta, a grande 
maioria está aquém. Isto mostra que 
o nosso mundo é heterogéneo e não 
é fácil impor as mesmas regras e os 
mesmos prazos a todos. Ainda assim, 
a activista diz que este acordo é insu-
ficiente, embora tenhamos visto que, 
muito provavelmente, não o consegui-
remos alcançar. 

O primeiro resultado das reivindica-
ções da activista seria a fome, pois a 
única forma de alimentar uma popula-
ção de mais de 7 mil milhões de pes-
soas é com uma agricultura extrema-
mente mecanizada que é dependente 
de combustíveis fósseis. Sem os na-
vios transportadores, que consomem 
grandes quantidades de combustíveis 
fósseis, a comida acabaria por estra-
gar-se. A fome levaria a motins e a 
economia mundial, que ainda é muito 
dependende de fontes não renovávais 
de energia, colapsaria. Com a econo-
mia a colapsar o desemprego subiria 
em flecha.

Num mundo sem transporte de ali-
mentos os países com muitas terras 
arávais despertariam a cobiça de ou-
tros países, principalmente daqueles 
com muita população e com pouco 
espaço agrícola. Um de vários exem-
plos ocorreu na década de 30, com 
o Japão a anexar porções da China 
para ter acesso a recursos naturais. 
Em 1939 a Alemanha invadiu a Po-
lónia à procura de áreas para produzir 
alimentos para garantir a sobrevivên-
cia do povo alemão. A tecnologia e a 
engenharia sofreriam um retrocesso 
gigantesco uma vez que dependem de 
fontes não renováveis. Mas a solução 
é não mudar? Não, mas mudar passo 
a passo respeitando os avanços tecno-
lógicos e não com discursos extremis-
tas. O sonho da Greta, se fosse real, 
seria um pesadelo para todos.



Haja Saúde!
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À descoberta da Roménia

amRS
Estiveram reunidos alunos e pro-

fessores de cinco países, nomea-
damente da Roménia, Portugal, 

Ao longo das últimas décadas de 
crescimento e desenvolvimento 
do Poder Local Democrático, a 

Associação de Municípios da Região 
de Setubal tem vindo a assumir a 
seu papel de entidade agregadora dos 
municípios associados e de outras enti-
dades regionais, coordenando estu-
dos, grupos de trabalho e de ref lexão, 
essenciais aos processos de desenvol-
vimento socioeconómico da região. 
Mas assume-se também como agente 
de intervenção, promovendo projetos 
intermunicipais de relevância cultu-

alunos do 9º ano de escolaridade, 
Duarte Vargas, Duarte Casquilho, 
Liliana Silvério e Marco Arriban-
ça, que estavam acompanhados dos 
professores Ana Maria Homem, Rui 
Amaro e Sofia Venceslau.

O acolhimento foi exemplar e 
os presentes foram recebidos pela 
Coordenadora do projeto, Claudia 
Putura bem como pelos professores e 
familiares dos alunos da Escola nº 51 

dos Fundos Europeus Estruturais, 
quer seja pela consolidação do Pla-
no de Ação Estratégico da Região de 
Setubal.

A submissão da candidatura de 
Arrabida a Reserva da Biosfera já 
em 2020 é também um enorme desa-
fio para a equipa técnica da associa-
ção e dos municípios envolvidos.

Também o processo de Trans-
ferência de Competências para as 
autarquias exigirá por parte da 
AMRS um acompanhamento mui-
to profundo e exigente, sendo uma 
matéria que se reveste de grande 
complexidade técnico e legal, mas 
também politica, e os seus impactos, 
em especial no sector de educação, 
terão enormes ref lexos na vida das 
autarquias e de toda a comunidade.

O trabalho da AMRS na coor-
denação de projetos intermunicipais 
que dão visibilidade ao trabalho 
coletivo dos municípios da região 
e reveladores o seu imenso poten-
cial, tem vindo a consolidar-se ano 
após ano, sendo já uma parte destes 
projetos, espaços incontornáveis de 
participação na nossa região, como 
o Festival liberdade, o Encontro de 
Leitura Publica, os Jogos do Futuro, 
o projeto Kid ś Guernica, a Quinta 
de São Paulo, através dos conventos 
e da quinta pedagógica ou o Museu 
de Arqueologia e Etnografia do Dis-
trito de Setubal. Todos continuam a 

"european Schools Stand against Bullying"

No passado dia 25 de Novembro, reunida a assembleia Intermunicipal 
da associação de municípios da Região de Setubal, foi aprovado por 
unanimidade as grandes opções do plano e orçamento para 2020.

de Bucareste. Tal simbiose resultou 
numa experiência de grande valor 
cultural.

Além do tema que reuniu todos, 
houve lugar para outras atividades 
que permitiram uma viagem pelo 
país onde a gastronomia e a arqui-
tectura única não foi descurada. No 
final todos saíram mais ricos deste 
intercâmbio que foi muito positivo.

crescer, quer no envolvimento e par-
ticipação, quer na oferta e qualidade.

O ano de 2020 ficará também 
marcado pelo crescimento da já sen-
tida dinâmica criada pelo funcio-
namento dos Grupos de Trabalho 
Intermunicipal nos diversos domí-
nios de atuação das autarquias, quer 
ao nível dos eleitos, quer ao nível dos 
técnicos, com a criação de dois novos 
grupos focados nas áreas da Prote-
ção Civil e da Habitação, cumprin-
do com as aspirações dos municípios 
associados, de alargar os espaços de 
ref lexão a mais temáticas.

No âmbito da Cultura determi-
nou-se novos desafios que permitem 
ir ao encontro dos objetivos estabele-
cidos, como a organização em 2020 
de um grande Encontro Regional 
da Cultura, que agregue no mes-
mo espaço diversos saberes e visões 
sobre a intervenção do poder local 
nesta área e áreas conexas, procu-
rando desse modo iniciar uma nova 
fase da nossa intervenção. 

Por fim, projetos como o Plano 
Estratégico Intermunicipal para a 
Formação e Qualificação Profissio-
nal ou Setubal-Península Digital, 
verão durante o ano de 2020 os seus 
objetivos aprofundados, adaptando-
-se a novas realidades dos municípios 
e procurando continuar a ser uma 
resposta capaz às necessidades dos 
municípios.

Publicidade

Turquia, Itália e 
Grécia, que inte-
gram o projeto 
Erasmus +. A 
reunião teve lugar 
em Bucareste, na 
Roménia, de 11 a 
15 de novembro, 

onde o tema central foi o bullying.
A Escola Dr. António Augusto 

Louro fez-se representar por quatro 

ral, económica, social e educativa, que 
permitam a afirmação de uma identi-
dade regional e a elevação das condi-
ções de vida das suas populações, ou 
como um parceiro cada vez mais rele-
vante no desenvolvimento da atividade 
autárquica.

O trabalho em torno das matérias 
do desenvolvimento do território, 
pela sua complexidade, exigirá um 
trabalho reforçado no ano de 2020, 
em defesa dos principais objetivos de 
desenvolvimento da região, quer seja 
em torno dos critérios de distribuição 

Publicidade

r. bernardim ribeiro, 28 – Seixal 963 897 110 / 964 671 953
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Publicidade

Pelas 15h30m a festa começou 
com a atuação do Grupo de 
Teatro Ivone Silva que levou à 

cena, em estreia, a peça "Um conto 
de Natal". Esta era constituída por 
pequenos quadros, de teor natalício, 
em que as canções se intercalavam. 

Entre anjos perdidos, vendedora 
de cachecóis, prendas confusas e reis 
magos com as mazelas típicas da ida-

de, ainda houve tempo para se cele-
brar o mês com as típicas canções da 
quadra que agora se vive.

Um momento que alegrou a todos 
e deu a esta tarde de domingo o mote 
para as celebrações. As crianças par-
ticiparam com muita alegria o que 
mostra que o tão especial espírito de 
brincar ainda não se perdeu.

Seguiu-se a festa das modalida-

des e cada uma delas mostrou o que 
de melhor se faz naquele clube. Um 
trabalho de muitas horas mas com 
resultados muito gratificantes. Todos 
os participantes se mostraram ani-
mados e orgulhosos do seu trabalho.

Ensinar crianças é sempre uma 
tarefa desafiante mas o amor e a 
dedicação que se coloca nessa apren-
dizagem dá sempre frutos maiores. 
A satisfação e a felicidade que os 
petizes sentem vale todo o esforço 
que é dispensado. Não faltaram as 
lembranças, que é tempo delas, dei-
xando todos muito contentes e ainda 
mais animados. A infância deve ser 
vivida com liberdade e só assim se 
pode crescer com responsabilidade. 
Uma tarde que os mais novos vão, 
com toda a certeza recordar.

Festa de Natal no Clube de Campismo 
Luz e Vida
a tarde do dia 1 de dezembro foi diferente para as várias dezenas de crianças e adultos que estiveram no salão do Clube de Campismo 
Luz e Vida. Foi a oportunidade para reunir as famílias e permitir um convívio alargado com todos os praticantes das várias modalidades.

CARTÓRIO NOTARIAL DE SARA DE RESENDE MONTEIRO
AV. DOS METALÚRGICOS, NÚMERO 5-A, SEIXAL

---- CERTIFICO, para fins de publicação que, por escritura de vinte e um de Novembro de dois mil e dezanove, 
lavrada a folhas quarenta e seis do livro de notas número cento e setenta e oito-A deste Cartório, Manuel 
Mendes Ferreira, niF 129 077 704, natural de Angola e mulher uMbelina aurora de oliveira Pascoal 
GoMes Ferreira, niF 129 077 712, natural da freguesia de Santos o Velho, concelho de Lisboa, casados sob 
o regime da comunhão geral de bens, residentes na Rua Manuel Simões, número três, terceiro direito, Cruz de 
Pau, Amora, Seixal, declararam com exclusão de outrem, que são donos e legítimos possuidores do seguinte 
imóvel: Prédio urbano, composto de terreno para construção, sito na rua Júlio diniz, núMero sessenta, 
(lote quinhentos e vinte oito), quinta do Fanqueiro, freguesia de aMora, concelho de seixal, com a área 
de trezentos e dezoito metros quadrados, a confrontar a Norte e Poente com Zona Verde, a Sul com Rua Júlio 
Dinis e a Nascente com Lote quinhentos e vinte e nove (número cinquenta e oito), não descrito na respetiva 
Conservatória de Registo Predial e inscrito na matriz da freguesia de Amora sob o artigo 14.454. ----------
---- Que, o mesmo foi por eles adquirido, por volta do ano de mil novecentos e noventa e seis, por compra 
verbal que lhes foi feita pela firma António Mateus, Lda, mas que todavia, não chegaram a formalizar a 
referida compra e venda através da necessária e competente escritura pública, tendo pagão a totalidade do 
preço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Que, não possuem título formal que lhes permita registar na citada Conservatória do Registo Predial o 
identificado prédio urbano, embora sempre tenham estado na detenção e fruição do mesmo, durante mais de 
vinte anos, detenção e fruição estas adquiridas e mantidas sem qualquer oposição e ocultação, ou seja, de 
modo a poderem ser conhecidas por quem pudesse ter interesse em contrariá-las. -------------------------------
---- Que, tal posse assim mantida e exercida, o foi em nome e interesse próprio e traduziu-se em factos 
materiais conducentes ao integral aproveitamento de todas as utilidades do prédio em causa, nomeadamente, 
demarcando-o, limpando-o, desbastando-o, plantando árvores, enfim, usando-o e fruindo-o, retirando dele 
todas as suas utilidades e suportando os respetivos encargos e pagando os impostos a ele devidos, e de um 
modo geral, praticando todos os atos correspondentes ao exercício do direito de propriedade. ------------------
---- Que, esta posse por ter sido sempre pacífica, pública, contínua e durante mais de vinte anos, facultou-lhes 
a aquisição por USUCAPIÃO do direito de propriedade do referido prédio, direito esse que pela sua própria 
natureza não pode ser comprovado por qualquer título formal extrajudicial. --------------------------------------
---- Nestes termos, e não tendo qualquer outra possibilidade de levar o direito ao registo, vêm justificá-lo nos 
termos legais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Que estas declarações foram confirmadas como verdadeiras por três declarantes. ---------------------------
---- Está conforme. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seixal, em 21 de Novembro de 2019. -----------------------------------------------------------------------------

A notária
(Sara de Resende Monteiro)

Conta registada sob o Fac 2019003/3310
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Roseira-brava
Fitoterapia Miguel Boieiro

A prestigiada revista francesa 
de informação sobre as solu-
ções alternativas da saúde 

“Alternatif  bien être”, referente a 
outubro, traz um desenvolvido arti-
go  sobre os “cynorrhodons”, ou seja, 
os frutos, ou melhor, os pseudofru-
tos da roseira brava, tecendo rasga-
dos elogios ao arbusto silvestre que 
é, entre nós, também conhecido por 
silva-macha, rosa mosqueta ou rosa-
-canina. A designação científica é 
mesmo Rosa canina  L. Os franceses 
também lhe chamam “églantier” e 
“gratte-cul” que se pode traduzir por 
“arranha-cú” o que já ajuda a carac-
terizar fisicamente a respetiva plan-
ta. Encontrámo-la amiúde a crescer 
espontaneamente em valados, matos 
e sebes de todo o país, onde compete 
com as silvas (Rubus fruticosus), estas 
igualmente temíveis arranhadoras.

Temos então que esta planta da 
família das Rosaceae, nativa do conti-
nente europeu mas naturalizada em 
todas as regiões temperadas (nalguns 
países é mesmo considerada espé-
cie invasora), é um arbusto trepa-
dor vivaz que pode alongar-se até 5 
metros. Possui folhas alternas e cadu-
cas compostas por folíolos em núme-

tivamente resistente a temperatu-
ras na ordem dos 80 graus sem se 
alterar. Ademais, contêm açúcares, 
pectinas, ácido cítrico, ácido málico, 
betacaroteno, vitaminas do comple-
xo B, E, K e numerosos sais minerais 
(ferro, cálcio, magnésio, fósforo, zin-
co e potássio). Por outro lado, a pelí-
cula exterior que envolve o “fruto” é 
muito rica em tanino.

O início do outono em que o apa-
recimento das humidades e do frio 
propiciam reumatismos e ataques 
de vírus e de bactérias, é o momento 
propício para tomar chá das bagas da 
roseira brava visto que elas reforçam 
substancialmente o sistema imunoló-
gico. Trata-se de uma planta que, à 
semelhança de outras espécies con-
ceituadas não originárias da Europa, 
como o ginseng e a equinácea, pos-
sui propriedades comprovadamente 
imunoestimulantes.

Segundo Caroline Gayet, fitote-
rapeuta e articulista da citada revis-
ta, estas bagas têm um forte poder 

antioxidante e anti-inflamatório, 
suscetível de combater eficazmente a 
artrite reumatoide, a osteoporose, a 
leucemia, a úlcera gástrica, a obesi-
dade, a hipertensão, o colesterol e a 
diabetes. Ela recomenda, particular-
mente no período outono-inverno, 
curas de três semanas com pausas de 
dez dias entre cada cura, da seguinte 
forma:

Deitar uma colher de café de bagas secas 
em 0,25 l de água fervente que se deixa em 
infusão durante dez minutos. Tomar dia-
riamente 3 a 4 chávenas desta infusão, 
quente ou fria.

Para as crianças prescreve o infuso 
dos rebentos da roseira brava como 
remédio imunitário. Para reduzir a 
fadiga das grávidas recomenda um 
“chá” feito com as bagas da roseira 
brava, gengibre e urtiga. 

Na gastronomia, mais propria-
mente na doçaria, são afamadas em 
muitos países as geleias confeciona-
das com os frutos da rosa canina. 
Quando visitámos Zagreb, capital 
da Croácia, tivemos oportunidade 
de comprar compota dos “frutinhos” 
da roseira brava que se revelou uma 
delícia de se lhe tirar o chapéu.

Não podemos ainda olvidar um 
produto típico da Bulgária que é a 
famosa essência de rosas. Com essa 
essência manufaturam-se perfumes, 
águas-de-colónia e “after shaves” 
apreciados em todo o mundo.

A rosa canina tem servido como 
primordial porta-enxertos de espé-
cies cultivares que, como se sabe, 
proporcionaram e continuam a pro-
porcionar, mediante sucessivas hibri-
dações, um número infindável de 
belas roseiras ornamentais.

DR
 

10 | SaúDe
DR

 

Circuito treino de força para idosos
Realizar cada exercício de forma controlada por 3-4 series de 15-20 repetições , para fortalecer a musculatura e melhorar a postura.

ro ímpar e de forma dentada e oval. 
As f lores são rosas pálido ou brancas 
com cinco pétalas, apresentando-se 
solitárias ou reunidas em corimbos. 
A espécie é hermafrodita com poli-
nização produzida por insetos. A dis-
persão é efetuada pelos pássaros, pois 
as duras sementes passam incólumes 
pelo trato intestinal, mantendo o seu 
poder germinativo.

 As bagas (cinórrodos) que contêm 
os frutos são elípticas de vermelho 
vivo com 1,5 a 2 cm de comprimen-
to. A planta possui duros acúleos, os 
quais fazem lembrar os dentes cani-
nos dos cães. Daí lhe advém o nome 
“rosa-canina”. Note-se que no inte-
rior dos cinórrodos, onde, segundo 
os botânicos, se alojam os verdadei-
ros frutinhos, surgem pelos ásperos 
por vezes agressivos para a pele e 
mucosas.

As tais bagas são riquíssimas em 
vitamina C. Diz-se que o seu teor é 
vinte vezes mais elevado do que o 
dos citrinos, sendo a vitamina rela-
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Publicidade

De acordo com o referido 
médico, o objectivo destas 
conversas com o público que 

frequenta esta instituição de ensino 
informal da Freguesia, visa, assim, 
facultar-lhes ferramentas que lhes 
possibilitem uma melhor observân-
cia de regras e cuidados, tendentes 
a salvaguardar a sua saúde, desmon-
tando, desse modo, alguns conceitos 
erradamente utilizados e desmasca-
rando falácias, muitas vezes, publi-
citadas nos órgãos de informação de 
maior projecção.

Tendo presente a faixa etária da 
população que frequenta este tipo 
de entidades criadas com o intuito 
de retirar de casas as pessoas, que 
deixaram a vida activa, ocupando 
saudavelmente o seu tempo, a ideia 
central destas “tertúlias” é, no fundo, 
proporcionar-lhes um conjunto de 
elementos que instrumentos para ati-
tudes e decisões responsáveis quando 
confrontados com problemas de saú-
de.

Por essa razão, todos os assuntos 
ligados à medicina são objecto de 

análise e debatidos, em ordem a que 
sejam desmitificados alguns tabus 
criados ao longo dos tempos e, por 
essa via, sensibilizar a comunidade 
não apenas para comportamentos 
incorrectos, mas contribuir para que 
a comunidade saiba adoptar postu-
ras preventivas em muitas situações.

Nesse quadro, adianta, Armando 
Brito e Sá, a maioria dos temas que 
constam da programação para este 
ano lectivo, foram sugeridos pelos 
próprios alunos, o que acaba por  
ser uma forma de captar o seu inte-
resse e, por seu intermédio, ampliar 
junto da comunidade conceitos, 
regras e atitudes adequadas em caso 
de doença.

Para Leandro Leal, 74 anos, alu-
no da referida disciplina, o motivo 
principal pelo qual decidiu integrar a 
turma que aborda a temática da saú-
de, prende-se com o convívio com 
outras pessoas da sua faixa etária, 
aliando-o à aquisição de algo que lhe 
seja útil, como é o caso.

Opinião semelhante expressa 
Filipa Pessoa, 68, anos, a qual refe-
re achar interessante saber o moti-
vo pelo qual as coisas acontecem, 
possuindo, dessa forma, meios de 
actuação no dia-a-dia, quando de 
prevenção se trata, ou em situações 
de doença.

E tudo, porque falar de saúde tam-
bém faz bem à saúde.

Na universidade sénior – o Sonho Não tem Idade 
“falar de saúde faz bem à saúde e aos alunos”
promover a literacia da saúde constitui o pilar fundamental da disciplina de saúde ministrada quinzenalmente na universidade Sénior – o Sonho 
Não tem Idade, por uma equipa de técnicos afectos à unidade de saúde local da Quinta do Conde, liderada pelo clínico armando Brito Sá.
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"Hall4You" evento da Hall Versátil de azeitão 
de apoio ao projeto da Cercizimbra 
Se maomé, Jesus, Buda e Confúcio – que sabiam tudo o que há para fazer – não foram capazes de erradicar a doença, a fome, 
a pobreza e a guerra, seremos nós capazes de o fazer?

A resposta é SIM. Com muito 
trabalho, humildade, dedica-
ção e solidariedade para com 

os mais desprotegidos. 
Foi com esta atitude e espírito soli-

dário que, a empresa HALL Versátil 
de Azeitão, se uniu e criou mais um 
evento social de apoio à comunidade 
onde está inserida. Este ano, a insti-
tuição selecionada foi a Cercizimbra, 

que com o seu Projeto de Solidarie-
dade Social apoia centenas de jovens.

A iniciativa, apelidada de 
HALL4YOU, decorreu no passa-
do sábado, dia 30 de novembro, 
nos bonitos espaços do Hotel Club 
D Ázeitão.

O trabalho de idealização, pre-
paração, montagem e divulgação 
contou com o empenho de toda a 

Equipa da HALL Versátil Azeitão, 
25 Pessoas que ao longo de várias 
semanas dedicaram-se com amor ao 
próximo, bem como dos parceiros, a 
saber, Jornal Comércio do Seixal e 
Sesimbra e Hotel Club D Ázeitão.

O evento foi marcado pela alegria 
e algumas surpresas, tendo havido 
oportunidade para conhecer, dire-
tamente dos responsáveis da HALL 
Versátil, António Cardoso e Pedro 
Aboim, as razões que levam uma 
pequena empresa a sentir a neces-
sidade de desenvolver projetos de 
responsabilidade social, bem como 
ouvir as sábias, e reconfortantes, 
palavras do Pároco José Manuel de 
S. Lourenço de Azeitão e S. Simão 
de Azeitão, bem como o Presiden-
te da Cercizimbra Jorge Rato que 
apresentou o fantástico projeto da 
instituição. Ao longo da tarde, para 
além do convívio, os presentes foram 
ainda presenteados por uma alegre 
peça de Teatro realizada por dois 
elementos do Grupo de Teatro Ivone 
Silva do Seixal, BRAVO! 

No Evento, a HALL Versátil 
Azeitão comprometia-se a realizar 
um donativo por cada cliente que 
estivesse presente. O balanço do 
evento foi excecional!  Reflexo da 
cultura social que os Portugueses 

possuem, conseguiu-se apoiar mone-
tariamente o Projeto da Cercizimbra 
em 1.195€, donativo já entregue esta 
segunda feira aos responsáveis da 
instituição. 

Importa salientar que a Cercizim-
bra é uma cooperativa de Solidarie-
dade Social, criada em 1976, com o 
esforço e empenho de um grupo de 
pais e familiares de crianças porta-
doras de deficiência. Iniciou com 
uma única valência (resposta social) 
– uma Escola de Educação Especial.

Com mais de 43 anos de ativida-
de, orgulha-se de todo o caminho 
percorrido no apoio aos projetos de 
vida dos seus utentes, atuando hoje 
em áreas muito diversas do desen-
volvimento humano, desde a inter-
venção precoce, jardim de infância 
/ creche, centro de recursos para a 
inclusão, centro de animação para a 
infância, formação profissional, cen-
tro de atividades ocupacionais, até 
aos lares residenciais.

Tal como nos partilhou António 
Cardoso, “Na Vida, se não tivermos 
oportunidade de fazer coisas grandes, 
poderemos sempre fazer pequenas coi-
sas mas de forma grandiosa…até para 
o ano! Um grande bem-haja a Todos 
os que tão humildemente permitiram a 
realização desta iniciativa.”



No dia 21 de dezembro o Seixal rece-
be a II Corrida de S. Silvestre. Para que 
todos possam participar existem algumas 
variantes, já que nem todas as pernas são 
iguais.

A corrida, de 10 km, terá início às 
17h30m bem como a caminhada de 5 km. 
Há ainda espaço para uma mini S. Silves-
tre, que será realizada ás 17h.

O tempo máximo previsto para todas 
as provas é de 2 horas.

Participe e divirta-se. Cuide de si e 
pratique exercício físico.
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GruPo motArD PAlADINoS

NAtAl Do hoSPItAl Do SeIXAl

No próximo sábado, dia 
14, pelas 16 horas é a vez de 
mais um Natal do Hospital 
do Seixal. Mesmo que este 
ainda não exista e seja so-
mente uma ideia, celebra-se 
com esperança a construção 
do mesmo.

Assim vários artistas vão emprestar o seu talento para esta cele-
bração e fazer desta tarde um momento alto para que as suas vozes 
cheguem a quem de direito. 

O programa é variado e podem ser apreciados, em palco, Maria 
de Lourdes, Fernando Viegas, Mário Barradas, Ricardo Mestre, 
Brothers Soul, Manuela Sameiro, David Ventura, Eduardo Santa-
na, Diana Soares, Elisabete, Vitor Paulo, Banza, David Antunes e 
para finalizar Os Anjos.

As festividades terão início às 16 horas, com música, sendo que 
haverá lugar para discursos da comissão de utentes  e ainda Joa-
quim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal.

A Sociedade Filarmónica União Seixalense tem a honra de rece-
ber este evento que contará com a presença de  todos os interessados 
em que este hospital seja uma realidade.

Publicidade

O Grupo Motard Paladi-
nos, iniciou as suas comemo-
rações de Natal que se prolon-
gam por todo o mês e sempre 
com características específicas 
visando todo o tipo de público.

No dia 7 teve lugar o desfile 
motard, que partiu da sede do 
Grupo Motard Lusitanos com 
a farda especial, a de Pai Natal tendo percorrido as ruas da Amora, 
Arrentela e Seixal. A primeira paragem foi na sede do Grupo Mo-
tard Paladinos para um moscatel de honra e seguiu para a sede do 
Moto Clube Seixal.

No dia 14, na Aldeia Natal do Seixal, o Grupo Motard Paladinos 
tem o prazer de convidar a população para um evento especial, 
numa organização conjunta dos três clube mencionados: a decora-
ção das motas que vai dar origem a um concurso. Estejam atentos 
para poderem participar.

DR 

 
| 11 de dezembro de 2019

coNcurSo De PreSéPIoS 
NA QuINtA Do coNDe

Está aberto concurso para eleger 
os melhores presépios. Numa quadra 
festiva, como o Natal, onde se celebra 
o nascimento do menino, é um velho 
hábito que cada habitação tenha o seu 
presépio.

Este pode ser de forma clássica, onde 
as personagens são as mesmas ou puxar 
pela criatividade de criar novos elemen-
tos que tornarão ainda mais rico e belo 
cada presépio.

Um lar acolhe não só pessoas como 
também memórias e tempos em que 
tudo soava sempre perfeito. Este mês 

relembra-se tudo isso e ainda as estórias clássicas da época.
Coloque a sua imaginação a funcionar e aproveite esta oportu-

nidade de mostrar o seu trabalho para que todos possam usufruir. 
Consulte o regulamento e participe.

coNto De NAtAl São SIlveStre
DR 

O Grupo de Teatro Ivone 
Silva vai levar à cena a peça 
"Um conto de Natal" no próxi-
mo dia 15 de dezembro, pelas 
15 horas, no salão paroquial da 
igreja da Torre da Marinha.

É uma peça com pequenos 
quadros alusivos à época nata-
lícia onde não podem faltar as 
respetivas canções. O que se 
pretende é mostrar que a boa 
disposição é o mais importante.

Este é um espetáculo para 
todos e que reaviva a memória 
dos tempos em que a infância 
era o mais importante. Além 
das músicas, que todos conhe-
cem, ainda há lugar para se sol-
tarem umas gargalhadas.

Uma tarde de domingo pode 
ser passada em família ou com 
amigos e ainda usufruir de mo-
mentos que serão de muita boa 
disposição e alegria.

DR 

DR 

DR 
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Bahar, uma antiga advogada de etnia 
curda que agora comanda o batalhão das 
Filhas do Sol, prepara-se para atacar a sua 
cidade natal, situada na província de Sirnak, 
no sudeste da Turquia. O objectivo é libertar 
a população das mãos dos extremistas e 
salvar o seu próprio filho, que acredita ter 
sido feito prisioneiro quando lhe mataram 
o marido.

A francesa Mathilde é uma jornalista 
veterana que ali se encontra para cobrir 
a guerra e que se dispôs a escrever sobre 
a ofensiva daquele grupo de mulheres-
soldado. O encontro entre elas, dentro das 
terríveis circunstâncias que enfrentam, vai 
moldar o seu destino.

Um filme onde as mulheres assumem 
o comando e tomam todas as decisões. A 
violência que a guerra acarreta é mostrada 
sem véus e com toda a claridade. As 
violações e as torturas são o comum do dia 
a dia e elas, as filhas do sol, vão fazer justiça 
pelas suas próprias mãos.

Sudoku

 Sopa de letraS

21-03  a  20-04

21-06  a  23-07

21-04  a  21-05

21-04  a  21-05

24-07  a  23-08

24-09  a  23-10

24-08  a  23-09

24-10 a  22-11

23-11 a  21-12

22-12 a  20-01

21-01 a 19-02

20-02 a 20-03

SOLUÇÃO

DeSPortoS

cinema

Carneiro

touro

Gémeos

Caranguejo

Leão

virgem

Balança

escorpião

sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixes

Amor: Siga com convicção o que o coração lhe diz. Que a 
compreensão viva no seu coração!
Saúde: Faça uma alimentação rica em vitaminas.
Dinheiro: Momento favorável a nível profissional.
Números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Amor: Tendência para viver bons momentos a dois. Ape-
sar das contingências, supere sempre as dificuldades, vença 
os obstáculos e construa o seu caminho!
Saúde: Sem surpresas.
Dinheiro: Trabalhe com afinco para atingir os seus fins.
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Amor: Preste mais atenção à sua família. A felicidade na 
sua casa depende da educação que der aos seus filhos.
Saúde: Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Não faça gastos supérfluos.
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Amor: acredite que é uma pessoa com um potencial enor-
me. Aprenda a soltar toda essa Força e Luz interior.
Saúde: Cuidado com quebras de tensão.
Dinheiro: Momento favorável.
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Amor: Tudo na vida tem uma solução, não desanime. 
Que a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante!
Saúde: Evite enervar-se.
Dinheiro: Situação financeira sem sobressaltos.
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Amor: Pode sentir que o seu amor não é correspondido, 
mas é uma fase passageira.
Saúde: Tenha cuidados com os olhos.
Dinheiro: Possível aumento inesperado.
Números da Semana: 1, 8, 17, 21, 39, 48

Amor: Controle a impulsividade, meça as suas palavras. 
Procure gastar o seu tempo na realização de coisas úteis.
Saúde: Dê mais atenção aos seus pulmões, não fume.
Dinheiro: Ponha em marcha um projeto antigo.
Números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Amor: Controle a sua agressividade. Procure ter pensa-
mentos positivos e não se deixe invadir por sentimentos ou 
pensamentos negativos.
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde.
Dinheiro: Período favorável.
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Amor: Diga a verdade, por mais que lhe custe. Tome a 
iniciativa, é você que cria as oportunidades!
Saúde: Cuide dos seus pés.
Dinheiro: Poderá planear uma viagem ao estrangeiro.
Números da Semana: 5, 25, 36, 44, 47, 49

Amor: Aposte na sua relação. Que o Amor e a Felicidade 
sejam uma constante na sua vida!
Saúde: Não se desleixe, cuide de si.
Dinheiro: Pense bem antes de investir o seu dinheiro.
Números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Amor: Um amigo pode declarar-lhe uma paixão. Que os 
seus desejos se realizem!
Saúde: Vigie a sua alimentação.
Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Amor: Momentos escaldantes a dois.
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Não gaste além das suas possibilidades.
Números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

11 a 19 de dezembro
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Estamos em 1939 e a Polónia fica sob o 
jugo dos nazis. Com receio do que possa 
acontecer, os pais de Alma Belasco enviam-
-na para casa dos tios, em São Francisco. A 
casa é uma autêntica mansão e dá-se o en-
contro entre Alma e Ichimei Fukuda, o filho 
do jardineiro japonês. São tocados pela seta 
do cupido, de modo ingénuo mas profundo. 

O ataque a Pearl Harbour afasta-os pois 
todos os japoneses são considerados inimi-
gos. Este amor não é bem aceite pois as dife-
renças são profundas, o que não impede de 
continuarem a nutrir esse sentimento.

Mais tarde Alma conhece Irina Bazili, 
uma funcionária dum lar de idosos pouco 
convencional, que teve um passado curioso 
e interessante. Esta torna-se amiga do neto 
de Alma, Seth, que será a peça fundamental 
para a descoberta duma paixão que perdu-
rou durante quase setenta anos.

livro

d
r

o AmANte jAPoNêS

vOLeibOL bOxe fUtSaL
nataCaO remO eqUitaCaO
CiCLiSmO hOqUei bOSSia
teniS andebOL biLhar
veLa fUtebOL rUgby

AS FIlhAS Do Sol

d
r
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marco miguel e Inês marques ganham 
São Silvestre de Corroios 2019

Publicidade

a época das São Silvestres começou com 1416 atletas nesta vila da margem sul do tejo.

No passado dia 1 de dezembro 
de 2019 realizou-se a 3ª São 
Silvestre de Corroios, pro-

va popular, de atletismo,  gratuita e 
aberta a todos, com a distância de 10 
km.  A prova principal reuniu 1270 
atletas e 146 no “km jovem”, prefa-
zendo um total de 1416 participantes. 
Foram percorridas as  várias artérias 
desta vila e a chegada foi no Pavilhão 
Multiusos da Quinta da Marialva. 
Organizada pela Associação Natu-
reza Ensina (ANE) contou com a 

presença das campeãs do Mundo, 
Aurora Cunha e Carla Sacramento 
como Madrinhas da prova.

Foram vencedores, no sector mas-
culino Marco Miguel, do Clube Pra-
ças da Armada com 32.03 minutos, 
tendo sido Nelson Cruz, do Clube 
Pedro Pessoa Escola de Atletismo 
(CPPEA) e João Bragadeste também 
dos Praças da Armada com 32:17 e 
32:23 respetivamente, 2º e 3º classi-
ficados.

No setor feminino, a atleta da 

Escola de Atletismo de Coimbra, a 
campeã de trail, Inês Marques foi 
a primeira classificada com 38:15 
alcançando uma vitória destacada. 
Na segunda posição ficou Lara Gló-
ria, do Sporting Clube de Portugal, 
vencedora da primeira edição desta 
prova, ficando em terceiro, Catarina 
Carmo do CPPEA respetivamente 
com 39.57 minutos e 40.18 minutos.

Por equipas a vitória sorriu ao 
Clube Pedro Pessoa Escola de Atle-
tismo (CPPEA), tendo os restan-
tes lugares de pódio sido ocupados 
pelos anfitriões da Associação “A 
Natureza ensina” e pelo CCR Alto 
do Moinho, respetivamente 2ºs e 3ºs 
classificados.

Para a realização desta 3.ª edi-
ção da São Silvestre de Corroios foi 
essencial o apoio da Câmara Muni-
cipal do Seixal, Junta de Freguesia 
de Corroios, forças e serviços de 
segurança, bem como várias empre-
sas privadas como a AUCHAN, 
patrocinador principal da prova.

Rodrigo Silva, diretor da prova 
afirmou “Estamos plenamente satisfeitos 
e realizados. Todos os objetivos qualitati-
vos e quantitativos foram alcançados.  Com 
esta 3ª edição, a São Silvestre de Corroios 
entrou na maturidade, assumindo-se como 

uma prova de referência no atletismo popu-
lar nacional.” salientando que “este 
número de atletas chegados é a prova de 
que é possível com paixão, empenho e deter-
minação, fazermos eventos amadores que 
dignificam as entidades publicas e priva-
das que os apoiam” isto apesar de dizer 
que “será muito difícil a esta organização, 
com os meios humanos e logísticos disponí-
veis, fazer crescer esta prova”. Concluiu 
afirmando que “os campeões de atletis-
mo fazem-se nas pistas, tantas vezes esque-
cidas para outros desportos, mas adeptos 
para o atletismo conquistam-se tirando as 
pessoas de casa e os miúdos dos telemóveis, 
praticando desporto popular com provas de 
estrada, participadas e competitivas, de 
atletas para atletas, como o foi a nossa São 
Silvestre.”

A próxima edição desta prova está 
prevista para dia 6 de dezembro de 
2020.
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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 seis de Dezembro de dois mil e dezanove, 
com início a folhas sessenta e cinco e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número VINTE E SEIS, na 
qual, Palmira dos Anjos Castro Magalhães de Carvalho dos Santos Alves, NIF 100 864 805, natural da freguesia 
de Outeiro, concelho de Montalegre, e marido Rui Manuel Ribeiro dos Santos Alves, NIF 130 329 614, natural 
da freguesia de Arroios, concelho de Lisboa, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua  
Dr. Francisco de Sá Carneiro, 11, 1º A, Oeiras, – portadores dos cartões de cidadão números, respectivamente, 
03704456 7 ZY4 e 02359358 0 ZY2, ambos válidos até 21/07/2022 e emitidos pela República Portuguesa, declararam:_
Que a justificante mulher é, com exclusão de outrém, a única e actual dona e legítima possuidora, de mil e trinta 
e oito barra cem mil e trezentos avos indivisos do prédio rústico sito no Pinhal de Frades, freguesia de Arrentela, 
concelho do Seixal, que confronta do norte e sul com caminhos, e do nascente e poente com António Xavier de 
Lima, descrito na Conservatória do Registo Predial do Seixal sob o número MIL SEISCENTOS E NOVENTA E 
NOVE, inscrito na matriz predial respectiva sob parte do artigo 1 da Secção L1 da freguesia de Fernão Ferro, ainda 
pendente do processo de cadastro geométrico n.º 19/2012. _________________________________________
Que, os referidos avos indivisos lhe foram doados, então no estado de divorciada, por seus pais Joaquim Manuel 
Magalhães de Carvalho e mulher Palmira de Castro, casados sob o regime da comunhão geral, residentes na Rua da 
Atalaia, 47, 2º, Lisboa, no final do ano de mil novecentos e oitenta e oito, direito que, pensa a justificante, os referidos 
Joaquim Manuel Magalhães de Carvalho e mulher Palmira de Castro teria adquirido por compra a António Xavier 
de Lima e mulher Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima, apesar da titular inscrita, ser nos termos da Ap. 1 de 
01/02/1989, a sociedade Alfacr – Construção Civil, Urbanizações e Terraplanagens, Lda, com sede na Av. Duque de 
Loulé, 52, 2º, Lisboa, mas dado o tempo decorrido desde aquela aquisição até hoje, não é detentora de qualquer título 
formal que legitime a posse do referido imóvel._________________________________________________
Que, não sabe a justificante, nem se recorda se chegou a efectivar-se a celebração da indicada doação por escritura 
pública, não obstante as diversas buscas a que procedeu em diversos cartórios notariais. ____________________
Que, em consequência disso, o seu invocado direito de propriedade advém-lhe originariamente por usucapião, 
em virtude de, depois da doação, e até hoje, a justificante ter entrado na posse efectiva e material do referido 
imóvel, fazendo a sua manutenção e tratamentos necessários, tendo usufruído dele com os demais comproprietários, 
gozando assim todas as utilidades por ele proporcionadas, e dos frutos do mesmo,  pagando sempre as contribuições e 
impostos devidos ao Estado, posse que sempre exerceu em nome próprio, como sua proprietária, ininterruptamente, 
na convicção de não estar a lesar direitos de outrem, de boa fé, sem violência e de modo a ser conhecida por toda a 
gente, por isso pacífica, pública e contínua, não havendo oposição de quem quer que fosse. _________________
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. __________
Que a justificante é atualmente casada no regime da comunhão de adquiridos, conforme acima se identificou, mas 
adquiriu o identificado prédio por doação, tendo iniciado a posse do mesmo em data anterior ao seu casamento, dado 
ter-se casado em 16/04/2007, pelo que, nos termos da alínea b), do n.º 2 do artigo 1722º do C.C. o identificado direito 
prédio constitui seu direito próprio. ________________________________________________________
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 06 de Dezembro de 2019.

A Notária,
(Susana Ribeiro de Brito Valle)
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