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Festas Taurinas

Comissão Taurina, Paio Pi-
res Futebol Clube e Depar-
tamento Taurino do clube 
apoiam Festas Populares da 
Aldeia de Paio Pires.
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Sesimbra

Câmara Municipal de 
Sesimbra inaugura Parque 
Augusto Pólvora. Espaço 
tem 5,5 hectares e recebeu 
nome em homenagem ao an-
terior presidente da Câmara 
Municipal.
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Desporto

Seixal Clube 1925 firma 
acordo de equipamentos 
com a Adidas. A famosa 
marca alemã vai fornecer 
equipamentos já na próxima 
temporada 2017/2018.
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Abertura Aqua 
Splash Seixal
Primeiro parque aquático 
sazonal do país já abriu no 
Seixal. O "Comércio" esteve 
no Aqua Splash Seixal e reco-
lheu depoimentos.
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ENTREVISTA

eDitoriAl

Com o aproximar das próximas 
eleições autárquicas que se realizam 
daqui a pouco mais de dois meses, 
começamos a ver a propaganda 
dos partidos espalhada por todo o 
Concelho, dando até um certo colorido 
que muito nos apraz registar, pois já há 
muito que existe tolerância e respeito 
pela divergência de opiniões. Mas isto 
também implica responsabilidade na 
colocação dessa mesma propaganda, 
devendo ter-se o cuidado de não 
prejudicar a visibilidade dos condutores 
em determinados cruzamentos, como 
muitas vezes tem acontecido, apelando-
se ao bom-senso dos Partidos e aos 
Serviços Camarários uma vigilância 
atenta e a remoção de painéis, seja 
de que Partido ou Coligação forem, 
que possam estar colocados nestas 
circunstâncias.

 
As Festas Populares continuam por 

todo o Concelho, iniciando-se hoje as 
da Aldeia de Paio Pires, seguindo-se as 
de Amora e as de Corroios, cada uma 
com as suas próprias características 
e programação diversificada. Nesta 
edição damos especial destaque às 
Festas em Honra de Nossa Senhora da 
Anunciada, na Aldeia de Paio Pires, com 
entrevistas aos principais responsáveis 
pela organização dos inúmeros eventos 
que se realizarão de hoje até domingo.

 
O “Comércio” esteve no primeiro 

dia de abertura ao público do 
AquaSplash Seixal e trocou impressões 
com alguns visitantes que teceram os 
seus comentários sobre este inovador 
equipamento. Curiosamente e segundo 
nos apercebemos, a maioria dos 
visitantes eram de concelhos limítrofes, 
em especial do Barreiro e do Montijo.

 
Estão já publicadas no FB as 

fotos referentes ao Passatempo que 
lançámos no passado dia 21 com vista 
à atribuição de 6 EP para a Festa do 
Avante, podendo as mesmas ser votadas 
através de “gosto” até às 24 horas do dia 
6 de Agosto. De salientar que mesmo 
num curto espaço de tempo recebemos 
várias fotos, sendo três delas escolhidas 
pelos utilizadores do FB e as outras três 
por um representante do “Comércio”, 
um representante da Festa do Avante e 
por um fotógrafo profissional.

A entrega das EP será efectuada até 
ao dia 9 de Agosto em local e hora a 
determinar e as fotos seleccionadas 
publicadas na nossa edição do próximo 
dia 11.

Celino Cunha Vieira
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“o noSSo objeCTiVo nAS FeSTAS é PromoVer SemPre A noSSA   
CulTurA ”

Terminadas as Festas Populares de 
Arrentela, qual é o balanço que se pode 
fazer?

Quer a Festa de São Pedro no Seixal quer 
a Festa de Arrentela, o balanço que fazemos 
é muito positivo. Respondendo directamente 
à pergunta que foi colocada, as Festas de 
Arrentela e Torre da Marinha, foram um 
êxito que já esperávamos mas que ultrapassou 
as nossas melhores expectativas. O tempo 
esteve de facto muito mau, o que também é 
determinante, mas penso que a programação 
foi do agrado geral e o que posso dizer é que 
de facto a melhor avaliação que nós temos 
foi a elevada participação das milhares e 
milhares de pessoas todos os dias a assistir às 
nossas grandiosas festas. O nosso objectivo 
nas festas é, para além dos convidados que 
temos, promover sempre a nossa cultura e a 
nossa história, não prescindindo, no caso de 
Arrentela, de uma noite para a Sociedade 
Filarmónica União Arrentelense, uma noite 
para o Independente Futebol Clube Torrense 
e para a sua Escola de Artes. Depois temos 
a tournée da União de Freguesias feita pelos 
Banza, que correm as festas todas sempre com 
uma moldura humana muito interessante.

Não tendo o Seixal na sua génese o folclore, 
o mesmo é trazido pelo mosaico populacional 
que acompanha o nosso município. São as 
pessoas que vêm das várias zonas do país 
habitar no Seixal que trazem a sua cultura, 

portanto, neste momento 
o folclore faz parte já das 
nossas tradições; assim como 
o Cante Alentejano. E isto é 
interessante porque a tradição 
em Arrentela é mais o Folclore 
e em Paio Pires é mais o Cante 
Alentejano.

O conceito de festa popular 
não se materializa de um 
momento para o outro, nem se 
pode afirmar que somos a festa 
mais popular do concelho. As 
festas populares são ancestrais, 
têm centenas de anos, não são 
festas que tenham surgido 

recentemente. Mais ainda, as festas no meu 
entender, temos dois conceitos: são as festas  
populares e são as feiras populares. As festas 
de Corroios por exemplo, são umas festas 
fantásticas mas para mim já perderam há 
muito o conceito de festa popular, pois é 
mais uma feira popular, não diminuindo por 
isso a qualidade que têm. Festas Populares 
são animar toda uma zona, uma aldeia, 
um núcleo histórico, que é o que fazemos 
no Seixal onde temos o palco numa ponta 
e a feira franca na outra, tal como acontece 
também aqui na Aldeia de Paio Pires, onde 
temos as ruas ocupadas. Podíamos fazer a festa 
num campo de futebol, mas não queremos 
porque desejamos é que se façam na rua, com 
o comércio local a funcionar, espaço para as 
largadas, a noite da sardinha assada com os 
fogareiros na rua, os espectáculo diferenciados 
e as pessoas a saírem de suas casas e a entrarem 
directamente na festa.

 
Aproximam-se agora as Festas Populares 

da Aldeia de Paio Pires. O que é que a 
população pode esperar dessas festas?

Eu costumo dizer que as Festas da Aldeia de 
Paio Pires são três (risos). Em Paio Pires há um 
aspecto que penso que é importante quando 
nós falamos na questão das freguesias, e não 
posso dissociar essa situação, de querermos 
retomar as nossas freguesias de volta. Todas 
elas têm uma cultura e identidade próprias. 

Findadas as Festas Populares de Arrentela e com o início à vista das Festas Populares da Aldeia de Paio Pires, 
o “Comércio” falou com o presidente da União das Juntas de Freguesia de Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, António Santos, que nos fez um balanço e ainda uma previsão do que podemos esperar para as próximas 
Festas.

A cultura das Festas de São Pedro no Seixal 
é diferente das Festas Populares de Arrentela, 
assim como por sua vez as de Paio Pires são 
diferentes de todas as outras, pois temos 
também a influência taurina que é única a 
nível do nosso município, para além do cariz 
religioso em Honra da Nossa Senhora da 
Anunciada.

Como costumo dizer, na Aldeia de Paio 
Pires são três festas numa só e é realmente a 
festa mais tauromáquica. Este ano vamos ter 
a Corrida de Touros e as largadas organizadas 
como todos os anos pela Comissão Taurina; 
a feira franca propriamente dita, com os 
divertimentos e espectáculos e a festa religiosa 
que constitui a génese de toda a festa com a 
respectiva procissão que é um dos pontos altos 
dos festejos.

Já agora, a propósito das freguesias, não 
posso deixar de referir que num momento 
em que se agregam estas freguesias numa 
só União, quando sabemos que a génese das 
freguesias são as Paróquias, aqui na área de 
influência das Juntas de Freguesia desta União, 
o número aumentou. Reduzem as freguesias, 
mas as paróquias aumentam, e muito bem. 
Além das tradicionais e históricas Paróquias do 
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, temos 
também a Paróquia de Pinhal de Frades. Isto 
é realmente um contra-senso e mais uma vez a 
nossa cultura e a nossa história não são levadas 
em linha de conta como devia acontecer, mas 
estamos cá para lutar contra isso mesmo.

 
Quais são os artistas que a população 

pode assistir no decorrer das Festas?

Vamos ter dois palcos além de toda a 
animação que vai decorrer nas ruas, como já 
é tradição. No primeiro dia começamos cerca 
das 21 horas com o desfile dos Tocá Rufar 
e a actuação dos Banza no palco 1 e a noite 
dedicada à Sociedade Musical 5 de Outubro 
no palco 2, designado de Palco do Movimento 
Associativo, terminando a partir das 24 
horas com a grande largada de touros na rua 
principal da Aldeia de Paio Pires.

No dia 3 de Agosto, 5ª Feira, no palco 
principal vamos ter o grande espectáculo da 
Rosinha, e no palco 2 o espaço está reservado 
aos nossos grupos corais: Grupo Coral e 
Instrumental Os Alegres, da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Paio 
Pires, o Grupo Coral Alentejano Lírio Roxo, 
Grupo Coral Alentejano dos Trabalhadores 
das Autarquias do Seixal e o Grupo Coral 
da Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Casal do Marco.

Um dos nossos objectivos é também 
diversificar a oferta e é por essa razão que 
no dia 4 de Agosto temos no palco principal 
um projecto muito interessante da Escola de 
Rock, que funciona no Casal do Marco que 
vai apresentar um espectáculo idêntico ao que 
já foi visto no Fórum Cultural do Seixal que 
é o Rock Rendez-Vous. No palco 2 iremos ter 
um baile com o grupo KZL. Neste dia, para 
além da largada de touros depois da uma hora 
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da manhã, realiza-se também a Corrida de 
Touros na Praça desmontável.

No dia 5 de Agosto o tal espaço já com 
muita tradição que é o 35º. Festival de Folclore 
do Concelho do Seixal, com o Grupo de 
Folclore Estrelinhas do Sul da Aldeia de Paio 
Pires, o Rancho Folclórico de Canelas de Vila 
Nova de Gaia, o Grupo Folclórico e Cultural 
de Póvoa de Abraveia de Vila Nova de Poiares, 
o Rancho Folclórico da Casa do Povo de 
Vilarinho do Bairro de Anadia e Rancho 
Folclórico Flores do Alto Alentejo de Évora. 
E pode parecer estranho que nos dias mais 
fortes das festas que são os Sábados, serem 
os grupos de folclore que ocupam esses dias, 
mas é difícil que se possam deslocar durante a 
semana devido aos seus afazeres profissionais. 
No palco 2 voltamos a ter uma noite de baile 
abrilhantado por uma dupla incontornável do 
concelho que são o Vítor Ginja e Beto.

No Sábado de manhã temos também 
a já habitual largada de touros e à tarde as 
cavalhadas, seguindo-se a noite da Sardinha 
Assada, que é já uma tradição, onde as pessoas 
põem os fogareiros na rua e nós, juntamente 
com a Comissão Taurina, vamos dando as 
sardinhas. É uma noite muito interessante 
com o desfile da Charanga Lusitana e às 
24 horas outra largada de touros. Convém 
também dizer que os ranchos folclóricos 
também fazem parte da animação de rua com 
o desfile etnográfico que começa perto da 
Junta e termina no palco, onde actuam.

No Domingo, para terminar, teremos a 
Solene Procissão em Honra de Nossa Senhora 
da Anunciada, a animação de rua a partir 
das 21 horas com o Karma Drums e às 22 
horas um espectáculo fantástico com a nossa 
conterrânea Diamantina.

É este o programa e esperamos que seja do 

Publicidade

agrado de todos, pois tentámos diversificar 
dentro daquilo que são as nossas possibilidades. 
Estou convencido de que assim acontecerá, e é 
um prazer receber não só todos os paiopirenses 
como todas as pessoas que nos visitam nessa 
altura, porque as festas seculares têm um 
outro espírito que é juntar as pessoas que por 
razões várias emigraram para o estrangeiro, ou 
que estão em outras zonas do país, mas nestes 
momentos acabam por voltar à sua aldeia de 
origem e conviver com os seus familiares e 
amigos. Serão todos bem-vindos e que todos 
tragam mais um amigo.

 
Ainda falta muito tempo para as 

próximas festas populares do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires, mas qual 
é o próximo passo que as festas podem dar 
em termos de qualidade?

É óbvio que devemos ter planos a médio 
e longo prazo, o “problema” que surge aqui 
é que vamos ter umas eleições pelo meio. 
Acredito que em função do trabalho que 
temos desenvolvido, continuaremos na 
gestão da União das Freguesias, mas penso 
que é prematuro estar aqui a adiantar alguns 
cenários. No entanto, a pergunta é pertinente, 
já que quando terminam umas festas, 
começamos logo a trabalhar na preparação 
das próximas. Temos ideias para melhorar 
qualitativamente todas elas e quer-me parecer 
que as com maior potencial de crescimento são 
as festas da Nossa Senhora da Anunciada em 
Paio Pires.

DR 



4

CulTuRA

Publicidade

Css | 02 de Agosto de 2017 

o vozeiro

Perguntas e respostas

Q – Recebo inúmeras chamadas telefónicas 
de  empresas de marketing propondo-me ser-
viços. Já tenho sido desagradável com os cola-
boradores dessas empresas mas mesmo assim, 
continuam a ligar-me. Como posso evitar este 
assédio?

R- Existe, de facto, uma lista para onde essas 
empresas não estão autorizadas a ligar. É conhe-
cida como “Lista Robinson”. Para se inscrever, 
envie carta registada com AR dando conta do 
seu interesse em constar na lista, para - Asso-
ciação de Marketing DirectoEstr. Queluz 91, 
2794-100 Carnaxide.

Q –  Possuo há muitos anos um pequeno ne-
gócio, sempre na forma de sociedade irregular. 
Um destes dias fui surpreendido com uma dívi-
da ao fisco de cerca de 5.000 euros. Não tenho 
dinheiro para pagar a dívida, a loja é arrenda-
da e os únicos bens que tenho é a minha casa. 
Devo apresentar-me à Insolvência?

R-Uma sociedade irregular é uma socieda-
de que não se encontra legalmente constituída, 
não está inscrita na Conservatória do Registo 
Comercial, mas consta nas Finanças com nú-
mero de identificação fiscal e com deveres fiscais 
a cumprir. Tratando-se de uma sociedade irre-
gular, são os sócios individualmente e com os 
seus bens que respondem pelas dívidas contraí-
das. Sendo assim, a ser pedida uma insolvência 
teria de ser por si enquanto contribuinte indivi-
dual – Insolvência de pessoa singular - e não a 
empresa – Insolvência de pessoa colectiva - pois 
legalmente não existe. No entanto, de nada vos 
vale pedir a insolvência uma vez que as dívidas 
fiscais não são consideradas na Insolvência. É 
preferível e possível pagar as dívidas fiscais em 
prestações. Como menciona que possui casa 
própria, podedisponibiliza-la como garantia do 
cumprimento, dando assim um sinal de boa-fé, 
ficando a pagar a divida em causa, durante um 
ou dois anos em prestações regulares. Pode tam-
bém efetuar pagamentos por conta. No entan-
to, como cada caso e tem as suas características 
próprias, é conveniente obter aconselhamento 
por parte de um Solicitador ou advogado..

Q – O meu pai nunca for casado nem vi-
veu com a minha mãe mas reconheceu a mi-
nha paternidade. Faleceu há algum tempo e tive 
conhecimentode possuir uma casa em Sesimbra 
que se encontra arrendada.Posso reclamá-la 
para minha habitação?

R –Se é filho, é herdeiro. Se é herdeiro, terá 
direito ao seu quinhão na herança.

Como não especifica se o seu pai, tem mais 
filhos e se foi casado com outra mulher, não me 
é possível determinar até que ponto pode re-
clamar por inteiro o imóvel mencionado como 
sua herança. Dada a especificidade do assunto, 
aconselho a consultar um Solicitador ou Advo-
gado para uma investigação mais pormenoriza-
da e conclusiva de forma a um melhor aconse-
lhamento.

Escolha os serviços de um profissional, con-
tacte o Solicitador.

Envie a sua questão para:
duvidas@ruifeio.pt

Rui Hélder Feio

Neste seu rememorar de episódios, ‘Parrana’, 
relembra igualmente que “tudo era feito 
a poder de muito amor à causa, muita 
imaginação e muito trabalho,” para logo 
relatar uma história que julga reveladora desse 
espírito que animava as gentes da União e da 
sua inquebrantável vontade de levarem por 
diante as iniciativas que perspectivavam:
“Uma ocasião, a escassos minutos do inicio 
do baile da pinhata, a pinha, - nesse tempo 
iluminada a candeeiro, pois, não havia ainda 
luz eléctrica, - incendiou-se, deixando-nos na 
iminência de ver cair por terra todo o esforço 
que havíamos despendido para o realizar.” 
Mal acaba de prenunciar a frase, um nó 
acode-lhe à garganta, sufocando-lhe a voz. Os 
olhos, subitamente, ficam rasos de água. Não 
consegue articular mais palavras. Faz uma 
pausa. Respira fundo para recuperar o fôlego e 
logo que pressente que essa onda de nostalgia 
se começa a esbater, retoma a narrativa 
acrescentando: “face a tal imponderável, a 
desistência constituía um descrédito para a 
colectividade, que de modo algum poderíamos 
admitir, por causa da rivalidade que nos 
opunha à Timbre. 
Por isso,” conta, “decidimos dar início ao baile, 
adiando apenas a abertura da pinha por três 
horas. O tempo que reputámos de suficiente 
para a sua reconstrução. E se assim resolvemos, 
assim o fizemos. Para nosso contentamento e 
satisfação da massa associativa.”

"Quinze filhos
três músicos"

Reconhecendo ter chorado muitas lágrimas 
em sinal de impotência por nada poder fazer 
quando desfilava com a banda e das janelas 
de algumas habitações (onde viviam os 
‘arrivistas’ da Timbre) lhes despejavam baldes 

de água, ‘Parrana’, guarda , entanto, gratas 
recordações dos setenta anos em que tem 
sido filarmónico. “Uma actividade que”, 
refere “encarei com todo o rigor, por amor 
à música e à sociedade, a par de funcionar 
como contraponto à minha profissão de 
electricista.” Frisa.
Retratos de um tempo em que o comboio 
era o principal meio de transporte 
utilizado nas deslocações para as actuações 
aos concelhos do Barreiro e Moita. “Por 
vezes,” diz ainda, “o cansaço era tanto, 
que o facto de os bancos serem de madeira 
não constituía impedimento a que 
aproveitássemos a viagem para dormir. 
Uma época em que, à falta de outras 
diversões, os homens se entretinham a 
fazer filhos.
 “Só eu, tive catorze irmãos,” assinala, 
“embora apenas oito tenhamos vivido. E 

mesmo assim, a minha família não era das 
mais numerosas. Outras havia, cuja prole nos 
ultrapassava, largamente. Mas dos oito que 
sobrevivemos, somente três saíram músicos, tal 
como o pai. Os outros, não tiveram inclinação 
para o solfejo, ou não manifestaram intenção 

de o aprender. ”
Curiosamente, dos três descendentes com jeito 
para a música, nenhum optou pela sociedade 
onde o progenitor tocara. “No entanto, nunca 
chegou a haver qualquer conflito familiar, 
provocado pela rivalidade entre as duas 
colectividades”, conta, “porque, entrementes, 
ele já tinha deixado de tocar. E o que lhe 
interessava, era que os filhos partilhassem 
consigo os prazeres da música, e, se possível, 
que fossem bons executantes.”
Sócio honorário da União Seixalense, Manuel 
da Costa Rebelo, ‘O Parrana’, salienta que 
“este título e o carinho com que sou tratado 
quer pelos novos, quer pelos mais velhos 

elementos da banda, se deve à amizade que 
lhes dispenso e ao respeito que tão antiga 
ligação me confere.”

“As pazes com a Timbre
foi um momento único”

Mas, como que num assomo de insatisfação 
por não ter dito tudo quanto a este respeito 
já havia afirmado, dispara ainda: “ Obter 
a distinção de sócio honorário, numa 
colectividade onde, estatutariamente, os 
músicos nunca precisaram de se filiar - pois o 
simples facto de tocarem os coloca no mesmo 
de pé de igualdade que os demais -, é uma 
honra da qual que muito me orgulho!” 
Por outro lado, segundo ainda confidenciou, 
do vasto rol de recordações que retém, uma há 
que guarda com particular desvelo: o momento 
em que as duas colectividades colocaram fim 
à animosidade reciproca que até essa data 
havia caracterizado o seu relacionamento. “ 
Foi um momento único,” diz. “Porque, até 
então, as duas bandas nunca se encontravam. 
Onde ia uma, não ia a outro e vice-versa. Caso 
contrário, armava-se uma ‘barafunda’ tal que 

acabava sempre em vias 
de facto. 
Assim,” acrescenta, “no 
dia 1 de Maio de 1975, 
o José Félix (União) e o 
Emílio Rebelo (Timbre), 
coadjuvados por outras 
pessoas afectas a cada 
uma delas, decidiram - 
em segredo - começar 
a organizar uma festa 
que assinalasse quer o 
primeiro 1º de Maio quer 
o restabelecimento das 
relações entre as duas 
sociedades.

A dita festa, teve lugar 
no campo da bola e 
foi apadrinhada pela 

banda da marinha, dirigida por Marques 
Romão, (à época, maestro da nossa banda,) 
que, sem sabermos, tinha sido convidada 
para testemunhar as ‘pazes’. No fim de tudo, 
abraçámo-nos uns aos outros. Alguns de nós 
até choraram. Só visto...! Remata.

*Excertos de “Histórias 
Associativas- Memórias 
da Nossa Memória – 1º Volume 
As Filarmónicas”.
Edição Câmara Municipal do 
Seixal -2001

HiSTóriAS ASSoCiATiVAS (19)*

“TuDo erA FeiTo A PoDer 
De muiTo Amor à CAuSA”

Fernando 
Fitas

O comboio era o principal meio de transporte utilizado nas 
deslocações para as actuações aos concelhos do Barreiro 
e Moita, aproveitando para o efeito a ligação ferroviário, 
então, existente.

DR 

roSToS Do SeiXAl

       

CArlA CriStiNA PAQuete 
SACrAmeNto (1971)

Descendente de santomenses, nasce em 
Lisboa vivendo sempre no concelho do 
Seixal. Atleta conhecida internacionalmente, 
Carla Sacramento foi meio-fundista, 
especialista nos 1500 metros, destacando-
se os títulos de campeã do mundo em 1997, 
recebendo também a Medalha Olímpica 
Nobre Guedes. Além de receber inúmeras 

medalhas em grandes competições nacionais 
e internacionais, alcançou recordes que ainda 
hoje não foram superados por qualquer outro 
atleta.

As suas mais importantes conquistas foram: 
Jogos Olímpicos - Barcelona 1992 (800 mts. e 
1500 mts. - meias-finais), Atlanta 1996 (1550 
mts. - 6º lugar), Sidney 2000 (1500 mts. - 10º 
lugar) e Atenas 2004 (1500 mts. - meias finais); 
Campeonatos do Mundo - Gotemburgo 1995 
(1500 mts. - Bronze), Atenas 1997 (1500 
mts. - Ouro), Sevilha 1999 (1500 mts. - 4º 
lugar), entre outras; Campeonatos da Europa 
- Budapeste 1998 (1500 mts. - Prata), entre 
outras; Campeonatos Mundiais de Pista 
Coberta - Barcelona 1995 (1500 mts. - Prata), 
Lisboa 2001 (1500 mts. - 4º lugar), entre 
outros; Europeus de Pista Coberta - Paris 
1994 (800 mts. - Bronze), Estocolmo 1996 
(1500 mts. - Ouro) e Viena 2002 (300 mts. 
- Prata).

Ao longo da sua carreira desportiva (1981 
a 2006), Carla Sacramento foi atleta de vários 
clubes: Paivas, Fogueteiro, Sport Lisboa 
e Benfica, Sporting Clube de Portugal e 
Maratona Clube de Portugal, para além de o 
ainda ter sido em nome individual. No Seixal, 
a Câmara Municipal prestou-lhe homenagem 
ao denominar o mais importante recinto de 
atletismo regional de Complexo Municipal de 
Atletismo Carla Sacramento.

Mário Barradas



5

Css | 02 de Agosto de 2017 
PuBlICIDADE



6

ENTREVISTA

Publicidade

“eXPeCTATiVAS PArA eSTe Ano é SuPerAr oS 
númeroS que 
TiVemoS no Ano AnTerior”

  No Press Release lançado pode ler-
se “crescendo de dois para três dias, 
em 2017, o evento acontece a 4, 5 e 
6 de Agosto, prometendo solidificar a 
sua posição como ponto de paragem 
obrigatória para quem aprecia a música 
pintada em tons escuros, em toda a 
plenitude da sua miríade de géneros e 
subgéneros”.

 
O "Comércio" esteve então à 

conversa com Carlos Marreiros, 
responsável pelo VOA – Heavy Rock 
Festival, para saber as expectativas e 
novidades em relação à edição de 2017.

 Segundo ano em Corroios, quais 
as expectativas em relação a este 
ano?

Temos boas expectativas. Em relação 
ao primeiro ano, que consideramos 
praticamente como o ano zero, porque 
era o primeiro ano que íamos fazer 
o festival em Corroios, as nossas 
expectativas para este ano são superar
os números que tivemos no ano 
anterior.

Quais os números que tiveram no 
ano anterior?

Tivemos perto de 3000 pessoas por 
dia.

 O que destaca na edição deste ano 
em relação às bandas?

Destacamos Apocalyptica, que é um 
grupo que tem bastantes seguidores em 
Portugal e vêm apresentar o álbum de 
estreia que faz agora 20 anos de edição 
que foi o Plays Metallica by Four 
Cellos. Destacamos também Trivium, 
uma banda que é a segunda vez que 
vem a Portugal. Basicamente são esses 
os nomes em que depositamos mais 
expectativas.

 Que novidades se podem 
encontrar no Festival em relação ao 
ano passado?

Este ano optámos por ter um 
segundo palco com bandas portuguesas 
e a maioria delas já com muitos anos 
de carreira. Penso também que temos 

O VOA – Heavy Rock Festival, que acontece na Quinta da Marialva em Corroios, começa já na 6ª Feira, dia 4 de Agosto.

mais oferta em termos musicais que no 
ano passado.

O VOA - Heavy Rock Festival vai 
para a seu 9.ª edição, sendo a de 2017 a 
2.ª em Corroios. Começou em Vagos, 
no distrito de Aveiro, com o nome 
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de Vagos Open Air e na primeira 
edição trouxe alguns nomes como The 
Gathering, Katatonia, Amon Amarth, 
Dark Tranquility e Epica, que este ano 
também actuam em Corroios.
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AquA SPlASH SeiXAl já Abriu

O espaço está essencialmente dividido em 
quatro áreas: Área Aqua Fun, Área Kids, Área 
Street Food e Área Lounge. A Área Aqua Fun 
tem duas piscinas e três escorregas gigantes 
insufláveis. 

Numa das piscinas há bolas insufláveis 
que rodam sobre a água bem como algumas 
bóias insufláveis gigantes. Na outra piscina 
existe uma pista de obstáculos insufláveis, um 
pouco ao estilo do programa American Ninja 
Warrior. Os três escorregas gigantes insufláveis 
podem ser usados por adultos e crianças.

A Área Kids é, tal como o nome 
indica, direccionada para as crianças. 
Nela podemos encontrar três piscinas com 
pouca profundidade bem como uma área 
denominada de Splash Pad, que se trata de 
uma área rasa, com vários chuveiros e bóias 
e pequenos escorregas insufláveis espalhados 
pela área.

As áreas Street Food e Lounge estão coladas 
uma à outra e nela podemos encontrar um 
local para degustar das ofertas gastronómicas 
disponibilizadas pelas roulottes presentes no 
espaço e ainda relaxar e estar em família ao 
Sol ou à sombra.

O "Comércio" falou com algumas pessoas 
presentes no espaço. Augusto Real, veio do 
Montijo com a sua esposa e filho de seis anos, 
e contou-nos que “o espaço é agradável, temos 
passado uma bela tarde e é muito provável que 
voltemos”. Augusto Real disse-nos também 
que “podia haver mais alguma sombra, mas o 
facto de se poderem usar alguns chapéus-de-
sol já ajuda”.

A mesma opinião é partilhada por Adélia 
Nunes, que veio também do Montijo com o 
neto: “o espaço podia ter mais sombra mas até 
considero que não há nada melhor que um 
pouco de sombra por baixo de uma árvore e 

O primeiro parque aquático sazonal disponível em Portugal abriu as suas portas ao público no dia 26 de Julho, depois de no dia anterior ter recebido 
milhares de crianças das escolas locais na pré-inauguração.

de desenho único e muito diversificadas. E 
proporcionamos uma área de gastronomia 
e lazer com uma ampla vista da inspiradora 
frente Tejo”. E, para chamar ainda mais gente, 
disponibilizam “um espaço lounge com vista 
rio e rulotes de street food oferece: pregos, 
bifanas, cachorros, hambúrgueres e tostas; 
nuggets de frango, aros de cebola, calamares 
e gambas panadas; pizzas, saladas de atum, 
saladas de salmão; comida saudável; bar de 
cerveja e bar de sumos”.

De referir ainda que o espaço tem um plano 
de segurança e vários monitores e nadadores 
salvadores espalhados por todo o Parque. 
Relembramos ainda que o Aqua Splash Seixal 
está aberto todos os dias até 19 de Setembro, 
das 10 às 20 horas e os bilhetes podem ser 
comprados no sítio online da BlueTicket ou 
no local.

com uma piscina a cinco metros”.

No Q&A disponível no sítio oficial 
do parque aquático na internet, podemos 
descobrir o porquê de terem escolhido o 
Seixal: “para além de o Seixal ter uma das 
baías mais bonitas que o Tejo nos oferece, está 
simultaneamente muito próximo do centro de 
Lisboa e das praias da Costa de Caparica, e 
não muito distante das praias de Setúbal. Se, 
por um lado, o Splash Seixal é uma 1ª opção 
como destino de diversão, por outro lado, é 
uma boa alternativa aos engarrafamentos das 
horas de maior afluxo às praias”.

Os organizadores chamam a atenção 
para o facto de “pela 1.ª vez em Portugal, 
apresentamos um espaço de diversão aquática 
ocasional com atracções super-divertidas, cheio 
de animação na água. Oferecemos diversões 
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SeSimbrA VAi Ter noVo PAláCio 
DA juSTiçA

A Câmara Municipal de Sesimbra 
e o Instituto de Gestão Financeira e 
de Equipamentos da Justiça (IGFEJ) 
assinaram no passado dia 27 de junho 
um protocolo para construção do novo 
Tribunal de Sesimbra, num terreno 
doado pela autarquia junto à Moagem de 
Sampaio.

Com base neste acordo, a Câmara 
Municipal elaborará os projetos de 

arquitetura e de especialidades do edifício, 
fará a fiscalização técnica da empreitada, 
os arruamentos, estacionamentos, 
infraestruturas e respetivas ligações 
de água, esgotos, eletricidade e 
telecomunicações, bem como os arranjos 
exteriores, assumindo os encargos daí 
decorrentes. Já a construção do edifício 
ficará a cargo do IGFEJ, e deverá iniciar-
se no prazo máximo de quatro anos, a 

contar a partir da data da celebração do 
protocolo.

Segundo nota no sítio oficial da 
Câmara Municipal de Sesimbra na 
internet, o equipamento “é há muito 
reivindicado por cidadãos e Câmara 
Municipal, uma vez que o Juízo de 
Competência Genérica, o Ministério 
Público e o Departamento de Investigação 
e Ação Penal de Sesimbra, funcionam há 
vários anos em três frações autónomas, 
no Empreendimento da Falésia e na Rua 
Navegador Rodrigues Soromenho, duas 
das quais são propriedade do Estado 
Português e a terceira arrendada. Estas 
instalações apresentam deficiências de 
espaço e de funcionalidade que não podem 
ser colmatadas com a remodelação, o que 
exige a construção de um edifício de raiz”.

A construção do novo Palácio da 
Justiça de Sesimbra em Sampaio implica 
um conjunto de alterações à rede viária, 
que facilitará a circulação na zona e o 
acesso à zona do novo equipamento.

PArque AuguSTo PólVorA Foi 
inAugurADo no PASSADo DiA 28

A atribuição do nome do anterior presidente 
da Câmara Municipal, Augusto Pólvora, 
a este espaço verde é considerada “uma 
justa homenagem àquele que foi o grande 
impulsionador deste projeto” eque nos deixou 
recentemente.

O espaço com cerca de 5,5 hectares surge 
num terreno municipal que esteve vários anos 
concessionado como parque de campismo. 
Terminado o período de concessão, a Câmara 
Municipal decidiu transformar o recinto 
num espaço de recreio, convívio e lazer e 
disponibilizá-lo ao público, aproveitando a 
sua excelente localização, junto a várias escolas 
e com uma vista privilegiada para a Serra da 
Arrábida.

O parque é composto por zonas de 
descanso, contemplação e lazer, ligadas por um 
percurso pedonal acompanhado por bancos, 
iluminação, pontos de água e sanitários. Para 
além disso, tem um conjunto de equipamentos 
com várias finalidades, que diversificam a 
oferta e vão atrair públicos com interesses 
muito distintos.

Destacam-se o Skate Parque e que vai colocar 
Sesimbra na rota desta popular modalidade e 

ainda um centro de apoio a atividades de ar 
livre, denominado de Ecotrilhos. Trata-se 
de uma instalação que pretende dar apoio, 
sobretudo, a praticantes de trail e bicicletas de 
todo o terreno (BTT), duas atividades que nos 
últimos anos têm tido uma enorme procura no 
concelho, devido às condições naturais para 
a sua prática. O EcoTrilhos disponibilizará 
informação, balneários e um ponto de lavagem 
de bicicletas.

O antigo polidesportivo existente no 
Parque foi também renovado e tem excelentes 
condições para a prática de atividades 

desportivas, como futebol ou basquetebol. 
A estação fitness é outro dos pontos que 
disponíveis no espaço, dado ter uma estrutura 
bastante completa que permite desenvolver 
uma série de exercícios, e que vai contribuir 
para o incentivo da atividade física.

Para os mais novos, o espaço conta com um 
parque infantil, criado com motivos marítimos 
e um EcoParque, construído com diversos 
materiais naturais da região, que pretendem 
estimular as crianças e jovens para as formas e 
texturas da natureza.

Existe também uma vertente de encontro 
e convívio no parque, com duas zonas de 
piquenique com mesas, churrasqueiras e 
pontos de água que podem ser usadas pelo 
público. Há ainda um espaço preparado para 
receber feiras temáticas, que será mais uma 
forma da autarquia apoiar a economia local. 
De referir que no local estará instalado o 
serviço de espaços verdes da autarquia, o que 
permitirá fazer uma correta gestão do recinto e 
zelar pela sua segurança.

O parque vai funcionar entre as 7 e as 22 
horas no período de verão, e entre as 7 e as 20 
horas durante o inverno, sendo que em alguns 
períodos poderá haver necessidade de encerrar 
temporariamente o recinto para trabalhos de 
manutenção. A entrada é gratuita.

O Parque Augusto Pólvora, na Maçã, foi inaugurado na passada sexta-feira dia 28 de julho, às 10.30 horas, 
pela presidente da Câmara Municipal de Sesimbra Felícia Costa.

oPiNião

O mEnInO mEnTIROSO 
E O FOgO

Todos nos lembramos da história 
do menino mentiroso, que era pastor e 
que, vezes sem conta gritava para que se 
ouvisse em toda a aldeia "acudam que 
vem lá o lobo", sabendo que era mentira. 
No dia em que passou a ser verdade deu-
se mal.

Ora, foi exactamente assim que se 
passou e passará, sempre que chega o 
fogo, e com ele a desgraça para famílias 
inteiras. Todo a gente sabe que PS e PSD/
CDS, sempre que saem do Governo 
e passam para a oposição, assumem a 
posição do menino mentiroso. Avisam 
o país e o Governo, que será desta que 
tudo arderá sem que se lhe consiga 
chegar com solução . E se noutros anos 
não foi mais que mentira, este ano foi 
verdade e a valer. Ningem acreditava que 
podia acontecer, no entanto aconteceu. 

Mas àquela mentira que todos 
contaram soma-se a de que os Governos 
sempre se preocuparam. Sempre com 
responsabilidade e cidadania, querendo 
assim disfarçar a sua própria culpa na 
escolha de outras prioridades que não as 
medidas preventivas contra os fogos. E 
já se sabe que a logística é cara e que a 
prevenção nunca foi o nosso forte. 

Mas se ao logo de mais de 40 anos 
pouco se fez para óbviar ao problema 
então como poderemos acreditar que 
sempre que esta desgraça acontece a 
responsabilidade pertence ao Governo 
do momento. Contem-nos outra! Ao 
longo de 4 décadas os partidos do 
centrão têm gerido o assunto como bem 
entendem, dizendo até as más línguas 
que as compras do Estado associadas ao 
assunto dos fogos tem sido negócio para 
governantes e ex governantes. 

Chega pois de cinismo e 
aproveitamento para caçar votos. Pede-
se responsabilidade e sentido ético na 
apresentação de propostas para levar paz 
às florestas e matas, tal como aos que 
nelas vivem e trabalham. O Governo e 
mais amplamente o Estado, têm cara. 
É sempre a mesma. Hoje corresponde 
à dos ministros em funções;ontem era a 
de outros iguais mas que tiveram mais 
sorte. Neste último grupo esteve A. 
Cristas, que ao passar para a oposição 
deveria lembrar-se do que antes não fez 
e por isso ter maia pudor. 

Se nos unimos numa só voz para 
"empurrar" uma selecção de futebol, 
como se pode aceitar esta indigência e 
falta de esforço nacional? 

João Araújo
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CréDiTo AgriColA APoiA FeSTAS PoPulAreS

Qual a razão para o grupo 
Crédito Agrícola se encontrar 
ligado às festividades de tantas 
terras e regiões?

O Crédito Agrícola é um 
Grupo financeiro Nacional  com 
representação através da Caixa 
Central e de 82 Caixas, sendo a nossa 
região representada pela Entre Tejo 
e Sado. Temos uma missão muito 
específica de apoiar e dinamizar 
as economias locais. A região de  
Entre Tejo e Sado é representada 
por 13 Agências, no entanto no pais 
podemos encontrar 700 pontos do 
Crédito Agrícola.

Conhecemos em profundidade 
as realidades do respectivo tecido 
empresarial e económico e os desafios 
que se colocam para o progresso 
económico-social a nível local.

A cultura e as tradições são  um 
pilar fundamental da identidade 
e também do desenvolvimento 
local. Como Banco de proximidade 
consideramos estratégico o nosso 
apoio e envolvimento na organização 
deste tipo de eventos.

A proximidade do Banco 
às Autarquias, Associações, 
Colectividades, IPSS, entre outros, 
é uma parte do nosso contributo 
enquanto Banco Cooperativo e 

Sob o tema festas da Aldeia, estivemos com Luis marques, nascido e residente no Seixal, conhecedor dos costumes e tradições do concelho e Administrador do Crédito Agrícola da 
região de Entre Tejo e Sado.

Mutualista. Acreditamos firmemente 
na nossa missão.

 
E o apoio em particular nas 

festas da Aldeia de Paio Pires?

Apoiamos várias festividades e 
iniciativas na área da Entre Tejo e 
Sado mas tenho um carinho muito 
grande por estas esta freguesia, não 
menosprezando as restantes.

Os meus avós e a minha mãe 
nasceram na Aldeia, o meu pai teve 
aqui um dos seus estabelecimentos 
comerciais, eu próprio vivi  na Aldeia 
alguns anos na Rua Egas Moniz.

As festas da Aldeia de Paio Pires são 

muito características e tradicionais. 
A avenida principal da Aldeia, 
durante os dias da festa encontra-se 
permanentemente repleta de locais e 
forasteiros.

No início de Agosto podem passar-
se uns dias e noites, bem animados, 
rever amigos e familiares numa 
variedade de momentos e tradições 
que vão desde a tauromaquia aos 
petiscos.

Associado a este espírito de convívio 
e tradições o Crédito Agrícola é sem 
dúvida um Banco com Pronúncia 
local.
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ConCHeloS
Miguel BoieiroHá tempos, a pedido do meu mestre de 

fitoterapia, compilei uma lista de plantas 
silvestres utilizáveis na alimentação humana: 
ervas espontâneas que crescem no campo e que 
podemos comer em saladas, em esparregados, 
em sopas, etc. 

Actualmente esta moda está a ser seguida 
por algumas correntes naturalistas de 
alimentação racional que pretendem libertar-
se da padronização excessiva imposta pelas 
grandes cadeias de supermercados. Digamos 
que se trata duma reacção natural ao 
consumismo desregrado que hoje comanda 
a nossa vida, tendo por único objectivo a 
obtenção de lucros. 

Portugal, país temperado com variados solos 
e microclimas, possibilita admiravelmente e 
cada vez mais, o aproveitamento de recursos 
vegetais selvagens, face ao estado de abandono 
caótico da nossa agricultura, refém dos 
ditames das corporações união-europeístas 
a que o nosso governo, sem peias, obedece. 
Sim, nos terrenos agrícolas abandonados é 
possível encontrar vegetais para a panela, salvo 
se houver por perto fontes poluidoras ou uso 
de herbicidas (infelizmente também muito em 
moda, induzidas pelo “marketing” abusivo 
das multinacionais do sector).

Tudo isto vem a propósito da troca de 
impressões que mantive com um companheiro, 
também amante destas lides, que me revelou 
que consumia conchelos com regularidade, 
misturados nas saladas de alface e agrião.

Ora eu tenho conchelos no meu quintal, 
trepando pela vertente norte do tronco 
duma palmeira e acabei por experimentar, 
concluindo, com agrado, na mais-valia da 

referida plantinha, a qual, desde já, juntei à 
minha lista de comestíveis espontâneos.

Os conchelos, chapéus-dos-telhados, 
orelhas-de-monge ou umbigos-de-vénus, cuja 
designação científica é Umbilicus rupestris, 
da família das crassuláceas, são ervas frágeis 
mas perenes que aparecem com frequência nas 
escarpas abruptas, muros e telhados antigos e 

cascas de árvores onde se concentra alguma 
humidade. 

O nome provém da configuração das suas 
folhas em forma de concha ou de umbigo, visto 
que surgem côncavas partindo duma base de 
pecíolo longo. O seu aspecto é deveras curioso. 

No início as folhas são verdes suculentas e 
tenras e podem ser, de facto, utilizadas em 
saladas, dando-lhes um sabor acidulado 
e uma textura gelatinosa muito original. 
Depois, em plena primavera, a planta torna-
se avermelhada, brotando um caule erecto 
que chega a atingir, em condições modelares, 
60 cm de altura, guarnecido de botões florais 

dispostos em cachos esbranquiçados. As flores, 
suspensas por um pequeno cálice, possuem 
cinco pétalas soldadas em forma de tubo. 
A raiz forma uma toiça espessa formando 
tubérculos que perpetuam a planta.

É considerada uma erva medicinal desde 

tempos imemoriais, quer por administração 
interna, quer externa. Na sua composição 
podemos encontrar mucilagens, açúcares, 
tanino, ferro, potássio, silício e vitaminas. 
Tem propriedades cicatrizantes, refrescantes, 
calmantes, diuréticas, anti-hemorrágicas e 
anti-sépticas.

O suco das folhas é utilizado para aumentar 
a emissão da urina, tomando-se uma colher de 
sopa em jejum, dissolvida num copo de água. 
As mesmas folhas esmagadas servem para fazer 
cataplasmas ou emplastros, eficientes para 
curar e cicatrizar feridas, aliviar queimaduras, 
eliminar borbulhas e frieiras. Aplicando 
directamente as folhas sem a sua cutícula 
inferior, acalmam-se as dores e inflamações, 
em especial, a gota e a ciática.

Registam-se também diversos preparados 
em homeopatia e em medicina asiática, 
exercida, quer por chineses, quer por 
ayurvédicos indianos.

Se com este breve apontamento conseguir 
suscitar a curiosidade dos leitores, amantes 
da botânica aplicada, fico recompensado pelo 
trabalho de investigação que efectuei sobre a 
umbilicus, que uns cientistas complementam 
com rupestris e outros com pendulinus, sendo 
basicamente a mesma planta.

Dr. Jorge Neves

meningiTe
O QUE É E CAUSAS

A meningite é uma inflamação das 
membranas (meninges) que cobrem o cérebro 
e a medula espinhal e é frequentemente 
causada por uma infecção viral ou 
bacteriana. Outros agentes infecciosos, tais 
como os fungos, podem também provocar 
meningite e existem ainda causas mais raras 
que incluem as reacções medicamentosas 
atípicas e o lúpus eritematoso disseminado. 
A etiologia mais comum é a viral. Qualquer 
pessoa pode contrair uma meningite viral, 
mas esta doença ocorre mais frequentemente 
nas crianças. A meningite pode ser causada 
por muitos vírus diferentes, mas o enterovírus 
é o agente mais habitual.

A meningite viral causada pelo enterovírus 
ocorre sobretudo no Verão, mas pode ocorrer 
em qualquer altura do ano. A via de entrada 
do enterovíris no organismo é geralmente 
gastrointestinal e a transmissão é sobretudo 
fecal-oral (por exemplo, através de mãos 
mal lavadas contaminadas com fezes). O 
contágio é possível durante o período em 
que as pessoas infectadas têm o vírus nas 
fezes. Menos frequentemente, o contágio 
também é possível por via oral-oral ou por 
via respiratória. A infecção por enterovírus é 
geralmente assintomática ou provoca doença 
ligeira, resultando raramente em meningite. 
Excepto nos casos raros de meningite do 
grupo herpes, a meningite viral irá curar 
espontaneamente ao fim de 7 a 10 dias.

A meningite bacteriana é uma infecção 
muito grave e potencialmente fatal que pode 
afectar pessoas saudáveis, sendo no entanto os 
bebés e as pessoas idosas os mais susceptíveis. 
No passado, os três tipos mais comuns de 
meningite bacteriana eram causados pela 
Neisseria meningitidis, pelo Haemophilus 

influenzae e pelo Streptococcus pneumoniae. 
Actualmente o Plano Nacional de Vacinação 
inclui vacinas para a N. Meningitidis e 
para o H. influenzae, pelo que o número 
de casos de meningite provocada por estes 
agentes tem vindo a diminuir. Actualmente 
a causa mais frequente de meningite 
bacteriana na comunidade é o Streptococcus 
pneumoniae, existindo uma vacina 
disponível para as pessoas com maior risco, 
nomeadamente idosos, doentes crónicos e 
imunocomprometidos.

Além dos bebés e dos idosos, as pessoas 
com doenças crónicas e/ou com deficiências 
do sistema imunitário apresentam um maior 
risco de terem uma meningite causada por 
bactérias e fungos.

SInTOmAS

Os sintomas de meningite variam, mas 
incluem frequentemente:

dores de cabeça
febre
rigidez da nuca (dor e dificuldade em 
movimentar o pescoço)

Outros sintomas podem incluir:

sensibilidade à luz
náuseas e vómitos
sonolência
confusão mental

Os sintomas podem ser mais ligeiros 
nos casos de meningite viral, enquanto que 
na meningite bacteriana são habitualmente 
mais intensos, podendo ocorrer alteração 
do estado de consciência e convulsões. Nas 
crianças pequenas os sintomas podem ser 
particularmente difíceis de detectar. Os 

bebés com meningite podem mostrar-se 
menos activos ou com choro intenso, com 
recusa em comer e vómitos. Nos idosos 
também pode ser difícil diagnosticar a 
meningite, manifestando-se frequentemente 
por deterioração mental sem febre.

DIAgnÓSTICO

O diagnóstico é confirmado através da 
análise do líquido que envolve a medula 
espinhal (líquido cefalo-raquidiano) para 
identificar a presença de bactérias ou de 
células que combatem as infecções. O líquido 
é removido por meio de uma agulha, sendo 
esse procedimento denominado punção 
lombar.

EVOLUÇÃO

A meningite viral tende a melhorar 
espontaneamente ao fim de 7 a 10 dias. Pelo 
contrário, se a meningite bacteriana não 
for diagnosticada e tratada precocemente, 
pode causar uma incapacidade permanente 
ou a morte. A duração do tratamento 
medicamentoso para a meningite bacteriana 
depende da idade da pessoa, da sua resposta 
à medicação e de outros factores.

PREVEnÇÃO

As bactérias e os vírus que causam a 
meningite são encontrados nos líquidos 
orgânicos, como a saliva e o muco, e 
disseminam-se por contacto directo. 
Algumas pessoas são portadoras destes 
microrganismos no nariz e na garganta e 
podem transmiti-los para outras pessoas, 
embora esses “portadores” não estejam 
doentes. Se uma pessoa estiver em 
contacto próximo com alguém a quem foi 
diagnosticada uma meningite bacteriana, 

pode ser realizada profilaxia com antibióticos 
para evitar que contraia a doença.

A vacinação contra o Streptococcus 
pneumonia, o Haemophilus influenzae e a 
Neisseria meningitidis constitui a melhor 
forma de prevenir a meningite bacteriana.

Não existe nenhuma vacina para prevenir 
os tipos comuns de meningite viral.

TRATAmEnTO

A meningite viral é tratada de forma muito 
semelhante à gripe, com repouso e muitos 
líquidos, devendo verificar-se a recuperação 
ao fim de uma semana a 10 dias. A meningite 
bacteriana é uma emergência médica e requer 
uma dose elevada de antibióticos endovenosos 
administrados em internamento hospitalar. 
Adicionalmente, dependendo do doente e do 
tipo suspeito de meningite bacteriana, pode 
ser administrada dexametasona endovenosa 
(um corticosteróide).

PROgnÓSTICO

Na meningite viral o prognóstico é 
excelente.

O prognóstico da meningite bacteriana 
depende da idade do doente, da bactéria 
responsável pela doença e da precocidade 
com que é diagnosticada. Até 10% das 
pessoas com esta doença irão falecer e uma 
percentagem significativa dos sobreviventes 
irá apresentar sequelas a longo prazo, tais 
como uma diminuição da acuidade auditiva 
ou problemas neurológicos.
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PREPARAÇÃO:

•	 Leve ao lume num tacho, o açúcar e 
a água. Deixe ferver por 5 minutos e 
deixe arrefecer. 

•	 Barre a forma de pudim com caramelo. 

 
•	 Pré-aqueça o forno a 180 graus.

•	 Numa tigela, misture as gemas e 
adicione a calda do açúcar em fio. 
Coloque a mistura na forma e leve ao 
forno por 45 minutos em banho-maria.

•	 Em seguida, deixe o pudim arrefecer 
ainda em banho-maria. 

•	 Desenforme e decore com os fios d’ovos.

IngREDIEnTES:
Ingredientes:

•	 400 g de açúcar

•	 12 gemas

•	 6 colheres (sopa) de caramelo 
líquido

•	 200 ml de água

•	 Fios d’ovos para decorar

reCeiTA:
PuDiM De GeMAs coM Fio D’ovos

D
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INVESTIMENTO DE 18,5 MILHÕES DE EUROS NA LIMPEZA E HIGIENE URBANA

UM CONCELHO MAIS LIMPO DEPENDE DE TODOS

Publicidade

moVimenTo 
ASSoCiATiVo APoiA 
FeSTAS

Como foi constituída a Comissão 
Taurina?

Ana Bela Costa: A Comissão Taurina 
foi constituída em 2004 por um grupo de 
amigos de Paio Pires, uns nascidos, outros 
criados cá na terra, foi constituída com o 
intuído da reconstrução da Praça de Toiros. 
Temos feito ao longo destes anos todos as 
largadas tradicionais na rua, que sempre foi 
uma impossibilidade para tanta gente e nós 
felizmente conseguimos. Tivemos cerca de 17 
anos sem haver largadas aqui na Aldeia, mas 
voltámos a retomar em 2004.

Este ano para além das tradicionais 
largadas vamos fazer mais um evento, vamos 
fazer uma corrida de toiros numa praça 
desmontável que é do Ricardo Chibanga, que 
foi o primeiro toureiro a pé que toureou m 
Paio Pires na inauguração da nossa Praça de 
Touros e ele vai estar presente nesse dia da 
corrida.

Temos um bom cartel, temos o António 
Ribeiro Telles, vem a Ana Baptista, vem 
o Francisco Núncio, temos três grupos de 
forcados, temos os Amadores de Lisboa, os 
Amadores da Póvoa de São Miguel e temos os 
Amadores do Montijo.

E a Praça será pública?
ABC:A Praça está nas instalações do Paio 

Pires FC e é do Paio Pires FC, mas também 
é de Paio Pires, acima de tudo é uma Praça 
de Paio Pires, é a Praça da Terra, não há 
mais nenhuma no concelho do Seixal. Para 
que houvesse uma ligação entre o Paio Pires 
FC, a Comissão Taurina, os amigos que se 
juntaram para ajudar a reconstruir a Praça e 
a Câmara, foi constituído este departamento. 
A Junta não está incluída mas informamos 
sempre que há novas informações, temos um 
óptimo relacionamento com o presidente 
António Santos, é uma pessoa cinco estrelas, 
tanto para as festas como para a recuperação 
da Praça, tem sido uma pessoa espectacular.

mais um ano, mais uma festa?
José Umbelino: Sim, mais um ano e mais 

uma festa na nossa Aldeia. Para mim é das 
melhores festas do concelho, porque é a 
única freguesia que tem de tudo um pouco, 
desde largadas e não só, com o programa 
que nós temos na rua que é coisa que não 
se vê praticamente no concelho. Eu peço à 

população que venha às festas de Paio Pires 
para verem o que é uma festa a sério.

 
Onde é que o Paio Pires FC apoia e entra 

nestas festas?
JU: O Paio Pires FC apoia as largadas 

através da Comissão Taurina. Este ano vamos 
também ter uma corrida na Praça Ricardo 
Chibanga já montada no sítio do costume e 
vamos ver se para o ano já podemos realizar a 
corrida mesmo na nossa Praça de toiros. Temos 
"Os Amigos do Caraças" que continuam a 
fazer a sua festa, juntamente com a festa da 
Aldeia de Paio Pires e que em conjunto têm 
trabalhado. Eu sou um dos que faço parte 
do grupo constituído na rua Professor Bento 
Jesus Caraça, onde “Os Amigos do Caraças" 
fazem a sua festa.

O pavilhão multiusos que era para ser 
feito no local da Praça de Toiros deixou de 
ser uma prioridade?

Nelson Costa: A Praça de Toiros pode 
ser utilizada para esse fim. Será um espaço 
multiusos, que é o que está a ser construído. 
Não será um pavilhão fechado, será um 
espaço aberto, onde se poderão realizar vários 
espectáculos e agora cabe a responsabilidade 
ao departamento taurino e ao Paio Pires FC 
poderem utilizar o espaço para esse fim, para 
vários tipos de espectáculos.

 
não existia também um projecto para a 

Praça com um centro comercial?
NC: Havia sim um projecto para um centro 

comercial, mas não era este. Esse projecto era 
muito ambicioso, a verba não é muita e tivemos 
que ir para um projecto menos ambicioso. É 
um projecto para a recuperação mesmo da 
Praça, porque é património do Paio Pires 
FC e não só, faz parte também da cultura da 
nossa zona, sendo o único clube que tem uma 
Praça de Toiros que foi feita pela população 
e que nós decidimos recuperar. Esteve muito 
tempo ao abandono, mas vai ser recuperada 
com um projecto menos ambicioso e com os 
requisitos necessários para esse espectáculo e 
outros. Vai ter tudo de novo.

 
E para quando a inauguração?
NC: A praça vai ser inaugurada para o 

ano e com uma corrida de toiros. E faz todo 
o sentido porque a praça foi inaugurada com 
uma corrida televisionada em 1976 e para 
o ano esperamos também conseguir uma 
corrida televisionada na reinauguração. Neste 
Sábado vamos ter o lançamento da primeira 
pedra na Praça de Toiros, com o presidente 
da Câmara e o presidente da Junta, para além 
de outros convidados, entre eles Luís Duarte, 
presidente da Casa do Pessoal da RTP e muita 
gente ligada ao mundo dos toiros para que 
percebam e vejam com os próprios olhos o 
que estamos a fazer para recuperar a Praça.

Com o aproximar das Festas Populares da Aldeia de Paio Pires, e para 
conhecer o lado taurino das festas, o "Comércio" esteve à conversa com 
Ana Bela Costa, da Comissão Taurina, José Umbelino, Presidente do 
Paio Pires Futebol Clube, e com Nélson Lopes, membro do departamento 
taurino do Paio Pires Futebol Clube que foi criado para a recuperação da 
Praça de Touros.
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A Associação de Yoga - Áshra-
ma de Sesimbra, em parceria com 
a Câmara Municipal, promove nos 
fins-de-semana de Agosto aulas 
de yoga gratuitas. No próximo Do-
mingo, dia 6 de Agosto, acontece-
rá uma aula no Parque da Vila, na 
Quinta do Conde. 

A aula, com início às 9.30 ho-
ras, permite que todos os verane-
antes possam experimentar esta 
prática, aliviar o stresse e aprovei-
tar ao máximo o tempo de férias. 
No final de cada sessão será feita 
uma demonstração de Yoga avan-
çado pelo Grupo de Demonstra-
ção de Yoga Avançado da Confe-
deração Portuguesa do Yoga.

Css | 02 de Agosto de 2017 

o Convento dos Capuchos, na 
Caparica, recebe um ciclo dedica-
do à música barroca. os concer-
tos realizam-se até 12 de Agosto, 
sempre ao sábado à noite, a partir 
das 21h30. o Ciclo de Música no 
Convento dos Capuchos continua 
na senda da música erudita, desta 
vez com o Americantiga Ensem-
ble, 33 Ânimos Companhia Teatro 
e o tema de D. Maria I, Rainha de Portugal.  o Americantiga Ensemble é 
composto por Sara Afonso, soprano; Susana Moody, contralto; António 
Menezes, alto; Ricardo Bernardes, tenor; Pedro Morgado, baixo; Rui 
Araújo, teorba; Mélodie Michel, fagote barroco; Marta Vicente, conrabai-
xo; Sérgio Silva, órgão; luís André Ferreira, violoncelo; Daniela Rosado, 
actriz - D. Maria; e Zé Bernardino, actor - Confessor.

É inaugurada hoje às 21 
horas no Espaço Multiusos da 
Fortaleza de Santiago a expo-
sição fotográfica luces Raya-
nas. A exposição é composta 
por trabalhos de cinco artistas 
espanhóis. os trabalhos de 
Francisco J. Vaz, Rafael More-
ra, Mila, Alfonso Doncel e Ja-
vier Alarcón, que já estiveram 
expostos em vários pontos 
de Portugal e Espanha, e que 
apresentam paisagens da raia 
portuguesa e espanhola.

A exposição pode ser visita-
da até 15 de Agosto, das 20 às 
24 horas.

YoGa na Quinta 
do Conde

exPosição 
luCes RaYanas 

DR 

DR 

CoRRoios Voa 2017

o Parque da Marialva na vila 
de Corroios recebe a partir do 
próximo dia 4 de Agosto e até dia 
6 do mesmo mês, mais uma edi-
ção do Festival VoA - Heavy Rock 
Festival. o público de música He-
avy Rock e Metal vai poder assistir 
no palco principal a algumas ban-
das como Trivium, Apocalyptica, 
Carcass, Epica, Venom ou obituary. No palco secundário, denominado 
de louD!, actuarão bandas como The ominous Circle, Cruz de Ferro, 
Adamantine ouDon't Disturb My Circles. os bilhetes já estão disponí-
veis para venda sendo que o diário custa 35 euros e o passe para os 
três dias custa 65 euros. o festival disponibiliza ainda campismo gratuito 
para os portadores do passe para os três dias do festival.

Vii CiClo de músiCa no 
ConVento dos CaPuChos

DR 

AGENDAaaGenda

A comissão de despor-
to de Festa do Avante, em 
conjunto com a Câmara Mu-
nicipal do Seixal e do Grupo 
Desportivo do Cavadas no 
Seixal, realizam no próximo 
Sábado, dia 5 de Agosto, 
um torneio de xadrez semi-
rápido 15 minutos K.o..

o torneio começa às 15 
horas e realiza-se no Gru-
po Desportivo do Cavadas. 
os primeiros cinco classifi-
cados ganham uma entra-
da para a Festa do Avante 
onde terão que jogar o Tor-
neio na Festa do Avante que 
se realiza no sábado dia 02 
de Setembro, com inicio às 
15 horas.

o torneio é aberto a to-
dos os amantes da modali-
dade.

toRneio de 
xadRez de 
aPuRamento 
PaRa festa do 
aVante

DR 

D
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cinema

baywatch: marés vivas

BAYWATCH: MARÉS VIVAS acompanha 
o dedicado nadador-salvador Mitch Buchanan 
(Dwayne Johnson) nas suas divergências com 
o novo e impertinente recruta (Zac Efron). 
Juntos desvendam uma conspiração criminosa 
que ameaça o futuro da Baía da Califórnia. 
Com Zac Efron, Alexandra Daddario, Dwayne 
Johnson, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach, 
Ilfenesh Hadera, Jon BassSudoku

música

alexandre search

Alexander Search é um dos muitos 
heterónimos ingleses de Fernando Pessoa, 
e dá agora nome a uma nova banda de 
rock eletrónico com influências indie-
pop, cujas canções têm por base os poemas 
assinados por este heterónimo Pessoano que 
passou a adolescência em África do Sul. A 
responsabilidade do projecto, que tem estreia 
marcada para dia 13 de Julho no Palco EDP 
do SuperBock SuperRock, é do pianista Júlio 
Resende, líder da banda e compositor das 
canções sobre os poemas de Alexander Search. 
Inspirado pelo universo da heteronímia 
Pessoana, Júlio Resende envolve o universo 
da banda numa ficção e assume também ele 
um heterónimo - Augustus Search - desafio 
alargado aos restantes elementos do conjunto. 
Salvador Sobral é Benjamin Cymbra e dá voz 
às canções da autoria de Resende ou melhor, 
de Augustus Search.

Carneiro              21-03  a  20-04

Caranguejo    21-06  a  23-07

touro                    21-04  a  21-05

Gémeos                    21-05  a  21-06

leão   24-07  a  23-08

Balança   24-09  a  23-10

virgem   24-08  a  23-09

escorpião 24-10 a  22-11

Sagitário 23-11 a  21-12

Capricórnio 22-12 a  20-01

Aquário 21-01 a 19-02

Peixes 20-02 a 20-03

Amor: Sentir-se-á liberto para expressar os seus 
sentimentos e amar livremente. Que o seu tempo seja 
gasto a amar!
Saúde: Estará melhor do que habitualmente.
Dinheiro: Boa altura para pedir um aumento ao 
seu chefe.
Números da Semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.

Amor:  o seu coração poderá ser invadido 
pela saudade, que o vai deixar melancólico. 
Não se deixe manipular pelos seus próprios 
pensamentos!
Saúde: Previna-se contra constipações.
Dinheiro: Nada o preocupará. 
Números da Semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.

Amor: Não deixe que a pessoa que tem ao seu lado 
sinta a falta da sua atenção e carinho. A felicidade é 
de tal forma importante que deve esforçar-se para 
a alcançar.
Saúde: o seu sistema nervoso anda um pouco 
alterado. 
Dinheiro: os investimentos estão favorecidos.
Números da Semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.

Amor: A sua vida amorosa dará uma grande volta 
brevemente. Que a alegria de viver esteja sempre 
na sua vida! 
Saúde: Consulte o seu médico.
Dinheiro: Evite gastos supérfluos.
Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.

Amor: Irá ter notícias de uma pessoa muito es-
pecial, com a qual não mantém contacto já há 
algum tempo. Que a alegria de viver esteja sem-
pre na sua vida!
Saúde: Momento calmo, sem preocupações.
Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Semana: 5, 6, 10, 28, 32, 39.

Amor: Dê mais atenção à pessoa que tem a seu lado. 
Não deixe que os assuntos domésticos interfiram na 
sua vida amorosa. 
Saúde: Faça exames médicos.
Dinheiro: Pode fazer aquele negócio que tanto 
deseja.
Números da Semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.

Amor: Aproveite com muita sabedoria os conselhos 
da sua família. Perdoe aos outros e a si próprio.
Saúde: Coma alimentos com mais vitaminas.
Dinheiro: Não misture a amizade com os 
negócios, poderá vir a arrepender-se se o fizer.
Números da Semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.

Amor: Demonstre o seu amor através de um jantar 
romântico. Que os seus mais belos sonhos se tornem 
realidade.
Saúde: o seu sistema imunitário está muito sensível, 
seja prudente. 
Dinheiro: Momento favorável.
Números da Semana: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Amor:  Não se deixe iludir pelo aspeto físico, pro-
cure ver primeiro quem as pessoas são realmente 
por dentro. Seja verdadeiro, a verdade é eterna e a 
mentira dura apenas algum tempo.
Saúde: Poderá sofrer de alguma retenção de líqui-
dos.
Dinheiro: Não seja irresponsável e pense bem no seu 
futuro.
Números da Semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42.

Amor: Andará muito exigente em relação ao seu par. 
liberte toda a criatividade que existe dentro de si e 
aprenda a contemplar o Belo.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades.
Números da Semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

Amor: organize um jantar para reunir os seus ami-
gos. Procure gastar o seu tempo na realização de 
coisas úteis a si e aos outros.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos. 
Combata-os com otimismo!
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45.

Amor: A seta do Cupido espera por si. Que a beleza 
da Aurora invada a sua vida!
Saúde: Tendência para dores musculares.
Dinheiro: Boa altura para comprar casa, desde que 
aproveite as oportunidades certas.
Números da Semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

   02/08 a 09/08

d
r

SOLUÇÃO

soPa de letRas
meioS De trANSporte
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Na fase final do Campeonato Nacional 
de Equipas da 3.ª Divisão disputada nos 
passados dias 22 e 23 de Julho em Leiria, 
a equipa da Torre da Marinha conquistou 
o seu primeiro título colectivo da 3.ª 
Divisão Nacional frente às equipas do 
Clube dos Galitos/Grupel“B” e CX A2D 
“B”.

A classificação final ficou então assim 
definida: 1.º IFC Torrense, 5 pontos; 2.º 
CX A2D “B”, 4; 3.º Clube dos Galitos 
Groupel “B”, 3.

TorrenSe 
CAmPeão 
DA 3ª 
DiViSão em 
XADrez
Depois de ter garantido a subida 
à 2.ª Divisão ainda em Maio, o 
Independente Futebol Clube Tor-
rense sagrou-se campeão da 3.ª 
Divisão Nacional em Xadrez.

Publicidade

SeiXAl Clube 1925 VAi Ser 
equiPADo PelA ADiDAS

A mundialmente conhecida marca 
desportiva Adidas, representada por 
Paulo Junqueira, e o Seixal Clube 1925, 
representados pela Presidente Teresa 
Andrade e Vice-Presidente Hugo 
Rodrigues, assinaram um contrato de 
parceria.

Com esta parceria, todos os escalões 
de futebol do Seixal Clube 1925 vão ser 

equipados pela marca alemã, sendo que 
as novas camisolas do futebol do clube 
seixalense vão ser um modelo exclusivo 
da marca pois as listas vermelhas e 
azuisno equipamento seixalense não 
existem em nenhum outro clube 
equipado pela marca.

O Vice-Presidente do Seixal Clube 
1925 Hugo Rodrigues, salienta que 

“esta parceria é um reconhecimento 
por parte da Adidas da qualidade do 
nosso projeto desportivo, marcas com 
esta grandeza só se associam a quem dá 
garantias de visibilidade idónea.” Hugo 
Rodrigues finalizou dizendo que “esta 
aliança serve de vitamina motivacional 
e reforça a nossa ideia que estamos no 
caminho certo para reerguer o clube”.

Paulo Junqueira, representante da 
Adidas, referiu “em nome da Adidas, 
é com enorme prazer e honra que 
assinamos o contrato de parceria com 
o Seixal Clube 1925”. O representante 
da Adidas realçou que “estando a nossa 
empresa incumbida na elaboração de 
um plano estratégico a nível distrital/
nacional congratulamo-nos com este 
grande passo, uma vez que o Seixal para 
além do seu historial é hoje em dia um 
dos melhores clubes a nível distrital".

Paulo Junqueira concluiu as 
declarações dizendo que "da nossa 
parte resta-nos desejar uma parceria 
duradoura com os maiores sucessos 
para o clube”.

A Adidas vai fornecer os equipamentos para Seixal Clube 1925 para a próxima época. Contrato de 
parceria foi assinada pelo representante da marca, Paulo Junqueira, e representantes do Seixal Clube 
1925, Presidente Teresa Andrade e Vice-Presidente Hugo Rodrigues.
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