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sociedade
Sociedade Musical 5 de Outubro 
recebe mais uma edição do Sons na 
Aldeia. A aldeia será envadida por 
muita música no próximo dia 12 de 
outubro.
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RepoRtagem
Freguesia da Quinta do Conde cele-
bra o seu 34.° aniversário. Uma festa 
de luz e cor que trouxe centenas à 
sua celebração.
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entRevista
A stay assume-se como uma empresa 
inovadora e dinâmica. O seu desen-
volvimento e profissionalismo ja deu 
vários frutos. Quisemos saber qual o 
segredo para este sucesso.
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amianto
até quando!

CARTÓRIO NOTARIAL DE CORROIOS
Praceta Cidade de Lagos, nº 3, loja B – 2855-102 Corroios

(com entrada pela Rua Cidade de Leiria, junto ao Jardim Quinta da Água)

Tel: 211 310 295|Tlm: 912 321 173|fax: 211 324 529
e-mail: ines.gomes@notarios.pt

Horário: dias úteis entre as 9H e as 17H
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amianto na escola Básica  
dr. antónio augusto Louro
o amianto, substância que existe nas escolas públicas de construção mais antiga, tem sido tema  
de aceso debate por parte da comunidade escolar. o “comércio” esteve à conversa com o 
professor Rui amaro, que nos falou da situação atual que se faz sentir na escola Básica dr. antónio 
augusto Louro.

Como é sabido o amianto 
representa um perigo para a 
saúde pública, sendo consi-
derado cancerígeno. A escola 
ainda tem amianto nas suas 
instalações. Que ações têm 
sido tomadas para minorar a 
situação?

Nada tem sido feito para minorar 
a situação. As coberturas de amianto 
estão partidas, degradadas e a desa-
gregarem-se visivelmente, princi-
palmente as dos telheiros de ligação 
entre pavilhões.

Os encarregados de educação 
e os alunos estão conscientes de 
que não é nada benéfico para a 
saúde em geral e em particular 
para a comunidade escolar?

Os Encarregados de Educação 
estão alertados e a respetiva Asso-
ciação já efetuou diversos contactos 
com os responsáveis ministeriais e 
autarquias locais, contudo sem suces-
so aparente. Estão neste momento a 
tentar outra vez.

Certamente que efetuaram 
todos os contactos possíveis 
com o Ministério. Que resposta 
receberam?

O Ministério da Educação foi 
alertado para o problema inúmeras 
vezes, ainda no anterior governo foi 
pedido à senhora diretora do agru-
pamento que pedisse três orçamen-
tos a empresas especializadas, o que 
foi feito e enviado para o organismo 
competente, sob tutela do ministério. 

Depois disso, o ministério foi contac-
tado várias vezes mas sem sucesso 
quanto à remoção do amianto.  

Já pensaram recorrer a 
outras entidades no sentido de 
resolver a situação?

Já foram alertados as autarquias 
que nada podem fazer pois não têm 
a tutela. Neste momento pensamos 
que o Ministério está a adiar preci-
samente para esperar pela munici-

palização da educação e 
não ter que suportar estes 
encargos financeiros. A 
Associação de Pais, foi ou 
irá brevemente apresen-
tar queixa na Delegação 
de Saúde. Os professores 
e esta mesma associação 
já denunciaram a situa-
ção junto dos principais 
canais de televisão, que 
não puderam filmar nem 
entrevistar dentro da 
escola por falta de autori-
zação superior.

Como é sabido o 
parque escolar preci-
sava de ser todo reno-
vado. Os tempos são 
outros e as necessida-
des mudaram. De que 
necessita esta escola? 

Temos principalmente 
falta de climatização. As 
salas de aula são gela-

das de inverno e insuportavelmente 
quentes no verão. Também as ins-
talações sanitárias são muito pouco 
dignas para os alunos e algum do 
mobiliário está bastante degradado 
apesar da Direção ter feito grandes 
esforços nesse sentido e renovado 
muitas mesas. Ao nível das novas tec-
nologias a escola está bem equipada 
apesar dos equipamentos, principal-
mente os computadores se estarem a 
aproximar do seu fim de vida útil.
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erasmus+

O  "OTF – Occupy the future", 
tem como principal missão 
alertar para a questão das 

mudanças que o mundo do trabalho 
tem sofrido. O que se conhecia como 
emprego passa agora a ser uma for-
ma de estar em termos laborais, 
onde a formação profissional deve 
ser contínua para que deste modo 
haja capacidade de adaptação às 
evoluções tecnológicas.

Deste modo, serão disponibili-
zados alguns elementos, de modo 
a compreender qual a realidade de 
algumas profissões no mundo atu-
al. Cientistas de dados, designers de 
conteúdos para utilizadores, influen-
ciador de redes sociais, pilote de dro-

nes e engenharia de software serão 
as possibilidades.

Este projeto engloba quatro países, 
entre eles estão Portugal, Lituânia, 
Turquia e Grécia. A diversidade cul-
tural, é um modo de aprendizagem 
que permite partilhas de informa-
ção e experiências, proporcionando 
aos professores e alunos trabalharem 
em conjunto para os desafios que se 
avizinham. Ana Isabel Boto, Maria 
José Rosmaninho e Rui Amaro, são 
os coordenadores deste projeto.

No que respeita ao “School Against 
Bullying”, o mote é alertar para a 
consciencialização de toda a popula-
ção escolar para o bullying. Através 
de ações de formação, pretende-se 

a escola Básica dr. antónio augusto Louro fará parte do projeto “erasmus+” subordinado aos
temas “otF – occupy the future” e “schools stand against Bullying”. este projeto destina-se a
alunos do 3.º ciclo e irá estender-se durante os próximos dois anos letivos (2019 a 2021).
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criar empatia, o sentimento de colo-
cação no lugar do outro, mostrando 
que os valores pessoais são os pilares 
mais importantes. A amizade e o res-
peito pelo próximo fazem a diferença 
aliados a uma boa formação.

Todas as culturas têm os seus valo-
res intrínsecos e por isso é importan-
te que os cinco países envolvidos no 
projeto consigam encontrar a sinto-
nia certa, conseguindo conjugar as 
várias diferenças culturais entre si. 
Fazem parte do conjunto de países, 
Portugal, Roménia, Turquia, Itália e 
Grécia, que receberão professores e 
alunos de modo a criar uma comuni-
dade coesa e participativa.

Este projeto pretende criar uma 
profunda reflexão sobre as causas e 
consequências do bullying, encon-
trando respostas assertivas e corre-
tas, para que deste modo seja possível 
prevenir a violência e identificar 
soluções pacíficas e duradouras. Os 
responsáveis pela coordenação des-
te projeto são Sofia Venceslau, Ana 
Maria Homem e Rui Amaro.

Apesar do tamanho da Europa, 
são estes projetos que pretendem 
aproximar toda a comunidade, de 
modo a criar experiências enrique-
cedoras e partilhas que ficarão para 
a vida de todos os participantes.
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o  vozeiro

rui Hélder Feio

Após o divórcio,
que fAzer à cAsA?

Na continuação da edição anterior, 
falemos agora de uma das maiores do-
res de cabeça de um casal quando de-
cide por fim ao casamento, o que fazer 
ao património imobiliário comum. 

Em Portugal, o regime supletivo de 
casamento é o da comunhão de adqui-
ridos. Este regime determina o patri-
mónio comum do casal é constituído 
pelo conjunto de bens adquiridos du-
rante a vigência do casamento.

Se duas pessoas casaram com co-
munhão de adquiridos, em caso de 
divórcio a partilha corresponde à di-
visão dos bens comuns. Ou seja, dois 
quinhões (50% a cada).

Como resolver? Há duas possibili-
dade, ou um dos cônjuges vende a sua 
parte ao outro ou vendem a terceiro.

No primeiro caso, o montante a 
pagar ao outro corresponde a metade 
do valor da avaliação patrimonial e os 
custos com o crédito. São as denomi-
nadas tornas. 

As tornas são um negócio de alie-
nação/aquisição do direito real a um 
bem imóvel ou parte dele. Por essa 
razão, são consideradas como um ga-
nho para quem as recebe e estão su-
jeitas a tributação em mais-valias no 
ano da partilha. Para quem as paga, 
processa-se como se de uma aquisição 
se tratasse.

E quando existe um crédito à ha-
bitação, calcula-se o valor das tornas, 
fazem-se as contas ao imóvel deduzin-
do a dívida ao banco. Se houver saldo 
positivo, divide-se esse valor por dois 
e quem fica com a casa terá de dar, no 
mínimo, esse montante ao outro. 

    Quem vende a sua parte tem 
de pedir a exoneração ao banco para 
ficar livre da dívida. Quem compra, de-
verá tentar renegociar as condições do 
crédito com o banco. 

Se o imóvel for vendido a terceiros, 
dividem a receita. Se houver mais-
-valias, estas devem ser declaradas em 
50% por cada um no anexo G da de-
claração de rendimentos. No entanto, 
se reinvestir o valor num outro imóvel 
para habitação própria e permanente, 
poderão não pagar as mais-valias. 

O reinvestimento num imóvel po-
derá estar situado em território portu-
guês ou no território de outro Estado 
membro da União Europeia ou do es-
paço económico europeu, desde que, 
neste último caso, exista intercâmbio 
de informações em matéria fiscal.

De notar que esse reinvestimento, 
tem de ser feito no prazo no prazo de 
36 meses a contar da data de realiza-
ção. 

Para poder beneficiar da isenção, a 
intenção de reinvestir, ainda que par-
cial, deverá ser mencionada na decla-
ração de IRS do ano a que respeita a 
venda do imóvel. Se não o fizer, não 
conseguirá evitar que a mais-valia rea-
lizada seja tributada na totalidade.

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

o associativismo

A novo grupo profissional, o 
operariado, enfrentava um 
novo tipo de vida. As fábricas, 

todas instaladas nas cidades, vieram 
alterar o cenário que se conhecia. 
Em busca de melhores condições 
de vida os camponeses largavam as 
suas terras e rumavam em direção 
às cidades que não tinha condições 
para os acolher. Amontoavam-se em 
habitações mínimas mas havia tra-
balho e isso permitia alimentar-se a 
si e ás famílias.

A situação enfrentada pelos operá-
rios não era a melhor. Sem legislação 
que os defendesse ou lhes oferecesse 
alguma protecção, trabalhavam sem 
horários estipulados as horas que 
fossem precisas. Em regra ultrapas-
savam as dezasseis horas e toda a 
família estava à disposição do patrão 
que tinha como missão, produzir o 
máximo possível. Os homens rece-
biam um determinado salário, as 
mulheres muito menos e as crianças 
apenas uma ninharia ainda  que a 
função desempenhada fosse a mes-
ma.

Rapidamente nasce a consciência 
de que existe exploração laborar e os 

operários são vistos como peças da 
engrenagem e não como seres que 
contribuíam para a melhoria de vida 
da sociedade. Depois de manifesta-
ções contra as péssimas condições 
de trabalho finalmente conseguiram 
que se estipulasse um horário de tra-
balho e uma remuneração fixa, uma 
vez que cada patrão tinha o poder 
de escolher quanto queria pagar pela 
execução do trabalho efetuado.

Apenas em 1824 foi permitida a 
liberdade de associação, aprovada 
pelo Parlamento alterando o que 
apenas era 
permito às 
classes domi-
nantes. Foi 
assim que as 
Associações 
se tornaram 
legais e cons-
tituíram-se as 
trade unions 
que reuniam 
trabalhado-
res do mesmo 
ramo. Estes 
grupos fica-
ram conhe-

A Revolução Industrial, com a massificação do trabalho em fábricas, veio alterar os sistema social que 
se mantinha estático e sem qualquer alteração. inglaterra apresentava as condições necessárias para 
que a mudança pudesse acontecer. com um subsolo rico em carvão, o combustível que se impunha e 
uma população melhor alimentada, fruto da Revolução agrícola, tudo indicava estar na linha da frente.

cidos com o nome de sindicatos. Ao 
longo da sua existência foram sofren-
do algumas alterações, com certas 
f lexibilidades resultantes dos contex-
tos políticos que se foram vivendo.

Em 1830 surge a Associação 
Nacional para a Proteção do Tra-
balho que tinha como objetivo unir 
todos os sindicatos e funcionar como 
mediadora de todas as situações 
plausíveis. Nos Estados Unidos o sin-
dicalismo nasceu em 1827 e somen-
te em 1886 é que nasce a Federação 
Americana do Trabalho que se pau-
tava pelos resultados e não pelas pro-
messas e mudanças vãs.

Durante a Revolução Francesa 
algumas ideias liberais opunham-se 
à atividade sindical, como a lei Cha-
pelier que, em nome da liberdade dos 
Direitos do Homem, considerou as 
associações de trabalhadores e tra-
balhadores ilegais. No entanto aca-
bou por ser um motor para que esses 
mesmos movimentos se reerguessem 
e ganhassem mais adeptos, mesmo 
que fosse de modo clandestino. Con-
tudo os altos e baixos, os avanços e os 
retrocessos continuaram a existir até 
ao final da II Guerra Mundial que 
tudo alterou e movimentou.

Rostos do seixal
JÚLio FeRReiRa vaLe (1947)

giosa na paróquia da Cova da Piedade, 
em Almada.

Em 1984 ingressou no Seminário de 
São José de Caparide, no Estoril, fre-
quentando o Seminário de Almada (1986 
e 1987) e seguindo posteriormente para 
o Seminário de Lamego até 1992. Em 
1991 foi ordenado diácono e, em 1992, o 
bispo de Setúbal Dom Manuel Martins 
ordenou-o presbítero na Sé Catedral de 
Setúbal. A 5 de julho de 1992 celebrou 
"Missa Nova" na paróquia da Cova da 
Piedade, para a qual foi nomeado vigá-
rio paroquial, integrando o Conselho 
Presbiteral. Devido a doença prolongada 
do pároco de Corroios – Norberto Lino, 
o bispo de Setúbal nomeou-o adminis-
trador paroquial de Corroios. Um ano 
depois foi nomeado pároco, com a res-
ponsabilidade pastoral das comunidades 
de Miratejo e Vale de Milhaços, tendo 

coordenado a paróquia um mês depois 
numa celebração eucarística presidida 
por Dom Manuel Martins e concelebra-
da pelos padres Júlio, Lino e Piodécimo 
Fantinato (vígário forâneo do Seixal) 
entre muitos outros sacerdotes.

Por votação dos sacerdotes que com-
põem a Vigararia do Seixal, foi eleito, 
a 20 de junho de 2000, vigário forâneo 
do Seixal para o quinténio 2000-2005. 
Em 2008, foi para a paróquia da Quin-
ta do Conde, em Sesimbra, onde reati-
vou o grupo de voluntariado. Em junho 
de 2012, o bispo de Setúbal nomeou-o 
pároco de Arrentela, em substituição do 
padre David Pinho Esteves, tendo inicia-
do funções na paróquia a 9 de setembro 
numa celebração eucarística presidida 
por Dom Gilberto dos Reis, cessando a 
sua função em 2016.

Mário BarradasNatural de Fonte da Bica, conce-
lho de Rio Maior, cedo ruma à 
margem sul do Tejo onde come-

ça a trabalhar como serralheiro civil na 
Lisnave, despertando a sua vocação reli-

DR 

DR 

DR 
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o céu iluminou-se na Quinta do conde
para festejar 34.º aniversário da Junta
Um espectáculo de fogo de artificio iluminou o céu da Quinta do Conde para festejar o 34º aniversário 
da elevação da localidade à categoria de freguesia.

O espectáculo que coloriu 
a noite de 9 de Outubro, 
encerrou o programa de 

celebrações, iniciadas com a apre-
sentação pública da Escola de Gaita-
-de-Foles, um apontamento musical 
pelo pianista Daniel Sheveitz, que 
interpretou temas da autoria de José 
Afonso e Carlos Paredes e a atribui-
ção de saudações e distinções a figu-
ras e instituições da freguesia.

No decurso da cerimónia, reali-
zada no Salão João Favinha, exíguo 
para acolher a numerosa assistência, 

Vítor Antunes, Presidente da aludida 
Junta, explicitou o trabalho desen-
volvido ao longo da primeira metade 
do actual mandato e das dificulda-
des com que se confrontou.

Na sua intervenção, o autarca 
quintacondense, sublinhou “a deses-
tabilização criada pelo Governo, 
através da eufemística descentraliza-
ção de competências, que na prática 
se traduz numa real transferência 
de encargos sem os corresponden-
tes meios financeiros, “processo que 
serviu para distrair os incautos, con-

fundindo-os quanto à repartição dos 
valores inscritos no Mapa do Orça-
mento de Estado, o qual continua 
a colocar esta freguesia no último 
lugar no rácio valor/habitante.” 

Neste contexto, referiu ainda Vítor 
Antunes, “fazemos uma avaliação 
negativada de legislatura que ora se 
concluiu, pois, não obstante as expec-
tativas a sua actuação no quadro 
deste território, caracterizou-se por 
estagnar, adiar, regredir em matéria 
de resposta aos problemas locais.” 

Presente na cerimónia, Odete 
Graça, Presidente da Assembleia 
Municipal de Sesimbra, saudou a 
população, os agraciados e todos 
quantos ao longo destes anos contri-
buíram para a elevação da localida-
de, ao mesmo tempo que relembrou 
as infra-estruturas que a localidade 
possuía e a evolução registada nes-
se capítulo ao longo deste período 
de tempo, que a seu ver, “reflecte o 
modo como todos soubemos cons-
truir uma freguesia melhor”.

Encerrando as alocuções Fran-
cisco Jesus, Presidente da Câmara 
Municipal de Sesimbra, realçou o 
crescimento demográfico regista-
do na última década nesta zona do 

Prink Seixal
Av. Resistentes Antifascistas, 33
Torre da Marinha
Tel.: 212 220 281
seixal@prink.pt

Aberto segunda a sexta:
09h30-13h00 – 15h00-19h00,
Sábado: 09h30-13h00

Concelho e o facto de se tratar de 
uma das freguesias do país cujos 
habitantes têm uma taxa etária mais 
baixa, considerando que tal decorre 
de se tratar de um espaço atractivo 
para viver que goza de uma excelen-
te centralidade.

Para o edil, “isso coloca um outro 
grau de necessidades e exigências a 
que temos de dar resposta. Desde 
logo, com um conjunto de equipa-
mentos essenciais à manutenção da 
coesão social e do reforço dos prin-
cipais traços indentitários da comu-
nidade”.

Na óptica do líder camarário, 
“esse é o trabalho que temos pela 
frente, o qual se estende pela limpeza 
e higiene urbana, assim como dotar 
a freguesia de um auditório, cujo 
concurso para a sua execução tencio-
namos lançar no próximo ano e um 
pavilhão multiusos com capacidade 
para acolher eventos, espectáculos 
exposições e outras actividades.”



consequências e riscos do novo 
aeroporto no montijo, motivam 
sessão de esclarecimento

A reunião efectuada a 13 de 
Setembro, na sede da autar-
quia, no quadro do processo 

de discussão pública que decorreu 
até dia 19, resulta da circunstância 
da localidade se encontrar no corre-
dor de descolagens das aeronaves e 
das consequências que daí resultam, 
designadamente no domínio do ruí-
do e das implicações que o mesmo 
tem em matéria de saúde.

No decurso do encontro, Vítor 
Antunes, presidente da referida Junta 
de Freguesia, considerou que a trans-
formação da Base Aérea nº 6 num 
aeroporto comercial, é uma medida 
que a par de não servir os interesses 
do país, irá prejudicar a qualidade 
vida dos habitantes da localidade, 
afectando sobremaneira a sua saúde, 
devido ao ruído a que ficam perma-
nentemente expostos.

Na opinião do autarca,” a Quin-
ta do Conde e a Baixa da Banheira 
são duas das localidades densamente 
povoadas, situadas no aludido espa-
ço canal, que serão sobrevoadas por 
aeronaves a baixa altitude, situação 
que nos leva a alertar os moradores 
da freguesia para a necessidade de 
expressarem a sua opinião sobre este 
assunto, junto da entidade responsá-
vel por este dossier”. 

De resto, referiu ainda Vítor Antu-
nes, “essa foi uma das razões pelas 
quais entendemos promover esta 
sessão, pois, cremo que a posição 
individual de cada um, relativa a 
este dossier é importante e pode ser 
manifestada através do endereço 
www.participa.pt, portal da Agência 
Portuguesa do Ambiente que recebe 
os contributos de todos os cidadãos e 
instituições que queiram pronunciar-
-se acerca de processos em fase de 
consulta pública, como é o caso”.

Para o dirigente quintacondense, 
“esta opção do governo, fundada 
em interesses económicos pouco cla-

ros, não responde às reais necessida-
des do país, ante a possibilidade de 
outras alternativas, aliás, tomadas 
por anteriores governos e não revo-
gadas, mas que o actual executivo 
ignorou, não obstante os riscos e 
consequências para as populações 
serem indiscutivelmente menores.

Ante este quadro, mais uma vez 
verificamos que em matéria de deci-
sões tendentes a obviar às carências 
dos quintacondenses, este governo 
os desprezou, posto que nem sequer 
concretizou nenhuma das recomen-
dações aprovadas pela Assembleia 
da Republica, com os votos do parti-
do que o sustenta, entre elas, a cons-
trução de uma escola secundária na 
localidade e de um lar de idosos na 
freguesia, entre outras.”

Presente na sessão Sérgio Marce-
lino, vereador da Câmara Municipal 
de Sesimbra e titular do pelouro das 
obras e circulação viária, integrando 
nessa qualidade o grupo de trabalho 
criado no âmbito da Área Metropo-
litana de Lisboa para tomar decisões 
me matéria de transportes, deu con-
ta de uma clara ausência de soluções 
de natureza viária, tendentes a res-
ponder às necessidades decorrentes 
da referida infraestrutura aeropor-
tuária.

Neste contexto, salientou o edil “ a 
opção de transformar a Base Aérea 
do Montijo num aeroporto comer-
cial é uma decisão do 1º ministro, 
que não teve em conta os interesses 
do país e das populações afectadas”.

Segundo ainda o responsável 
camarário, “ o estudo ambiental ora 
feito pela entidade que beneficiará 
do aludido aeroporto, é uma peça 
feita à medida desses interesses, não 
revelando, por isso, a realidade dos 
impactes que gera, pois no que con-
cerne ao ruído, refere que a maior 
fonte de ruído são os barcos que 
navegam no Tejo, como se o barulho 

a Junta de Freguesa da Quinta do conde de parceria com a plataforma contra a instalação do novo 
aeroporto de Lisboa na Base aérea do montijo, promoveram uma sessão de esclarecimento, tendente a 
alertar a população para os riscos desta decisão. 

dos barcos fosse semelhante ao dos 
aviões.”

Assim, afirmou, “ esta nova infra-
estrutura não trás nenhum benefício 
ao Distrito no domínio da mobilida-
de, a não ser a criação de mais uma 
portagem, além de que no espaço 
uma dúzia de anos, haverá a neces-
sidade de construção de um novo 
aeroporto e a consequente criação 
de mais uma fonte de ruído”. 

Na perspectiva de José Encarna-
ção, membro da plataforma cívi-
ca constituída para combater este 
atentado à qualidade de vida dos 
cidadãos residente no mencionado 
espaço canal de aterragens e des-
colagens, “ este processo andou ao 
contrário, posto que a localização da 
mencionada infraestrutura no Cam-
po de Tiro de Alcochete afectaria 
umas apenas umas centenas de pes-
soas, ao invés de afectar 300 mil”.

Traçando o quadro retrospectivo 
de todo o dossier, o activista, salien-
tou ainda que “a citada base não é 
um aeroporto, mas um aeródromo 
militar, pelo que as aeronaves que 
nele aterram ou dele descolam não 
têm as dimensões dos aviões comer-
ciais. Mesmo assim, há registos de 
alguns acidentes com aves. Logo, 
importa ter em conta o sistema de 
propulsarão de umas e de outros., 
pois os motores de funcionam a héli-
ces e outros a turbinas de aspiração.” 

Por outro lado, referiu”não nos 
podemos esquecer que os aviões 
passarão por cima das habitações a 
altitudes muito baixas, situação que 
acarreta ainda uma maior periculo-
sidade, posto que o estudo ora em dis-
cussão ignora em absoluto as zonas 
dos sapais de Coina e de Corroios, 
nas quais nidificam diversas espécies 
de aves que se deslocam em bandos 
de milhares de indivíduos”.

Estamos perante uma solução que 
visa favorecer interesses particulares, 
no caso, da Lusoponte, detida pela 
VINCI sendo que o actual presiden-
te desta empresa é um dos proprietá-
rios do escritório de advogados que 
efectuou o contrato de privatização 
da ANA entre o Estado e a referida 
empresa, o qual refere que o Esta-
do Português não poderá construir 
durante um largo período temporal, 
nenhuma travessia rodoviária do 
Tejo.”

No final da reunião, que contou 
com a presença de alguns habitan-
tes de Azeitão, localidade também 
ela situada no canal de descolagens, 
os participantes aprovaram um 
documento apontando um conjun-
to de falhas ao mencionado estudo 
ambiental e manifestado a sua dis-
cordância com a instalação do aludi-
do aeroporto no Montijo. 
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ideNTificAr por 
ALcuNHAs!

Uma das maiores dificuldades que me 
surgiram foi identificar pessoas por alcu-
nhas. Explico melhor: ao escrever a histó-
ria dos 100 anos do Amora Futebol Clube 
e ao esboçar as realizações da SFOA - So-
ciedade Filarmónica Operária Amorense 
(121 anos) deparei-me com a questão das 
alcunhas. Tinha a noção da sua existência 
e das dificuldades que iriam surgir, não ti-
nha, todavia, a consciência da sua real pro-
fundidade, complexidade e mutação. Pelo 
Amora Futebol Clube e pela SFOA pas-
saram nestes cem anos mais de mil e oi-
tocentos e noventa activistas que também 
exerceram cargos nos seus órgãos sociais. 
Assim nestes quase dois mil seres vivos 
constatei alcunhas de que vos falar agora.

El Rei Dom Fernando em 1375 e 1376 
resolveu fazer o registo dos bens régios 
em alguns Concelhos do país. No Alentejo 
escolheu os Concelhos de Castro Verde; 
Almodôvar e Padrões. Acontece que nes-
ses tempos os portugueses eram baptiza-
dos com os nomes próprios, indicando-se 
de seguida os nomes do pai e da mãe. Os 
mais populares eram Maria e João devido 
às influências religiosas. Os sobrenomes 
também não divergiam muito pois Eanes, 
Anes e Joanes significavam ser filhos de 
João. Em 1376 eram cerca de 16%. Tor-
nava-se difícil identificar tanta gente com 
nome e sobrenome igual, vai daí o povo 
adoptava formas de solucionar a questão 
… punha alcunhas. Por exemplo o João 
era baixinho ficava o João Anes Baixinho; 
se era Maria Anes ficava a Maria Anes 
Porto porque tinha nascido no Porto. E foi 
assim ao longo de séculos que apareceram 
os Pécurto; Tira Picos; Pica Milho; Pica 
Pão Duro; Pica Pão Mole; Pão de Milho; 
Acha Agulhas; Caralhanas; Mijado; Etc..
Também se aplicou a fórmula de por o 
nome da actividade que exercia, exemplos: 
- Mestre; Sapateiro; Trolha; Cavaleiro; Ca-
cilheiro; Pescador; Luz; Sardinha; Policia; 
Bezerra; Palhinhas … ou da sua fisionomia: 
- Calvo; Manso; Cachopo; Moço; Coelho; 
Raposo; Careca; Crespo; Louro; Malhado; 
… ou da localidade de onde provinha ou 
de onde era um dos progenitores: - Braga; 
Bragança; Faro; Caneças; Etc. Havia ainda 
as alcunhas que não tinham a ver com o 
acima descrito, como dizer: - O Chico da 
Teresa (Francisco cuja mãe se chamava Te-
resa); Manuel do Moisés (Manuel cujo pai 
se chamava Moisés) Joaquim do Raimundo 
(cujo pai se chamava Raimundo), Etc.

Depois temos uma outra ordem de que 
saliento: – Mareta; Coentro; Sigamó; Mó; 
Carnó; Vinte Escudos; Malacato; Rasteiro; 
Cafâ; Charnito; Lagarto; Caramelo; Etc. 
Isto acabou (oficialmente) em 1911, em 
que os registos passaram a ter o nome com-
pleto sendo também anulado, do assento, 
a questão do filho ou filha serem legítimos 
ou ilegítimos. Perante a nova ordem jurídi-
ca todos os filhos passaram a ser legítimos. 
Foi permitido durante séculos que os filhos 
tivessem o mesmo nome do pai, o nome 
era igual, adicionando-se ao filho a palavra 
Júnior, que deixava de constar no nome do 
filho quando o pai falecia. Esclareço que em 
1919 legislou-se sobre a identificação para 
cargos públicos, mas só em 1986 é que 
passou a ser obrigatório o BI – Bilhete de 
Identidade, com fotografia, que foi substituí-
do pelo CC – Cartão de Cidadão em 2008. 

Imaginem as dificuldades que tenho 
trilhado para identificar uma panóplia de 
personagens.

opinião

Manuel  Matias
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stay – Real estates

Qual tem sido o seu percurso 
profissional?

Algumas pessoas trabalham 8h 
por um ordenado ao final do mês, 
eu trabalho o que for necessário para 
alcançar os meus objetivos.

Aos 18 anos entrei numa empresa 
de Marketing onde trabalhávamos 
com várias empresas de vendas. Ao 
fim de uma semana assumi o car-
go de Líder, onde geri e construi a 
minha equipa de comerciais, repre-
sentando os nossos clientes de Norte 
a Sul do País.

Mais tarde saí da empresa por 
falta de tempo pessoal e abri uma 
empresa de eventos, a CS Impacto, 
onde a minha principal função era 
Relações Públicas, e assim estive 
durante 5 anos.

Decidi dar um novo rumo à 
minha vida e fui tirar um curso de 
massagista. A meio do curso recebi 
um convite para trabalhar numa clí-
nica em Fernão Ferro, onde acabei 
por gerir a Sucursal de Cascais. Ter-
minei o meu curso mas continuei a 
formação numa escola profissional 

como Massoterapeuta. Ao fim de 
um ano abri a minha clínica, Csouza 
& Bem-estar.

A verdade é que senti uma sauda-
de enorme da área comercial, decidi 
então dedicar-me à área da Media-
ção Imobiliária. Tendo começado a 
trabalhar numa agência na Quinta 
do Conde onde obtive formação e 
fechei inúmeros negócios.

O gosto pela independência, 
levou-me a decidir, a abrir a minha 
própria empresa de Mediação Imo-
biliária, e assim em Maio de 2019 
inaugurei a Stay Real Estates.

Sente-se realizado neste 
momento?

Sem dúvida que sim, superei as 
minhas expectativas a nível profis-
sional, devido ao crescimento que a 
Stay está a ter, e é sempre gratifican-
te podermos fazer o que gostamos.

Quais os projetos futuros 
para a Stay?

Continuarmos a crescer, de modo 
a abrir mais agências em pontos 

O mercado imobiliário continua a prosperar e verifica-se o seu desenvolvimento. Os mais audazes, têm 
a coragem de criar a sua marca. Carlos Sousa trabalha e enfrenta a concorrência com profissionalismo. 
a sua imobiliária, stay Real estates, está situada em Fernão Ferro, no concelho do seixal.

estratégicos e tornarmo-nos numa 
imobiliária de renome.

Como nasceu a Stay Real 
Estates?

Dizem que é necessário ter os pés 
no chão para termos impulso para 
saltar, foi exatamente isso que acon-
teceu. Numa fase mais penosa mas 
sem dúvida determinante, surgiu 
a hipotese de me reunir com uma 
grande amiga e sócia atual da Stay, 
onde ganhei motivação e coragem 
para abrir um espaço meu, criar a 
minha equipa e partilhar conheci-
mentos.

Existem várias imobiliárias 
de renome, o que o levou a ter 
coragem para fazer frente à 
concorrência?

Inaugurei a Stay, com o intuito 
de desmistificar o mercado. Atual-
mente uma parte da população tem 
uma imagem negativa em relação às 
agências imobiliárias, devido a más 
experiências pessoais e experiências 
partilhadas entre amigos e familia-
res. Pretendo mostrar que é possível 
ter uma experiência positiva na com-
pra ou venda de imóveis.

Porquê confiar e negociar 
com a Stay?

Trabalhamos com transparência, 
pondo sempre os nossos clientes a 
par de todas as situações e esclare-
cendo dúvidas existentes.

Não fazemos coleção de imóveis, 
fazemos coleção de vendas e temos 
como objetivo principal manter um 
serviço de excelência e eficaz, inves-
tindo em publicidade, pois sabemos 
o quão essencial é. Pretendemos 
diversificar e inovar de modo a 
alcançarmos o máximo de público 
possível.

O facilitismo de venda de 
imóveis já se nota em Portugal, 
também sente essa facilidade 
ao negociar com construtores?

Para ser franco, não. A grande 
maioria dos construtores ainda pen-
sam que se contratarem 10 ou 20 
agências iram vender mais depres-
sa, mito. Na verdade estão a perder 
o seu tempo a preencher contratos 
de mediação imobiliária, criam 
dúvidas na mente de possíveis com-
pradores ao verem esses mesmos 
imóveis com descrições diferentes 
em inúmeras agências. Fazendo-
-se apenas coleção de angariações, 
visto que os consultores não estão 
motivados em vender pelo facto de 
ser um contrato sem exclusividade. 
Está incutido nas mentalidades atu-
ais de que um exclusivo irá demorar 
mais tempo a ser vendido, é outro 
mito. O facto de estar em exclusivo 
significa apenas que iremos prio-
rizar o imóvel com as várias estra-
tégias e métodos por nós utilizados, 
de modo a garantir um melhor 
acompanhamento e uma venda 
mais eficaz.

A Stay Real Estates preocupa-se 
em vender os seus imóveis com um 
serviço de excelência e transparên-
cia, e sobretudo, nós também faze-
mos partilhas.

AMI: 16483
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iii caminhada de sensibilização
- prevenção para a doença de alzheimer
À semelhança de anos anteriores, no passado dia 20 de setembro, a associação unitária de Reformados pensionistas e idosos do seixal 
(auRpis), levou a efeito a “iii caminhada de sensibilização da doença de alzheimer” com utentes, familiares, funcionários do centro de 
dia sede e da estrutura Residencial para pessoas idosas (eRpi), ao longo da Baía do seixal. esta iniciativa contou com a participação 
especial do sr. presidente da união das Freguesias do seixal, arrentela e aldeia de paio pires, antónio santos.

A iniciativa surgiu no âmbito da 
comemoração do Dia Mun-
dial da Doença de Alzheimer 

(calendarizado a 21 de setembro) ten-
do como objetivo principal sensibili-
zar os participantes para a prática de 
exercício físico como uma forma de 
prevenir e retardar os sintomas da 
doença.

A Doença de Alzheimer é um 
tipo de demência que se caracteriza 
por uma deterioração progressiva e 

irreversível de diversas funções cog-
nitivas (memória, concentração, lin-
guagem e pensamento).  

De acordo com a Associação Por-
tuguesa de Familiares e Amigos dos 
Doentes de Alzheimer e com base 
num relatório do estudo “Healthat a 
Glance 2017” (Uma Visão da Saúde) 
da OCDE publicado a 10 de novem-
bro de 2017, Portugal é o 4.º país com 
o maior número de casos de demên-
cia por cada mil habitantes. 

 Sendo assim, torna-se cada vez 
mais urgente, tomar medidas de 
prevenção. Para além da prática de 
exercício físico existem outras formas 
de diminuir o risco como: manter o 
cérebro ativo, realizando atividades 
de estimulação cognitiva; ter uma 
alimentação equilibrada e saudável; 
vigilância médica; participar em 
atividades sociais e manter hábitos 
de vida saudáveis (não fumar, beber 
com moderação e dormir bem).

O feedback dos participantes foi 
bastante positivo. Segundo o teste-
munho de Irene Rodrigues de 75 
anos, utente da resposta social Cen-
tro de Dia que realizou a caminha-
da com a filha e netos, esta diz ter 
gostado e reforça que é importante a 
prática de exercício físico para a pro-
moção de um envelhecimento ativo 
e saudável.

Serviços Moura

telm.: 963 170 987

24HPIQUETES

Desentupimentos
máquina Alta Pressão / Filmagem
Sanitas, Caixas Exteriores, etc.

Canalização
Torneiras, Autoclismo, Roturas, etc.

Fechaduras
Abertura de Portas e montagens, etc.

Esquentadores
Reparação e Montagem

Estores
Reparação e Montagem

Electricidade
Avarias gerais, Quadros Eléctricos, etc.
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mirtilos
Fitoterapia Miguel Boieiro

Tinha, já há algum tempo, inten-
ção de dissertar sobre os frutinhos 
negro-azulados que atualmen-

te estão na moda por via da fama que 
alcançaram pelos seus elevados efeitos 
antioxidantes. Entretanto várias pessoas 
me abordaram estabelecendo confusão 
com os frutos da murta (murtinhos), cuja 
cor é idêntica, mas que são de uma plan-
ta completamente diferente (ver no meu 
livro “As Plantas, Nossas Irmãs”, 1º volu-
me). Sabendo que em Sever do Vouga se 
realiza anualmente a Feira do Mirtilo 
planeava escrever sobre tal planta depois 
de a conhecer de perto e logo que visi-
tasse esse tão badalado certame. O que 
ainda não aconteceu.

No entanto, quis o destino que numa 
viagem à Finlândia para participar no 
Congresso Universal de Esperanto de 
2019, deparasse com fartura de mirtilos 
desenvolvendo-se em plena natureza. 
Foi numa visita à Reserva Natural de 
Päijärvi, mais propriamente ao pântano 
Linnaistensuo, o qual dista escassos 7 
km da cidade de Lahti, que a sorte me 
bafejou por permitir colher e degustar 
abundantes mirtilos silvestres (um aparte 
para elucidar que indico as toponímias 
finlandesas para facilitar a correspon-
dente visita dos meus estimados leitores 
quando a isso se abalançarem). Acede-se 
facilmente ao local depois de se atraves-
sar uma densa f loresta de abetos e outras 

pináceas. Depois há um trilho de quiló-
metro e meio em passarela, muito bem 
cuidado, por onde se caminha. Várias 
placas informam sobre as características 
da Reserva integrada na Rede Natu-
ra 2000, mas lamentavelmente apenas 
estavam escritas em finlandês. Trata-se 
de uma planície inundada nas épocas 
chuvosas onde medram ervas e arbus-
tos rasteiros e principalmente 7 espécies 
de musgos. A espessura média da turfa 
atinge incríveis 2,9 metros. À superfície 
surgem pequenos frutos, como arandos 
(“cranberries”), ainda verdes nesse mês 
de julho e grande quantidade de mirtilos 
já bem maduros.

Esclareço que estes mirtilos são de uma 
espécie diferente dos plantados e comer-
cializados entre nós e que deram a Sever 
do Vouga o epíteto de capital portuguesa 
do mirtilo. Aliás, há muitas variedades 
destes pequenos arbustos caducifólios da 
família das Ericaceae, mas todos eles pos-
suem propriedades quase idênticas.

em forma de campânula invertida, à 
semelhança das f lores do medronheiro, o 
que facilita a polinização cruzada efetu-
ada por insetos. 

Os frutos, de sabor agridoce, têm pro-
priedades tónicas, diuréticas antisséticas, 
antidiarreicas, antioxidantes e antibac-
terianas e são ricos em fibra, betacaro-
teno, vitaminas B, C e P, sais minerais 
(cálcio, magnésio, fósforo, ferro, zinco, 
selénio…), taninos, açúcares, pectinas e 
f lavonoides.

Em fitoterapia os mirtilos podem ser 
utilizados para diminuir os problemas de 
circulação, as diarreias, os transtornos 
urinários e as infeções oculares. Diz-se 
também que combatem o mau coleste-
rol, a diabetes e a hipertensão. Durante a 
guerra foram intensamente consumidos 
pelos aviadores dado melhorarem a sua 
visão noturna. Os extratos entram na 
composição de cosméticos para reduzir 
o envelhecimento da cútis e a resistência 
aos raios ultravioletas.

Na doçaria são muito apreciados em 
compotas, geleias e bolos variados.

Antes do advento dos corantes sinté-
ticos, os países escandinavos utilizavam 
o suco dos mirtilos para dar mais cor ao 
vinho e tingir os tecidos de azul-violeta.

Diz-se ainda que a água do cozimento 
das raízes do arbusto é boa para gargare-
jos, banhos de pés e preparar compressas 
para alívio de achaques dolorosos.

Publicidade

Os que ora refiro são os Vaccinium uligi-
nosum, esta última palavra significa “que 
predominam em pântanos”. Provêm 
de arbustos mais rasteiros com folhas e 
bagas mais pequenas e menos doces do 
que os Vaccinium myrtillus, existentes no 
mercado português e são nativos dos bos-
ques húmidos e das tundras do hemis-
fério norte. Sublinhe-se que o género 
Vaccinium inclui cerca de 450 espécies 
e que a maior parte dos cultivares são 
híbridos provenientes da espécie norte-
-americana, Vaccinium cyanococcus.

A região mediterrânica é paupérrima 
no que respeita a mirtilos porque eles 
necessitam, para frutificarem bem, de 
muitas horas de frio, tal como acontece 
com as cerejeiras.

As plantas têm caules castanhos 
lenhosos e folhas verdes alternas, ovais 
levemente dentadas e de curtos pecíolos. 
No outono adquirem tonalidades aver-
melhadas e depois caem. As pequenas 
inflorescências, de cores pálidas, surgem 

Av. MoviMento dAs ForçAs ArMAdAs, 79-C, 2830-091 BArreiro
tel. 212 093 308 / 09

eXtrACto
----- Certifico, para efeitos de publicação que, no dia um de outubro de dois mil e dezanove,  foi lavrada, no 
Cartório Notarial no Barreiro do Dr. Carlos José Albardeiro Barradas, a folhas cento e quarenta e nove, do 
livro vinte e nove - A, de escrituras diversas, uma escritura de justificação, tendo por justificantes: --------------
----- dora Maria rodrigues Fortuna santos, NIF 154700797, natural da freguesia de Sesimbra (Castelo), 
concelho de Sesimbra e marido Carlos Augusto rafael dos santos, NIF 154701424, natural da freguesia de 
Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, com residência 
habitual e domicílio fiscal na Rua do Cabeço, CCI 1919 Azóia, Sesimbra, portadores dos cartões do cidadão, 
respectivamente, números 06364698, válido até 25/07/2029 e 05306014, válido até 24/07/2029, emitidos pela 
República Portuguesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Que, nessa escritura, ela justificante, devidamente autorizada por seu marido, declarou: --------------
----- Que é dona e legitima possuidora e com exclusão de outrem, do prédio urbano, com a superfície coberta de 
sessenta e dois virgula vinte e cinco metros quadrados, composto por dois pisos, para habitação, sito em Azóia, 
freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra, a confrontar, do Norte e do Poente com Herdeiros de 
Henrique de Carvalho, do Sul com Luís Pinhal e do Nascente com Marquês do Cadaval, inscrito na matriz sob 
o artigo 5132, com valor patrimonial tributário correspondente de € 60.179,35. -------------------------------------
----- Que o referido imóvel faz parte do prédio urbano, (do qual é a desanexar), sito na Azóia, freguesia de 
Sesimbra (Castelo), concelho do Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o 
número oito mil setecentos e trinta e cinco, da citada freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho do Sesimbra, que 
tem estado inscrito na matriz sob o artigo 10321. -----------------------------------------------------------------------
----- Que a aqui justificante adquiriu o referido imóvel, ainda no estado de solteira, por adjudicação em partilha 
com divisão verbal com os demais herdeiros nos bens pertencentes ao casal dissolvido por óbito de sua mãe 
Leopoldina Carvalho Rodrigues com Manuel Victorino Fortuna, partilha efectuada no ano de mil novecentos e 
setenta e dois, imóvel esse já então devidamente delimitado e separado, sem que no entanto ficasse a dispôr de 
título formal que lhes permitisse proceder ao registo na conservatória do registo predial. -------------------------
-----Que a justificante está na posse do identificado imóvel – devidamente delimitado e demarcado e desde 
mil novecentos e setenta e dois, já com a área atrás indicada –, há mais de vinte anos, sem a menor oposição 
de quem quer que seja, desde o seu inicio, posse que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, com 
conhecimento de toda a gente, com ânimo de quem exerce direito próprio, sendo por isso uma posse pública, 
pacífica, contínua, pelo que adquiriu o referido imóvel por usucapião, não tendo assim, documentos que lhes 
permita fazer prova da aquisição pelos meios extrajudiciais normais. ------------------------------------------------
----- Está conforme. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barreiro, um de outubro de dois mil e dezanove.
O Notário,

Carlos José Albardeiro Barradas

Conta registada sob o nº 4/6325/2019

Av. MoviMento dAs ForçAs ArMAdAs, 79-C, 2830-091 BArreiro
tel. 212 093 308 / 09

eXtrACto
----- Certifico, para efeitos de publicação que, no dia um de outubro de dois mil e dezanove,  foi lavrada, no 
Cartório Notarial no Barreiro do Dr. Carlos José Albardeiro Barradas, a folhas quatro, do livro trinta–A, de 
escrituras diversas, uma escritura de justificação, tendo por justificantes: ------------------------------------------
----- rui Manuel rodrigues Fortuna, NIF 107739992, natural da freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho 
de Sesimbra e mulher Carmen Celeste Costa ribeiro Fortuna, NIF 107739984, natural da freguesia de 
Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, com residência 
habitual e domicílio fiscal na Rua do Cabeço, CCI 1920 Azóia, Sesimbra, portadores dos cartões do cidadão, 
respetivamente, números 02026710, válido até 29/07/2020 e 05452277, válido até 07/05/2022, emitidos pela 
República Portuguesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Que, nessa escritura os justificantes declaram: ----------------------------------------------------------------
----- Que são donos e legítimos possuidores e com exclusão de outrém, do prédio urbano, com a superfície coberta 
de cinquenta e seis virgula oitenta e seis metros quadrados e logradouro com a área de trezentos e noventa e oito 
virgula catorze metros quadrados, composto por dois pisos, para habitação, sito em Azóia, freguesia de Sesimbra 
(Castelo), concelho de Sesimbra, a confrontar, do Norte com Duarte Peralta João,  do Sul com Carlos Augusto 
Rafael dos Santos, do Nascente com Duque de Cadaval e do Poente com Américo Carvalho Rodrigues, inscrito 
na matriz sob o artigo 6874, com valor patrimonial tributário correspondente de € 47.329,45. ---------------------
----- Que o referido imóvel faz parte do prédio urbano, (do qual é a desanexar), sito na Azoia, freguesia de 
Sesimbra (Castelo), concelho do Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o 
número oito mil setecentos e trinta e cinco, da citada freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho do Sesimbra, que 
tem estado inscrito na matriz sob o artigo 10321. -----------------------------------------------------------------------
----- Que os aqui justificantes adquiriram o referido imóvel, já no estado de casados um com o outro, por lhes 
ter sido adjudicado por partilha com divisão verbal efectuada com os demais herdeiros nos bens pertencentes 
ao casal dissolvido por óbito de Leopoldina Carvalho Rodrigues com Manuel Victorino Fortuna, no ano de 
mil novecentos e setenta e dois, imóvel esse já então devidamente delimitado e separado, sem que no entanto 
ficassem a dispôr de título formal que lhes permitisse proceder ao registo na conservatória do registo predial. ----
----- Que os justificantes estão na posse do identificado imóvel – devidamente delimitado e demarcado e desde 
mil novecentos e setenta e dois já com a área atrás indicada –, há mais de vinte anos, sem a menor oposição de 
quem quer que seja, desde o seu inicio, posse que sempre exercerem sem interrupção e ostensivamente, com 
conhecimento de toda a gente, com ânimo de quem exerce direito próprio, sendo por isso uma posse pública, 
pacífica, contínua, pelo que adquiriram o referido imóvel por usucapião, não tendo assim, documentos que lhe 
permita fazer prova da aquisição pelos meios extrajudiciais normais. ------------------------------------------------
----- Está conforme. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barreiro, um de outubro de dois mil e dezanove.
O Notário,

Carlos José Albardeiro Barradas

Conta registada sob o nº 4/6327/2019
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Avenida 1.° de Dezembro 1640, 596-A
Casal do Marco – SEIXAL

Junto  BP,
Ao lado das antigas instalações da Marco Diesel

 933 090 607
seixal@maisbaterias.pt

"1 café na Revista"

Ivone Silva foi uma atriz multifa-
cetada que soube conquistar os 
corações dos portugueses com as 

suas inesquecíveis rábulas. Desde a 
Olívia costureira e a Olívia patroa até 
aos Agostinhos, presenteou o público 
com o bom humor e a ironia mordaz 
que tão importante é. Deixou uma 
enorme saudade e um profundo vazio 
no teatro português.

A revista é composta por vários 
quadros, de teor humorístico e ain-
da de músicas que todos conhecem 
e sabem cantar.  Assim se passaram 
cerca de duas horas de diversão que 

reverteram para uma causa nobre. 
A população ouviu o apelo e a casa 
estava cheia. O teatro é uma forma 
de arte que apresenta várias vertentes 
e a revista foi, durante anos, a forma 
de se aliviar as cargas pesadas dos 
tempos em que a liberdade de expres-
são estava condicionada. A brincar 
diziam-se as verdades e com a capa 
de ligeireza os problemas eram abor-
dados. Hoje a revista não tem essa 
função mas tornou-se tão popular 
que é impossível lhe ficar indiferente.

Rir cura grande parte dos males e 
limpa a alma das dores que todos, um 

no passado dia 5 de outubro, pelas 21h30, o clube de campismo Luz e vida recebeu o grupo de teatro ivone silva com o seu 
espetáculo "1 café na Revista".  esta atuação esteve na base de uma angariação de fundos para a auRpis e foi uma oportunidade para 
passar uns momentos agradáveis.

dia, têm que enfrentar. Foram apre-
sentadas várias personagens típicas 
que tiveram o condão de transformar 
uma noite de sábado em algo de ines-
quecível, o som das gargalhadas é 
um excelente motor para aqueles que 
oferecem a sua arte e gostam de pas-
sar a mensagem de boa disposição.

O Grupo de Teatro Ivone Silva é 
um grupo amador mas apresenta a 
mesma vontade dos grupos profissio-
nais e sabe interagir com o público 
para que todos os momentos resultem 
em qualidade. Quem acompanha 
este espetáculo sabe que o mesmo 

nunca é igual e que a capacidade 
de improvisação dos atores permite 
que os quadros sejam reciclados. Há 
sempre mais um pouco que se acres-
centa e que se melhora.

Aliar a diversão a causas impor-
tantes é uma mais valia que prova 
que, se todos quiserem, podem fazer 
a diferença. Além de terem contribu-
ído para uma boa causa, receberam 
como recompensa o desenrolar de 
várias caricaturas que levaram a sala 
ao rubro. No final o público aplau-
diu entusiasticamente o elenco que 
se sentiu acarinhado.
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comida
caseira 
Petiscos

Av. José Afonso, 6
2840-273 Seixal

21 180 22 82
96 646 00 22

sons na aldeia – edição vii

A noite começa às 21h com o 
fanzine e a apresentação do 
n.º 3 da CoopAzine. Pelas 

21h30 será projetado o 
documentário “Do Mar-
telo ao Berbequim: Via-
gem à Aldeia industrial”, 
produzido e realizado 
por Rui Geada da Asso-
ciação de ideias.

A música sobe ao 
palco às 22h30 com " 
Erros Alternados e os 
seus convidados. Entre 
eles estarão nomes como 
Jesuíno Simões, de Antes 
Dementes; José João 
Loureiro, da Orquestra 
Popular de Paio Pires; 
Miguel Leonardo dos 
Arcanjo; Rui José Car-
valho de We Hate All 
These Liberals; Rui Gea-
da de IAMTHESHA-
DOW; José Aleixo dos 
Demokratia e ainda Sér-
gio Gomes dos Perfor-
mer.

Esta será a oportuni-
dade de rever os Erros 

Alternados. Passaram 26 anos desde 
a sua última atuação na Sociedade 
Musical 5 de Outubro, que acon-

no próximo dia 12 de outubro, a sociedade musical 5 de outubro será o palco da vii edição do sons na aLdeia. um evento organizado 
pela coopa que conta a cada ano com mais participantes.

teceu em outubro de 1993. O mes-
mo local vai receber este grupo que 
não vem sozinho pois com ele esta-
rão vários amigos, todos ligados ao  
grupo.

No Início dos anos 90, na Aldeia 
de Paio Pires, aparece um proje-
to musical com o nome de Erros 
Alternativos. A ideia original foi de 
António Leonardo, António Caeiro 
e Francisco “Pino" Assis, que conta-
ram com a participação pontual de 
músicos como Leonor Assis, Manuel 
Almeida, Álvaro Vilas Boas, Fernan-
do Martins e Manuel Fernando. A 
criação desta banda surgiu da extin-
ção de outros dois projetos musicais 
no final dos anos 80, os Varples Pra-
vles e os Título Póstumo. Os novos 
sons pelo qual se aventuraram eram 
um modo de expressão mais expe-
rimental e tentaram recriar um 
ambiente de cariz industrial que 
acaba por estar ligado à Siderurgia 
Nacional.

Neste contexto os materiais usa-
dos eram inovadores na produção 
de música mas vulgares num mun-
do do trabalho fabril, temos como 
exemplo: chapas metálicas, bidons 

Discografia:
•  “Flagelo”, Edição CD-Digipack, ADC074, 

Abril 2019
•  Escola Primária do Seixal, 1991&quot, 

Edição Digital, ADC057, Junho 2017
•  “ao vivo no Johnny Guitar, Lisboa, 

1992”, Edição Digital, ADC051, Março 
2017

•  “Longe”, Edição Digital, ADC042, Outu-
bro 2016

•  “Festa do Avante, Amora, 1991”, Edição 
CD, ADC039, Setembro 2016

•  “EA”, ADC012, Edição Digital, Novembro 
2008

•  “Comodidades”, Edição Digital, ADC011, 
Novembro 2008

•  participação em diversas compilações no 
formato cassete, CD e digital  

e até mesmo berbequins. Um som 
diferente que evoluiu para eletrónico 
sem perder a sua originalidade. As 
suas poderosas atuações foram sem-
pre muito expressivas e por vezes até 
polémicas.

Atualmente juntam-se apenas 
para colaborar em algumas edições 
da label ANTI-DEMOS-CRACIA.

Clínica CUF 
Almada alarga 
horário do ser-
viço de Aten-

dimento Médico Perma-
nente para Adultos

A partir de dia 1 de outubro a Clínica 
CUF Almada vai passar a disponibilizar 
o serviço de Atendimento Permanente 
para Adultos 24 sobre 24 horas por dia, 
365 dias por ano.

“Trata-se de mais um passo na con-
cretização do projeto clínico da Clínica 
CUF Almada, iniciado em 2016 e que 
vem reforçar a relação de proximidade e 
disponibilidade para com a comunidade 
em situações de urgência, acidentes ou 
doenças súbitas” assinala Pedro Cor-
reia Azevedo, coordenador do Atendi-
mento Permanente para Adultos da Clí-
nica CUF Almada.

“Antes, um adulto numa situação ur-
gente de saúde podia recorrer à Clínica 
CUF Almada entre as 8h00 e as 24h00. 
Agora, com o alargamento do horário 
do serviço de Atendimento Médico Per-
manente para Adultos, poderá ser aten-
dido a qualquer hora do dia ou noite”, 
diferencia o especialista.

Com acesso aos principais seguros 
e subsistemas de saúde, o Atendimen-
to Permanente está disponível no piso 
0 da unidade de saúde e é assegurado 
por uma equipa liderada por médicos 
de Medicina Interna e de Medicina Ge-
ral e Familiar.

Com a preocupação de proporcio-
nar confiança e segurança clínica para 
o doente, a ordem de atendimento dos 
doentes na Clínica CUF Almada baseia-
-se não na ordem de chegada, mas sim 
na análise do risco - seguindo o proto-
colo internacional da Triagem de Man-
chester.

BRE
VES

toneladas de ajuda

A mesma pretende valorizar 
todos os resíduos que pos-
sam ter nova vida através da 

reciclagem e é direccionada a um 
segmento em particular, as IPSS 
localizadas na área de intervenção 
da Amarsul. Assim as embalagens 
plásticas e metálicas, as embala-
gens de vidro bem como o papel e 
o cartão devem ser entregues nesta 
empresa.

A quantidade de resíduos reci-
cláveis serão acumuladas durante o 
período de um ano e o valor recebido 
por cada IPSS, no final desse perí-
odo, poderá ser utilizado em qual-
quer projeto que essa IPSS tenha 
em carteira. Também se aceitam  
entregas feitas por outras entidades, 

desde que sejam para benefício de 
uma IPSS e, previamente, comuni-
cadas por esta.

Estes materiais terão de ser entre-
gues diretamente nas instalações da 
Amarsul, mais concretamente nos 
ecoparques do Seixal e de Setúbal 
e ainda na Eco-Transferência de 
Sesimbra. Cada cliente terá a sua 
própria ficha que será activada de 
cada vez que houver um depósito. 
Só assim se pode quantificar o que 

a amarsul, empresa responsável pela distribuição dos 
contentores para recolha e reciclagem, lança uma campanha 
diferente mas com o mesmo âmbito de cariz social que 
denominou de "toneladas de ajuda".

for entregue e poder retribuir. Cada 
depósito tem o comprovativo que 
deve ser guardado.

Esta Campanha irá estar a decor-
rer simultaneamente em todas as 
Concessionárias do Grupo EGF.  

O ambiente é um tema pertinen-
te e atual e, deste modo, estaremos a 
contribuir para uma melhor consci-
ência social.
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FeStIvAl De bANDAS De ArreNtelA

Está a chegar a 30ª edição 
do Festival de Bandas Filarmó-
nicas de Arrentela. A mesma irá 
acontecer nos dias 11, 12 e 13 de 
outubro onde há lugar a desfiles, 
concertos e muitas atuações que 
podem ser ouvidas e vistas nos 
vários palcos que se encontram 
espalhados pelo concelho.

Com início em 1989, foram mais de 100 bandas, portuguesas e es-
trangeiras, que ofereceram o seu som para que todos pudessem ouvir. 
A memória coletiva é uma forma de cultura e mais de 4000 músicos 
deram o seu contributo.

A experiência é a mãe de toda a vida e é, igualmente uma forma de 
enriquecimento pessoal. Tantos músicos a tocar em conjunto só pode 
resultar em algo de muito grandioso e melodioso.

O programa completo está disponível em cm-seixal.pt

DR 

Publicidade

Depois do êxito do ano passa-
do, o MTV Sunset Party, volta 
ao Seixal, no dia 12 de outubro, 
das 16h às 24h, uma festa que 
não quererá perder.

Este evento reúne não só mú-
sica, mas também muita ani-
mação, num local com cenário 
privilegiado. Sol, música e muita 

alegria são os ingredientes perfeitos para mais uma tarde inesquecível 
que se prolongará pela noite.

Os DJ’s convidados darão o seu melhor para que todos dancem ao 
som das suas escolhas e misturas. Kura, Kevu e Nokin estão encarre-
gues dessa tarefa que será acompanhada de Fifty, a promessa da música 
eletrónica.

Esta parceria, entre a MTV Portugal e a Câmara Municipal do 
Seixal, é de entrada livre mas devido ao tipo de espaço, está sujeita à 
lotação disponível. Mais informações em cm-seixal.pt

DR 
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cAmPANhA SOlIDárIA

Os bombeiros necessitam de ajuda e por 
isso é lançada uma campanha solidária para 
duas associações com o mesmo fim, angaria-
ção de fundos.

 A Delegação do Seixal da ACISTDS – As-
sociação do Comércio, Indústria, Serviços e 
Turismo do Distrito de Setúbal alia-se às As-
sociações de Bombeiros de Amora e do Seixal, 
numa campanha solidária, que está a aconte-
cer entre os dias 07 e 12 de outubro de 2019.

Esta é feita nas lojas e outros estabeleci-
mentos quer de comércio quer de serviços, no 

concelho do Seixal. Para melhor identificação é disponibilizada uma 
"caixa solidária" que estará disponível nos estabelecimentos que estive-
rem dispostos a aderir a esta campanha.

Esta é uma oportunidade de promover os agentes económicos envol-
vidos que terão, assim, uma maior divulgação. Todos os fundos recolhi-
dos serão objeto de análise escrupulosa e os mesmos serão repartidos, 
equitativamente, pelas duas Associações de Bombeiros do Seixal.

A semana terminará com um espetáculo, no dia 12, pelas 16h e que 
se prolongará até ás 23h, na Quinta da Marialva, no palco das habituais 
Festas de Corroios. "Ajude-nos a ajudar e assim melhor servir a população".

cINemA INFANtIl grAtuItO
rIOSul ShOPPINgcONvIte

A ARTES – Associação Cul-
tural do Seixal inaugurou a sua 
exposição no dia 28 de setem-
bro, na Casa do Educador do 
Seixal.

Esta será uma mostra dos 
trabalhos dos vários artistas li-
gados à Associação e a mesma pretende divulgar as sua obras. 

Cada um tem a sua forma própria de trabalhar e será, com toda a 
certeza, uma exposição bem diversificada.

A Casa do Educador do Seixal localiza-se na Rua Conselheiro Cus-
tódio Borja, 1, Amora. A galeria é o local onde esta mostra estará paten-
te e é uma oportunidade para conhecer melhor e mais detalhadamente 
os vários artistas do concelho. 

DR 
Numa iniciativa que pretende 

juntar toda a família, o RioSul 
Shopping, convida-os a partici-
par nas sessões de cinema infan-
tis, que ocorrerão ao domingo 
pelas 11h. De 13 de outubro a 3 
de novembro, o centro terá em 
exibição os filmes infantis “Poké-
mon: Detective Pikachu” e “Uma 
Aventura: Lego 2”

Esta iniciativa encontra-se a 
decorrer ao longo do ano, com 
uma programação diversificada 
e atual, fazendo as delícias de  
todos.

Para ter acesso a esta iniciati-
va, deverá aceder ao site do Rio-
Sul Shopping em https://www.
riosulshopping.net/promotions/ 
e fazer o seu registo. A promo-
ção é limitada ao número de ses-
sões e lugares da sala, não sendo  
acumulável com outras promo-
ções em vigor e cada utilizador 
poderá emitir até 4 cupões por 
sessão.

DR 

DR 
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António Variações era um artista em potência 
e tinha necessidade de se expressar. Encontrou 
um caminho através da música, gravando casse-
tes com as suas composições e acompanhado por 
músicos amadores. No final dos anos 70 a música 
fervia em todos os cantos.

Alguns temas tornaram-se muito conhecidos e 
cantados por todos. "Toma o comprimido" foi o 
primeiro seguindo-se "Perdi a memória,", "Can-
ção de engate" e outros tantos sons que ficaram 
no ouvido. Há um tema inédito "Quero dar nas 
vistas" que conhece a luz do dia com este disco.

João Maia tem a ideia do filme e foi a oportuni-
dade para se reinventar a música do António Va-
riações com uma roupagem mais atual. Resultou 
numa amálgama de emoções, de sentimentos e de 
mostrar como alguém tão simples era afinal uma 
pessoa com uma extraordinária visão do futuro.

Aqui o que contam são os pensamentos que se 
corporizaram em sons e que conseguem fazer re-
cuar o tempo até à época em que toda aquela po-
esia era o sonho de alguém que ficou para sempre.

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

cAPItAIS eurOPeIAS

música

vArIAçõeS

Carneiro

Touro

Gémeos

Caranguejo

Leão

virgem

Balança

escorpião

Sagitário

Capricórnio

Aquário

peixes

d
r

Amor: Não se iniba demonstrar o tamanho do seu amor, 
mas evite ser demasiado exigente com o seu parceiro.
Saúde: Concentre-se na cura de um problema de saúde.
Dinheiro: O laço que mantém com o seu atual emprego 
vai fazer com que tenha de fazer uma escolha difícil.
Números da Semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39

Amor: Um amigo muito querido pode precisar da sua aju-
da. Esteja disponível e seja um bom ouvinte.
Saúde: Poderá notar algum cansaço fora do vulgar. 
Dinheiro: Período muito favorável no setor financeiro. 
Invista nesta área.
Números da Semana: 08, 09, 20, 24, 26, 33

Amor: Procure entender os atos da sua cara-metade. 
Lembre-se que nem todas as pessoas são iguais.
Saúde: Evite comer alimentos demasiado pesados.
Dinheiro: Período favorável a iniciar um curso de forma-
ção profissional. Vá em frente, aposte em si mesmo.
Números da Semana: 08, 19, 22, 26, 31, 39

Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo muito que-
rido. Poderá por em risco uma amizade de longa data.
Saúde: Consulte o seu médico para prevenir uma alergia. 
Dinheiro: Um colega de trabalho pode querer ficar com 
uma tarefa que lhe tinha sido atribuída a si.
Números da Semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34

Amor: Andará um pouco frio e distante.
Saúde: Sentirá muita vitalidade. Aproveite para se inscre-
ver numa modalidade desportiva.
Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai ser notado pelo 
seu superior hierárquico que o saberá recompensar.
Números da Semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48

Amor: Aproveite para passear e fazer programas diferen-
tes e divertidos com a sua família.
Saúde: É possível que uma corrente de ar lhe provoque 
uma constipação.
Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si.
Números da Semana: 17, 18, 19, 26, 29, 38

Amor: Um acontecimento inesperado fará com que se sin-
ta muito querido e desejado pelos seus amigos.
Saúde: Seja mais consciencioso e não coma em demasia.
Dinheiro: Terá uma certa dificuldade em cumprir os seus 
compromissos. Contudo poderá ver a sua situação melhorar.
Números da Semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36

Amor: Poderá voltar a sentir-se apaixonado.
Saúde: Apoie os seus entes queridos mas pense também 
um pouco mais no seu bem-estar.
Dinheiro: Período muito favorecido, contudo não colo-
que em risco a sua estabilidade financeira.
Números da Semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43

Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu par numa 
discussão insignificante e sem fundamento.
Saúde: Tendência para a depressão. Seja mais otimista.
Dinheiro: Poderá ter dificuldade em fazer-se ouvir numa 
importante reunião de negócios.
Números da Semana: 07, 22, 23, 28, 33, 39

Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste mais atenção 
ao que o seu coração lhe tem transmitido.
Saúde: O seu descontentamento com a silhueta levá-lo-á a 
pensar em fazer uma dieta. 
Dinheiro: Aja com prudência e sabedoria.
Números da Semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49

Amor: Corte com as coisas do passado. Alimentar paixões 
antigas só vai fazer com que se sinta nostálgico e deprimido.
Saúde: Cuidado com o stress. 
Dinheiro: Tenha atenção, é possível que alguém procure 
desfazer aquilo que lhe levou tanto tempo a conseguir.
Números da Semana: 01, 04, 13, 24, 28, 29

Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa o seu 
relacionamento amoroso.
Saúde: Poderá ter alguns problemas circulatórios.
Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e lute 
por conseguir atingir os seus objetivos.
Números da Semana: 05, 09, 17, 20, 39, 49

11 a 17 de outubro
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Os fósseis são restos ou vestígios preservados 
de animais, plantas ou outros seres vivos que se 
encontram em rochas, tais como moldes do cor-
po ou partes deste, rastos ao ainda pegadas.

As rochas que os albergam são de origem se-
dimentar e são uma espécie de livro que contem 
o chamado registo fóssil. Etimologicamente a pa-
lavra significa "ser desenterrado" e é esse mesmo 
ser que nos presta informações preciosas sobre o 
passado.

Manuel Lima, professor e residente no conce-
lho do Seixal,  com uma vasta obra publicada 
sobre temas diversos que prestam informações 
sobre o passado do concelho, tem mais um livro 
que de dirige, em espacial, à comunidade escolar.

"À descoberta dos fósseis em Portugal" é uma 
publicação com 248 páginas e ilustrada com 440 
fotografias a cores, que permite ter uma ideia 
mais adequada das diferentes formas de vida que 
existiram no nosso território.

O lançamento será no dia 19 de outubro, pe-
las 15h30m, no auditório do Moinho de Maré de 
Corroios.

livro

d
r

"À DeScObertA DOS 
FóSSeIS em POrtugAl"

DUBLIN BERLIM BRUXELAS
BUDAPESTE MADRID ROMA
TALLIN BELGRADO LONDRES
OSLO ESTOCOLMO PARIS
ZAGREB LISBOA AMESTERDÃO
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treino Funcional Kettlebell
Realizar 3 séries de 15-20 repetições, com 30 segundos de descanso entre séries, bom para melhorar 
a mobilidade e funcionalidade muscular
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AMI: 16483

Tel.: 21 015 33 40
Rua fernando Pessoa nº 275 B

Fernão Ferro

Moradia NOVA com pégula – Fernão Ferro

Apartamento T2 renovado c/Quintal – Sesimbra

Lote com Moradia – Fernão Ferro Moradia Isolada NOVA com Piscina – Oleiros/Azeitão Moradia V5 com Piscina Coberta – Palmela Lagoinha Apartamento T3 + 1 – Moscavide

Apartamento T1 com Quintal – Quinta do Conde Apartamento T2 – Fogueteiro estação Terreno em avos com Moradia V2

Lotes Terreno Urbano 365.300 m2 – Fernão Ferro Lotes Terreno Urbano 365.300 m2 – Fernão Ferro Moradia V5 com Anexo e Piscina – Fernão Ferro Moradia Isolada V5 +1 com piscina – Fernão Ferro

Moradia NOVA com garagem – Fernão Ferro Terreno com Anexo – Fernão FerroLoja C/FACILIDADE DE PAGAMENTO – Fernão Ferro
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Uma Equipa
de Especialistas

a Trabalhar em Exclusivo
para Si!

210 153 340 – 915 534 906 – stayrealestates.pt
Rua Fernando Pessoa, 275 B – 2865-053 Fernão Ferro


