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Brevemente novas instalações
junto ao mercado da Cruz de Pau

S. Valentim padroeiro
Do amor, idolatrado
A catorze de Fev’reiro
O seu dia é celebrado.

ENERGIA SOLAR
(TÉRMICA E FOTOVOLTAICA)

CANALIZAÇÕES ÁGUA,
GÁS E ESGOTOS
AQUECIMENTO CENTRAL
PISO RADIANTE
ASPIRAÇÃO CENTRAL
BOMBAS DE CALOR
Rua dos Foros de Amora, 248 A
Foros de Amora
2845-589 AMORA
Email: geral@solaroeira.pt
Tel/Fax: (+351)21 225 02 42
Tlm: (+351)96 262 26 97 / (+351)96 262 37 59

Uma data que extasia
Corações apaixonados
Por consagrar este dia
Dedicado aos namorados.
Acordam-se as emoções
Oferecendo uma flor
Ou até simples cartões
Contento frases de amor...
Soleniza-se o momento
Com muita simbologia
Dando ao nobre sentimento
Uma expansiva euforia !...
São fogosos os desejos
No coração de quem ama
Ao trocar ardentes beijos
Qu’acendem d’amor a chama !...
Que esta bela tradição
Se mantenha sempre assim
Dando ao amor distinção
Honrando São Valentim !…
Euclides Cavaco - Toronto

Destaque
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Passivo ambiental TALVEZ
PERTO DO FIM NO SEIXAL...
Ministra do Ambiente diz que resolver
passivo ambiental é a prioridade do
seu Ministério
Jorge Henriques Santos

D

ulce Pássaro presidiu
na passada quarta feira
ao início da operação
de retirada de 52 mil toneladas
de lamas de zinco do território
da Quimiparque, no Barreiro.
A acção vai decorrer durante os
próximos seis meses, representando um investimento superior
a 4 milhões de euros.
A operação de descontaminação no território da Siderurgia,
no Seixal, vai ser a próxima,
apontando-se intervir em cerca
de 8 hectares, com investimento
de 2,8 milhões de euros e que
deverá ter início já na próxima
semana.
A grande aposta do Estudo de
Ordenamento Urbano e Paisagístico elaborado pela Urbindústria em 2004 era a resolução dos
problemas ambientais da área da
Siderurgia Nacional. Referindo
que, existiam naquela zona um
milhão e 400 mil toneladas de
resíduos, resultantes da actividade siderúrgica no período entre
1961 e 2001, sem esquecer que
existem solos contaminados com
21 mil toneladas de detritos, que
seriam tratados e deslocalizados
desta área.
De acordo com Carreira Querido, então presidente da Siderurgia Nacional – Empresa de
Serviços (SNES), «é este projecto
que vai assegurar toda a requalificação ambiental do território,
a remoção dos resíduos, tratamento e futura monitorização
de todo o Parque Industrial».
Entre 2006 e 2007, a SNES espera conseguir remover todos
os resíduos, uma acção que está
estimada em, aproximadamente,
30 milhões de euros.”
Estamos porém em 2011 e em

A conhecida Lagoa das Palmeiras na zona da Siderurgia é
um dos locais mais flagrantes, sabido que é que em certos dias as
quantidades de resíduos de fósforo e zinco, ali acumulados em
grande concentração, entram em
combinação com outros compostos químicos e incendeiam,
deflagrando chamas e pequenas
explosões.
Em Janeiro, a ministra do
Ambiente disse à Lusa que “os
passivos ambientais, existentes
há décadas, resultaram de um

Poemas de S. Valentim

Alfredo Monteiro e dulce Pássaro avaliam a situação
modelo de desenvolvimento que
não tinha em conta a sustentabilidade ambiental”, situações que
estão agora a ser resolvidas.
SOCIALISTAS REGOZIJAMSE COM LIMPEZAS
QUÍMICAS
A Federação distrital do Partido Socialista emitiu um comunicado onde se regozija pelo
plano de remoção de lamas na
Quimiparque e dos projectos de
descontaminação de resíduos industriais perigosos na Siderurgia
Nacional e das Lamas em Sines.
O anúncio da limpeza foi feita
pela Ministra do Ambiente, Dulce Pássaro e representa um compromisso do Governo, tomou a

dianteira no combate ao tratamento de resíduos industriais
perigosos.
A Federação destaca ainda a
co-incineração, “um facto do
maior alcance para salvaguarda
da defesa da saúde pública e particularmente para o distrito de
Setúbal”, que “apesar da oposição que lhe foi movida, sem
qualquer sustentação científica e
por razões político-partidárias”
e declara que “é útil ter-se presente que o distrito de Setúbal
é aquele, em todo o país, onde
existe o maior peso de resíduos
industriais perigosos a céu aberto”, uma situação “inaceitável”
que está agora a ser alterada
“para bem de todos os residentes
e do país, o que não pode nem
deve deixar de ser realçado”.

APREENSÕES NA ARRENTELA
E EM PAIO PIRES
No passado dia 27 de Janeiro,
a PSP do Seixal deteve três homens e apreendeu 40 doses individuais de cocaína, produto usado no “corte” de estupefaciente e
duas balanças de precisão. Além
dos produtos estupefacientes,
foram ainda aprendidos 7560
euros, um computador portátil
e 13 telemóveis.

Ofereça um Poema e
ganhe um Jantar romântico com a sua cara metade

Concurso de Curtos

vez de 30 mil serão 2,8 milhões
de euros. Se tudo ficará concluiído é um aspecto que ainda iremos apurar e de que se espera
posição da autarquia. Todavia
concretiza-se pelo menos a realização de um grande sonho do
concelho do Seixal e do qual dependem o avanço de outros projectos, tanto de requalificação
das zonas ribeirinhas como do
avanço de outros projectos. Nomeadamente o loteamento da
área da Urbindústria, de Carreira Querido, se é que o projecto
não ficou em “banho de Maria”,
por via da crise económico-financeira, como recentemente
profetizou Vítor Ramalho.
Representando sem qualquer
dúvida o inicio do fim de um
grande pesadelo e que é o passivo ambiental no concelho do
Seixal, pois para além da contaminação nos afluentes de águas
pluviais, com consequências
sempre desconhecidas, receia-se
a contaminação de lençóis freáticos, dependentes sempre da
impermeabilidade dos solos e
dos níveis de pluviosidade, mas
com consequências imprevisíveis
para a saúde pública.



Os homens de 23, 24 e 30 anos
estavam indiciados por tráfico de
estupefacientes, num inquérito
que iniciou há cerca de oito meses e a operação envolveu uma
equipa de intervenção rápida da
Divisão do Seixal, sete equipas
da esquadra de Investigação
Criminal do Seixal, num total de
um oficial, três chefes, 35 agen-

tes e dez viaturas.
No seguimento da operação
foram efetuadas 12 buscas sendo
cinco a residências na zona da
Arrentela, uma a uma residência na Quinta do Conde, duas a
garagens na zona de Paio Pires
e uma estabelecimento de restauração e bebidas na zona da
Arrentela.

O Jornal do Seixal em Parceria
com três prestigiados restaurantes do Concelho, organiza
um concurso de Poemas de S.
Valentim.
A temática é o Amor e os milagres deste santo “valentão”
Os Poemas podem ser em quadras, soneto ou décima. ou noutro estilo poético, bem como na
forma de rima ou organização
métrica do texto. Não podendo
apenas ultrapassar os dez versos.
Os concorrentes podem ser de
ambos os sexos e de qualquer
idade.
O Júri de apreciação é composto pela direcção do Jornal do
Seixal, a gerência dos estabelecimentos promotores e a Poetiza e licenciada em línguas, Sara
da Costa.
Cada concorrente pode apenas
submeter ao concurso dois poemas
Os três melhores poemas darão
como prémio aos seus autores.
Um Jantar Romântico de Sonho, para duas pessoas, completamente Grátis, no dia de S.
Valentim (14 de Fevereiro) num
dos três restaurantes: Cacilheiro
do Tejo; O Farol e Cantinho Alentejano.
Os poemas podem ser enviados
via mail para: jornaldoseixal@
gmail.com, ou gereal@jornaldoseixal.com, ou ainda entregues
por mão na nossa redacção, Av.
1º de Maio, nº10 1º E, até ás 18h
do dia 13 de Fevereiro.
As obras Poéticas devem vir
identificadas com o nome e idade do seu autor, bem como os
seus contactos telefónicos.
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micro-empresas queixam-se !
“ELES COMEM TUDO E NÃO DEIXAM NADA”...
Defender os direitos dos consumidores e dos pequenos
comerciantes para que haja
crescimento ao nível da economia portuguesa, é uma das
grandes lutas da CPPME (Confederação de classe das Micro,
Pequenas e Médias Empresas),
uma Confederação que actualmente se encontra sedeada no
Seixal e que vê na união a única forma de combater o fenómeno. caso contrário, corre-se
o risco de entrar num sistema
em que “em vez de votarmos
para a Assembleia da República, estamos a votar para o Conselho de Administração de uma
determinada empresa, se é que
votamos...”
Mónica Almeida

F

oram muitos os alertas,
os manifestos e a contestação, mas com o passar
dos anos as gigantes multinacionais chegaram e absorveram as
pequenas empresas do País.
Jornal do Seixal - O que é a
CPPME?
João Soares - A CPPME é uma
Confederação sobretudo assente
na realidade do tecido empresarial português - estamos a falar
das micro e pequenas empresas
que sustentam 97 por cento do
tecido empresarial nacional isto tem o peso que tem na nossa realidade e muitas vezes essa
realidade é escamoteada pelos
poderes públicos quer centrais,
quer até locais. Nesta Confederação não entram as grandes empresas e mesmo as médias têm de
se subjugar às vontades das micro e pequenas.
JS - Há quanto tempo existem?
JSoares - A Confederação surgiu nos anos ‘80, teve os seus altos e baixos e nos últimos anos
temos vindo a afirmar-nos, já
que é da máxima importência
para Portugal. Aos poucos vamos tendo mais atenção e maior
capacidade mobilizadora.
JS - Que género de acções mobilizadoras já levaram a cabo?
JSoares - Já fizémos duas acções de protesto em frente à residência oficial do primeiro-ministro, obviamente para criticar as
medidas tomadas nos últimos 20
anos e que têm contribuído para
o estado a que o País chegou.
Tudo isso tem sido sublinhado e
tem sido a nossa bandeira. Obviamente precisávamos de mais
força para chegar aos poderes
centrais - apesar de sermos perfeitamente reconhecidos pelos

poderes centrais, pelos partidos
políticos e até recebidos com frequência na Assembleia da República - mas também precisamos
de maior participação, mas acho
que esse é um problema de toda
a sociedade portuguesa, que tem
de se envolver mais pela coisa
pública e não deixar as soluções
para os outros...
JS - Para além desses protestos, que outras iniciativas já promoveram?
JSoares - Tanta coisa... Mas
posso-lhe falar da realidade que
temos de há cinco, seis anos a
esta parte, na qual estou envolvido e em que temos vindo a cavalgar batalhas mais duras. Com
o desenvolvimento das políticas
que têm surgido, houve um endurecimento da nossa reacção.
Ao nível da política fiscal fomos
nós que lançámos a proposta
para que os micro e pequenos
empresários possam possuir um
apoio social no caso do encerramento não fraudulento das suas
empresas. Achamos da maior
justiça que um empresário que
por razões de conjuntura tenha
de fechar o estabelecimento, a
sua pequena oficina, a sua pequena actividade e sublinho de forma não fraudulenta - que
tenha um determinado apoio
social, porque os micro e pequenos empresários têm uma carreira contributiva, tal como os
trabalhadores. Veja-se um caso
que acontece no nosso dia-a-dia:
um pequeno café que tem apenas dois sócio-gerentes, não são
pessoas ricas, vivem do seu trabalho e com o encerramento da

sua actividade estas pessoas não
têm apoio social, perdem o emprego e não têm rigorosamente
nada. Já temos a nossa proposta
vinculada há bastante tempo e
achamos da mais elementar justiça que esse apoio surja, independentemente das conjunturas
a que o País chegou.
JS - Mas têm ainda outras propostas...
JSoares - Sim! Ao nível da
política fiscal, fomos a primeira
confederação empresial a pronunciar-se sobre a matéria e pela
extinção do pagamento especial
por conta. Somos a favor do pagamento do IVA apenas no acto
da cobrança, somos por uma
solução de critérios de rentabilidade nas diferentes áreas de actividade - já que todos pagam e
nem sempre pelo mesmo. Somos
a favor de um IRC mais equilibrado e único entre aquilo que
a banca e as micro e pequenas
empresas pagam. Porque todos
sabem que as pequenas e micro
empresas pagam 20 por cento de
IRC ao passo que a banca paga
muito menos. Temos muitas
outras propostas fundamentais
para que haja crescimento ao nível da economia portuguesa!
Quero destacar que o Comércio - do qual sou responsável
- é um sector fundamental para
que a economia portuguesa seja
transformável e transformada,
porque todos nós sabemos que
desde há 20 anos a esta parte,
a estratégia tem sido direccionada para os grandes grupos
económicos e isso fez com que
a balança comercial com o exte-

rior se tenha desequilibrado em
função das importações. Nós injectámos as grandes superfícies e
os mega centros comerciais por
todo o lado e esses deixaram de
consumir no mercado nacional
- mesmo na agricultura, pesca e
indústria portuguesas - e foram
cada vez mais para fora. Naturalmente que a balança comercial acabou por ficar desequilibrada, isto não é de agora, são
nervos trazidos há mais de duas
décadas e quando vemos os responsáveis falar no agora, há que
voltar um bocadinho atrás!
JS - Quais têm sido os responsáveis?
JSoares - Os governantes que
têm passado por este País, todos
sem excepção! Todos cavalgaram
no mesmo sentido e como lhe
disse, os problemas não são de
há três, quatro anos atrás, mas
desde há 20: desde o Tratado de
Maastricht, à entrada na moeda
única, posteriormente, em 1993,
o acordo assinado pela União
Europeia... o Estado Português
fez a sua aposta e o resultado
está à vista! Hoje mesmo foi
lançada uma linha de crédito
para o sector exportador - estava precisamente a mexer nisso
para lançar um comunicado - e
continuamos sem estratégia para
as micro e pequenas empresas. O
comércio de rua, que era o mais
tradicional, vai desaparecendo
e arrasta os sectores primário e
secundário...
JS - Pode-nos avançar números relativos às pequenas e micro empresas
que nasceram e morreram em 2010?

JSoares - Nós não temos números, mas aquilo que nos foi
dado a conhecer em virtude do
nosso trabalho nos tecidos locais
é que realmente pode ir até ao
máximo de 30 por cento de desaparecimentos. Mas também têm
sido criadas! Há cada vez maior
facilitismo para criar empresas, foi criado há umas semanas
uma nova Lei que determina que
para criar uma empresa basta o
capital social de um euro. Isto é
muito negativo! Todo o circuito
comercial se deve assentar na
base da confiança, as empresas a
pagar às outras a 30 ou 60 dias,
precisam de uma base de estreita confiança e essa base é dada
normalmente pelo capital social
de qualquer empresa. Quando
criamos empresas com este capital, pergunto como é que é
possível haver base de confiança
entre as empresas no País. São
mais achas para a fogueira e não
sei... Nós não entendemos - quer
dizer, entendemos... - para onde
estão a enviar este tipo de soluções! Querem entregar este País
apenas a grandes empresas?
JS - Receia que estas novas empresas não possam vingar?
JSoares - Não é isso, só que no
circuito comercial, com que base
de confiança é que uma determinada empresa que forneça serviços irá trabalhar? Isso pode abrir
portas a situações um pouco
bizarras! Nós não dizemos que
a empresa não vai vingar, mas
temos de alertar as consciências
para o que pode advir daí, porque ahamos que para a relação
comercial no seu todo, a falta de
confiança não é positiva...

“Os centros urbanos
cada vez mais desertificados, não se aposta no
comércio, a marginalidade aumentou, os Tribunais de pequena instância
aumentaram e aqui andamos neste rodopio...”
JS - Quando é que a crise se começou a sentir?
JSoares - A nível do sector
do comércio, a crise começou a
sentir-se a partir do ano 2000 e
aprofundou-se vertiginosamente
a partir de 2004. Indo um pouco
atrás, estivémos em desregulamentação total com o crescimento das grandes superfícies desde
a década de ‘90 até 2004 onde
surgiu a Lei que supostamente
regulamentaria a sua entrada,
mas não regulamentou nada
porque elas entraram da mesma
maneira e os projectos nunca
foram aprovados. Passados uns
anos, finais de 2007, começou-se
a discutir a remodelação do licenciamento comercial, do qual
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fizemos proposta alternativa - e
penso que fomos os únicos a
fazê-lo - e em que tentámos, por
todos os meios, falar com o secretário de Estado do Comércio.
Foi essa discussão que nos levou
à concentração em frente à casa
do primeiro-ministro. Essa Lei
retirou às associação comerciais
dos processos cisórios, não sabemos como estão, quais são os
projectos e até estamos convencidos que isso possa ter a ver com
as regulamentações da União
Europeia. Muito bem, vale o
que vale... Podia ter havido alguma reacção dela, houve da nossa
parte, mas fomos para a frente
com isso... Nós estavamos a começar a sensibilizar, já nessa altura, a CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional) para as situações que
daí advinham e provavelmente
isso estava a chegar aos ouvidos
do Governo e eles não estavam
a gostar...
JS - Quais as grandes consequências da crise nas micro e pequenas empresas?
JSoares - Hoje em dia, a situação é brutalmente pior e
apesar da argumentação que o
Comércio e Serviços de Portugal
continua a ter no seio da Comunicação Social, não entendemos
se foi prâmbulo da Lei de 2009
e o Comércio está nisto: os centros urbanos cada vez mais desertificados, independentemente
das linhas de crédito - se bem
que o sector que não precisaria
de injecção de crédito, mas de
consumidores - não se aposta no
comércio, a marginalidade aumentou, os Tribunais de pequena instância aumentaram e aqui
andamos neste rodopio...
Para além do comércio temos
a construção civil, que é outro
sector que mexe com tudo e que
tem sido delapidada, dirigida
sobretudo às grandes empresas
- aquelas que nós conhecemos e
que não vou dizer o nome - e isto
tem criado dissabores.

Canções do Zeca

I Concurso
de interpretações,
do Seixal

A pequena indústria também
e notamos naturalmente que
há uma absorção por parte das
grandes empresas, quer ao nível
do comércio, quer ao nível da
pequena indústria das actividades da pequena empresa.
As lojas de desporto são praticamente inexistentes nas ruas,
lojas de discos não existem, já
há oficinas de automóveis de
grandes grupos... isto é absorvente e nós costumamos dizer
aquela música do Zeca Afonso
“eles comem tudo e não deixam
nada” e essa é a realidade actual,
está muito actual e não se entende para onde se querem dirigir.
A concentração empresarial é
muito negativa, a pessoa ganha
o seu vencimento, entrega uma
parte ao crédito bancário, quer
para a viatura, quer para a habitação, os seguros que têm são
de grupos similares, o que vai
criar mais uma parcela e estamos a criar um círculo fechado,
o capital não passa dali e a pró-

pria democracia nacional fica
dependente desta concentração.
Qualquer dia, em vez de votarmos para a Assembleia da República, estamos a votar para o
Conselho de Administração de
uma determinada empresa, se é
que votamos...
JS - Actualmente estamos rodeados pelas grandes superfícies:
o Barreiro Retail Planet, o Rio
Sul Shopping e o Almada Fórum.
Foi grande o impacto que causaram nas empresas locais?
JSoares - Qualquer grande
unidade que surja vai absorver
cada vez mais clientes aos centros
urbanos, onde estão sedeadas as
micro e pequenas empresas. Mas
elas são tantas, tantas...
JS - Há alguma forma de lutar
contra os “gigantes”?
JSoares - Há! E essa forma já
a demonstrámos, com as concentrações que fizémos e onde
gostaríamos de ter muito mais

gente. Se todos nos unirmos e
nos focalizarmos nesta Confederação empresarial - que é a
única em que não entram grandes empresas - nos derem força e capacidade de luta, é claro
que vamos conseguir os nossos
intuitos. Mas se cada um dos
comerciantes continuar sentado
na sua cadeira, a resmungar - sei
disso porque faço parte da classe - vamos continuar na mesma,
porque a construção empresarial que está no terreno não tem
a força que deveria para o poder
fazer. A força é transmitida na
rua, podemos levar sistematicamente as nossas reivindicações
a maiores instâncias e isso vale
o que vale, mas com força e robustez podemos impôr a nossa
palavra. Em 2008 fizemos de
tudo, inclusive uma proposta alternativa à do PSD para evitar a
abertura das grandes superfícies
ao domingo...

PSD PREOCUPADO COM SAÚDE NO CONCELHO

A

pedido da Comissão
Política de Secção do
PSD/Seixal, realizou-se,
no passado dia 7 de Fevereiro,
uma visita aos Centros de Saúde
de Miratejo, Amora e Seixal e à
Extensão de Saúde do Moinho de
Maré, em Corroios.
A visita, que foi acompanhada
pelo deputado Luís Rodrigues,
serviu para avaliar o ponto da
situação relativamente ao modo
com estão a ser equacionados os



problemas e as soluções numa área
sensível como a da saúde.
A visita culminou com uma reunião com o Dr. Luís Amaro, director do ACES de Seixal-Sesimbra.
Em comunicado, a Comissão
Política do PSD Seixal expressou
a sua preocupação em relação a
quatro pontos que sonsidera fundamentais: o elevado número de
pessoas (cerca de 40 mil) que continuam sem médico de família no
concelho de Seixal; pelo facto da

remodelação da extensão de Saúde do Moinho de Maré continuar
aquém das necessidades, como no
que diz respeito às acessibilidades
de pessoas com mobilidade reduzida; à falta de médicos e de instalações que afectam particularmente a Amora (freguesia onde o
número de pessoas sem médico de
família ronda os 20 mil) e pela forma como está a funcionar o SAP
da Amora, relativamente ao qual,
as queixas são generalizadas o que

leva a questionar a qualidade do
serviço prestado.
A Comissão do PSD/Seixal
considera urgente a construção
do novo Centro de Saúde de Corroios-Vale de Milhaços, bem como,
da Extensão de Saúde da Quinta
da Charnequinha (Cruz de Pau/
Belverde); assegurar que todos
os utentes têm médico de família
e que seja assegurada a qualidade
técnica do SAP da Amora.

No sentido de perpetuar a memória
de Zeca Afonso e promover o seu legado cultural, o Jornal do Seixal e a
Associação “Amigos Toca a Rufar”,
Promovem por ocasião das comemorações do 25 de Abril de 2011
e da celebração do 81º aniversário
do nascimento de José Afonso, o
Primeiro concurso de interpretação
de canções do Zeca.
O concurso decorrerá no dia 15 de
Abril de 2011, pelas 21,00 Horas,
numa sala do Seixal a designar.
Podem concorrer todas as pessoas
de várias faixas etárias, a solo ou
em grupos constituídos por um
máximo de 10 elementos, incluindo
instrumentistas, coro e vocalistas.
Serão aceites no concurso apenas
temas do enorme reportório criado
e interpretado por Zeca Afonso.
As interpretações serão feitas com
voz total ao vivo, podendo ser
usados playback musical. A interpretação dos temas pode ser feita,
no seu estilo original ou recriados
pelos interpretes. Sendo avaliados
pelas duas vertentes.
Para uma pré selecção, as maquetas devem ser entregues no Jornal
do Seixal, ou nos Toca a Rufar, até
ao dia 15 de Março de 2011.
O Júri será composto por uma equipa de profissionais do meio musical
e convidados especiais, a designar
pela organização.
O júri deliberará de acordo com os
parâmetros de melhor voz e rigor
de interpretação; melhor execução
e recreação do tema original e apreciação global.
Serão premiados os três primeiros
classificados.

Já conhece a versão digital do Jornal do Seixal?
Vá a: www.roteirodoseixal.com
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EDITORIAL

OPINIÃO - Política

SE ELES SÃO DE ESQUERDA, EU SOU MARCIANO...
PAULO SILVA

Eleito do PCP
na Ass. Municipal. Seixal
e na A .Metrop. Lisboa

O

s principais Bancos
a operar em Portu-

gal mantiveram em
2010 os lucros de 2009, mas
com a bênção do Governo
do PS pagaram menos 55%
de IRC...
Para que os Bancos tivessem esta benesse, este
Governo, dito Socialista,
cortou os salários dos funcionários públicos e aumentou os impostos – IRS
e IVA – para os outros portugueses...
Ou seja com este Governo
do PS paga mais impostos

quem menos tem e paga
menos impostos quem mais
podia pagar... E dizem eles
que são Socialistas e de Esquerda??
Palavras para quê... Se
esta sempre foi a Política
deste Governo que se diz
de esquerda, mas que aplica unicamente políticas de
direita...
Aplica políticas de direita
quando corta nos salários
dos funcionários públicos!
Aplica políticas de direita
quando aumenta os impostos para quem vive dos seus
vencimentos e reduz os impostos para a Banca!
Aplica políticas de direita
quando pretende flexibilizar os despedimentos, deixando mais desprotegido
quem trabalha.
Aplica política de direita
quando na qualidade de senhorio pretende aumentar

as rendas dos imóveis sua
propriedade - como está a
fazer na Quinta do Cabral,
Arrentela - em 300%, sem
se preocupar se os inquilinos podem pagar tais rendas, querendo assim condenar centenas de pessoas a
deixarem de ter um “tecto”
para viver!
Aplica politicas de direita
quando isenta de impostos os lucros fabulosos da
Portugal Telecom e depois
corta no abono de família e
nos apoios sociais…
E depois de aplicar todas
estas políticas ainda vem
este Governo do PS dizer
que é de esquerda e que não
compreende a razão pela
qual o PCP pondera apresentar uma moção de censura...
Ora o PCP pondera apresentar uma Moção de Censura porque é coerente com

o que sempre defendeu e
não pactua com estas Políticas do PS.
O PS tem dois caminhos:
ou continua a governar à direita e aí este Governo está
moribundo, porque o PCP
nunca será a “muleta” de
Governos de direita ou que
governam à direita... Ou inverte o caminho percorrido
nestes últimos anos e começa a governar à esquerda....
e aí poderá contar com o
apoio do PCP e deixará de
estar moribundo…
Deste modo é o PS que
tem de escolher o caminho
que quer seguir, sendo que
se escolher continuar a governar com políticas de direita, não se pode queixar
se o PCP avançar para a
Moção de Censura e assim
derrubar o Governo do PS
que, até ao presente, nunca
foi de esquerda!

OPINIÃO - psicologia

Bullying: Abuso em Meio
Escolar

T

ivemos nesta semana
a oportunidade de ler
nos jornais que o caso
do menino de Mirandela, que
supostamente era vítima de
bullying, foi arquivado. Esta
notícia acaba por reavivar um
tema que ciclicamente surge
na opinião pública mas que é
uma constante mais ou menos
agravada no nosso País, mas
acima de tudo um pouco por
todo o Mundo. Aliás, praticamente todos nós teremos
uma história relacionada com
bullying no decorrer da vida,
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Ficha Técnica

Gabinete de Psicologia
e Apoio à Família
CRIAR-T – Associação
de Solidariedade

acabando por enfraquecer
a tese de que este fenómeno apareceu agora. Uma das
razões para se pensar assim,
associa-se com o aparecimento desta expressão que
os portugueses adoptaram e
que usam para se referirem a
tudo quanto é abuso em meio
escolar. Esta nouveauté spectaculaire¸ não passa por isso
de um fenómeno abrangente
tanto geograficamente como
temporalmente, que tem vindo a ser “banalizado por toda
a televisão” (Haber & Glatzer,
2007) e que foi ampliado pelo
aumento das redes de relacionamento entre as populações
com o desenvolvimento da internet. E é exactamente aqui
que poderá residir o aspecto
caricato deste tema já que facilmente se encontram similitudes entre os conteúdos violentos transmitidos pela TV e
os comportamentos desviantes de crianças e jovens. Outro
mito, é a diferença do número
casos de bullying existente nas

escolas públicas, em detrimento das privadas. A explicação
deste caso poderá residir na
visibilidade do fenómeno em
ambos os espaços, já que a
própria etimologia da palavra
“pública” remete-nos para a
transparência, enquanto que
o conceito de “privado” segue
o caminho da necessidade de
proteger quem paga as mensalidades escolares do que
realmente ocorre dentro das
suas quatro paredes. Ou seja,
o facto de uma escola ser privada não significa que os abusos que nela ocorrem sejam
menos frequentes ou menos
graves, mas sim que são menos visíveis. Afinal de contas
quem pagaria para ter um
filho num colégio privado se
soubesse que todos os dias ele
era assediado pelos colegas.
Por fim há que ter em conta as
consequências destes abusos.
Em primeiro lugar será muito difícil conceber que todas
as crianças abusadas poderão
tornar-se em abusadores e

vice-versa. As generalizações
estão quase sempre erradas e
neste caso existem muitos factores a ter em conta. No entanto, é um facto que “comportamento gera comportamento”
e perante situações repetidas
de abusos, o retraimento e a
diminuição da auto-estima
ocorrem frequentemente. Em
alguns casos a intervenção
psicológica acaba por assumir
um papel fundamental e não
são raras as vezes que este
tipo de caso surge no Gabinete de Psicologia e Apoio à
Família da CRIAR-T. Assim
sendo, é a forma como cada
uma das crianças e a sua família vai lidar com essa situação que acaba por determinar
as verdadeiras consequências
desses actos desviantes. Por
esse motivo é extremamente
importante a denúncia destas
situações às autoridades competentes, assim como um envolvimento efectivo, e o mais
sereno possível, por parte dos
familiares das vítimas.
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complô de
perseguição
Um complô entre agentes políticos e editores
de informação local têm vindo insistentemente
a colocar na sessão de Câmara, a denunciar
nas entidades da tutela e a fazer eco público
de insinuações que a Câmara Municipal terá
feito ajustes directos para a colocação de publicidade no Jornal do Seixal, insinuando um
favorecimento da autarquia em relação ao nosso quinzenário. Por coincidência, o vereador
Samuel Cruz distribuiu recentemente pelos
“jornalistas” um documento que prova precisamente o contrário… Mas saiba-se lá porquê,
ninguém dele fez eco…!
Da nossa parte sabíamos o que a autarquia
mandou publicar no nosso jornal e ficámos
agora a saber dos outros. Consideramos pouco e um pouco que até tem reduzido de ano
para ano, mas ficamo-nos por aí, até porque
quem mais beneficia do prestígio com a colocação de publicidade no JS será a autarquia e
cada um sabe de si...
Não é nossa postura nem a choraminguice
nem a chantagem e muito menos ostentar na
capa a lamentação de não receber publicidade
seja de quem for. O mesmo se passaria com os
partidos políticos, os tribunais ou as agências
de advocacia.
Este projecto, como todos sabem e vêem,
sobrevive exclusivamente da publicidade colocada nas nossas páginas com base na capacidade de angariação dos nossos agentes
comerciais perante o mercado e naturalmente
diante do nível informativo, gráfico e editorial
que caracteriza a nossa publicação.
Como “não há almoços grátis” sabemos que
a nossa sobrevivência depende da nossa independência, o que quer dizer da nossa não dependência seja de quem for e assim nos temos
tornado credibilizados e respeitados.
Tem o Seixal mais de 170 mil habitantes, todos
eles com opinião e inúmeras organizações,
assim como empresas. Não necessitamos por
isso de tropeçar seja em quem for para percorrer o nosso caminho e temos como princípio
que quem escreve aqui é porque não escreve
nos outros órgãos, apesar de não haver página
nem iniciativa que por aqui se faça sem que os
nossos colaboradores sejam sucessivamente
convidados e desafiados à participação. O que,
refira-se, também ainda mais nos prestigia, assim como os prestigia a eles.
Não estão habituados os nossos leitores a ver
neste nosso jornal referências a outros órgãos,
sejam de que natureza forem. Porém, este modesto órgão de comunicação que o amigo leitor tanto acarinha, com frequência já é notícia,
torna-se tema de debate e até já foi manchete.
Alguma coisa não vai bem, pensará o leitor. Ou
pelo contrário, queiram-no ou não, o seu peso
institucional é mesmo muito forte.
Bem-Haja pelo seu contributo.
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ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMORA
tem UMA PORTA “QUE SÓ ABRE”
Do ensino secundário à educação para adultos passando pelas especializações, a ESA veste-se de
várias cores e acolhe quase 30 por cento de alunos oriundos dos outros cantos do Mundo...
Mónica Almeida

M

ais do que uma escola,
a Secundária da Amora
(ESA) é um lar ao qual a
comunidade educativa retornou depois
de meses a fio a trabalhar em contentores. Inserida num vasto programa de modernização levado a cabo pelo Governo
para celebrar o Centenário da República, a ESA apresenta-se agora totalmente
rejuvenescida, repleta de luz, de espaços
verdes, de cores alegres e de infra-estruturas capazes de fazer inveja aos estudantes
“reformados” que não tiveram direito a
uma escola igual.
Com cerca de 1200 estudantes no horário diurno e 600 no nocturno, é com orgulho que os professores a definem como
uma escola multicultural, onde cerca de 28
por cento dos alunos são estrangeiros.
Apesar dos elevados índices de desinteresse e de abandono escolar no País,
saber não ocupa lugar e como diria o poeta, “o sonho comanda vida”... as oportunidades e alternativas existem para miúdos e graúdos e basta ganhar coragem
e partir à descoberta para regressar ao
Ensino, já que a ESA tem “uma porta
que só abre”

ESA com vida dupla: Educação
e Formação de Adultos

“Ao contrário do que o Ministério por
vezes deixa entender, nós temos à noite
quase que outra escola”, declarou Simão
Cadete, director da ESA, ao Jornal do
Seixal (JS), comparando-a com outros
estabelecimentos escolares que “não têm
tantos alunos de dia como os que temos
de noite”.
Actualmente, a ESA dispõe de cursos
do ensino recorrente (do 10º ao 12º anos)
que irão terminar, já que deram lugar
aos cursos de Educação e Formação de
Adultos (EFA) e “é com agrado que saio
ao fim do dia e me cruzo com os adultos
que vão para a escola como quem vai
para o cinema”, afirmou.
Os EFA repartem-se em dois grupos,
o básico e o secundário, sendo que o básico se destina a adultos que pretendam
terminar o equivalente ao 9º ano e o secundário se divide em escolar (dois anos)
e dupla certificação (três anos – vocacionados profissionalmente para determinada área com estágio incluído).
Conforme explicou Custódia Rebocho, professora dos cursos nocturnos,
existem diversas áreas de especialização,
como informática, técnico de acção educativa, secretariado, serviços jurídicos,
análise laboratorial, turismo e agências
de viagens e transportes, contabilidade e
várias turmas de certificação.
No entender de Custódia Rebocho, os
adultos optam por estes cursos para se
candidatar ao Ensino Superior ou para
se certificarem nas profissões onde já estão integrados.
Mas nem só de certificados vivem es-

tes estudantes de mais de palmo e meio,
já que “sobretudo ganham uma grande dimensão humana, porque a forma
como trabalhamos com os cursos EFA
integram-se com a sua vivência e incluem
actividades como as que fazemos com os
alunos do diurno”, explicou.

Da China ao Canadá:
cursos de português para
estrangeiros

Foi na sequência desse intercâmbio de
vivências que a ESA viria a participar,
nos últimos anos, na Festa dos Saberes
e Sabores.
Parte da responsabilidade pela presença da ESA no certame cabe a Isabel Tavares, professora bibliotecária, que antes
de nos levar a conhecer a iluminada e espaçosa biblioteca, avançou que esta “vai
ser a maior do Concelho e já é a maior
em termos de espólio”.
No seu entender, nunca a biblioteca
poderia passar ao lado do evento, já que
“é uma forma de integrar as imensas culturas que temos aqui na escola e que são
cerca de 40 nacionalidades”, sendo que
28 por cento são estrangeiros e “se lhes
juntássemos os afro-descendentes a taxa
subiria para mais de 50%”, acrescentou
o director. Esta foi uma forma de uns
descobrirem novos sabores e outros recordarem as delícias das terras que por
diversas circunstâncias da vida tiveram
de deixar para trás.
Mais ainda, a presença no Saberes
e Sabores é também o reflexo da multiculturalidade e do lema “a ESA é uma
escola para a vida”, responderam as professoras em uníssono.
Dos Palops (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) à China passando pelo Canadá, Venezuela, Egipto, África do Sul, Ucrânia, Roménia, Rússia,

Polónia ou República Checa, muitas são
as nacionalidades de alunos que frequentam outro curso nocturno leccionado na
ESA: português para estrangeiros.
Custódia Rebocho, docente da disciplina, não considera as aulas difíceis,
mas “engraçadas”. Conforme explicou
“uns têm mais competência que outros,
mas estão no início. O português que estou a ensinar é para chegarem ao exame e
obterem um certificado que lhes dá equivalência ao que obteriam com uma prova
de nacionalidade”.
De destacar que a ideia partiu de Idalina Oliveira, sub-directora da ESA, que
se candidatou ao curso subsidiado pela
União Europeia e que garante uma certificação válida que declara que os adultos
estrangeiros dominam a língua portuguesa “basicamente”, o que é uma mais
valia para se integrarem no mercado de
trabalho.
Referindo-se às Formações Modulares de Inglês, Informática, Matemática
para a vida e Linguagem e Informação,
Idalina Oliveira não quis deixar de falar
acerca dos cursos integrados nos Centros
de Novas Oportunidades que se destinam a reformados e fundamentalmente
domésticas que para além de aprendizagem conseguem acima de tudo a socialização.
Já os “357” são cursos extintos cujas
cadeiras em falta podem ser substituídas
por horas de estudo que se convertem em
exames, uma solução para alunos que tenham cursos antigos com falta máxima
de seis disciplinas.

De olhos postos no emprego
disponível na Região
Actualmente, a ESA conta com um
universo de 56 turmas diurnas, 16 profissionais e seis CEFs (Cursos de Educação

e Formação), o que representa quase
50% da oferta formativa em profissionalizante.
Os números não passam de “um desígnio nacional”, uma vez “que se pretende
recuperar algo do que se perdeu com a
extinção dos cursos técnicos” e é nesse
sentido que a Escola tem respondido às
solicitações, explicou o director, acrescentando que “nas 16 turmas de cursos
profissionais do secundário, mais de 50%
desses alunos estariam agora fora do
sistema se não fossem esses cursos mais
profissionalizantes”.
É por esse motivo que os dirigentes
da escola se preparam já para o próximo ano avançar com novos cursos, “de
electricista de instalação” e outros. A
ideia é contactar o tecido empresarial da
Região e analisar quais as áreas de maior
necessidade para que os cursos garantam
emprego aos estudantes.
“Temos tido de tudo”, avançou Simão Cadete quando questionado acerca
da integração no mercado de trabalho
após o estágio. “O mais importante é a
certificação, mas temos tido experiências
interessantes, dos alunos após os estágios
terem sido contactados pelas empresas
ficando lá a trabalhar”, exemplificou.

Pais e filhos:
acompanhamento e surpresa
Entre as diversas ofertas da ESA, destaque para a Porta Aberta, um projecto
destinado a alunos mais complicados
cujos pais não têm habilitações ou trabalham de manhã à noite e por isso nem
sempre conseguem acompanhar a educação dos adolescentes. “Esta luta não
é de agora, porque há muitos anos que
as escolas precisam que os pais ajudem
a resolver os problemas dos filhos deles”, explicou o director, referindo-se ao

CRIA (Centro de Reflexão, Integração e
Aquisição), uma ideia que partiu de uma
professora de Filosofia.
O CRIA é um projecto de tutoria que
visa apoiar os alunos que se comportaram mal e foram expulsos e encaminhálos para os melhores apoios, que podem
mesmo ser um grupo de professores que
fazem um acompanhamento aos jovens e
pais, de forma a tentar amenizar as atitudes menos coerentes no meio escolar.
Segundo referiu Simão Cadete, “não
podemos dramatizar”, mas muitos pais
têm grandes surpresas quando deparados
com determinadas atitudes dos filhos, “o
que é perfeitamente normal e por vezes
está relacionado com questões de integração no grupo ou na turma”.

“Foi das melhores coisas
que me aconteceram: ser
professora nesta escola”
Após a intimista conversa entre professores e JS, destaque-se a mensagem
final (e emocionada) deixada por Isabel
Tavares, a professora bibliotecária que
iniciou o seu percurso na ESA há 32 anos
e dali não mais saiu:
“Quando acabei a faculdade nunca
pensei ser professora... foi esta a primeira escola, foi por esta que me apaixonei e
dela não mais quis sair nem da vida dos
alunos que trago no meu coração. Sou
um pouco mãe galinha mas isso é porque não é possível passar pelos alunos
sem nos envolvermos com eles. Não são
coisas, são pessoas e foram eles que me
trouxeram a realização pessoal e profissional. Vou-me embora com muita pena
mas vou continuar a participar, enquanto me aceitarem aqui. Foi das melhores
coisas que me aconteceram: ser professora nesta escola”.
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MUNICIPIO DO SEIXAL CAMARA MUNICIPAL
Publicação obrigatória
Apoios e Comparticipações – Dezembro de 2010
COLECTIVIDADES E ASSOCIAÇÕES

Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal
– Comparticipação financeira no valor de € 8.560, destinada a apoiar a colónia de
Férias Vaivém e Seixal Bem Me Quer.
Plano de Apoio às Associações de Imigrantes do Concelho do Seixal 2010
– Comparticipação financeira no valor global de € 4.500, a ser distribuída da seguinte forma:
Associação Cabo-Verdiana do Concelho do Seixal - € 1.659
Associação Moçambique Sempre - € 409
•
Associação das Mulheres Guineenses na Diáspora - € 537
Associação para o Desenvolvimento Social, Solidariedade e Cooperação com S.
Tomé e Principe - € 648
•
Kamba – Associação de Angolanos do Concelho do Seixal - € 1.247
ASSOCIAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Anunciada – Comparticipação financeira no valor de € 1.000, destinada a apoiar o arranjo da porta exterior
da igreja.

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Corroios
– Comparticipação financeira no valor de € 2.500, destinada a apoiar a operacionalização do Projecto Banco do Tempo.

Comparticipação financeira no valor global de € 5.000, destinada a apoiar
as despesas inerentes ao projecto de apoio a pessoas idosas e dependentes, e a ser
distribuída da seguinte forma:
•
CRIAR’T – Associação de Solidariedade - € 2.500
•
Cooperativa Nacional de Apoio ao Deficiente - € 2.500
CERCISA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados
dos Concelhos de Almada e Seixal – Comparticipação financeira no valor de €
6.000, destinada a complementar o apoio à construção do lar residencial/residência
autónoma.
Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Consolação – Comparticipação
financeira no valor de € 59.500, destinada a apoiar os arranjos dos espaços exteriores.
Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos – Comparticipação
financeira no valor de € 200, destinada a apoiar a assinatura anual do jornal “A Voz
dos Reformados
”
PROJECTOS
Projectos Inovadores – Comparticipação financeira no valor global de € 12.500, e
a serem distribuídos da seguinte forma:
Grupo Flamingo – Associação de Defesa do Ambiente - € 2500
•
CRIAR’T – Associação de Solidariedade - € 2500
•
RATO – Associação para a Divulgação Cultural e Cientifica - € 2500
•
CASM – Centro de Actividades Sociais de Miratejo - € 2500
•
Seixal Surfing Clube - € 2.500

Avenida 25 de Abril nº46-B Torre
da Marinha | Contacto: 211 809 849

O horário de funcionamento
Segunda a sábado e feriados das 9 horas ás 19 horas,
Domingos das 15 horas as 19 horas

EDITAL
MARIA ODETE DOS SANTOS PIRES GONÇALVES
Presidente da Junta de Freguesia de Amora

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE AMORA
____CONVOCATÓRIA____
Ao abrigo do Artigo 21 dos Estatutos da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Amora, a Presidente da Assembleia Geral, convoca
os associados para a Assembleia Geral a realizar-se no dia 25 de Fevereiro
de 2011, pelas 21:00 horas, no Auditório da Junta de Freguesia de Amora,
sito no Edifício da Junta, na Rua 1º de Maio, Amora.
Não havendo a presença da maioria absoluta dos sócios, a Assembleia
iniciar-se-á 30 (trinta) minutos após a hora marcada, com qualquer número
de sócios, segundo a seguinte Ordem de Trabalhos:
PONTO 1 – Aprovação do Relatório de Contas de 2010
PONTO 2 – Discussão e Aprovação do Orçamento
e Plano de Actividades para 2011
PONTO 3 – Informações Diversas
Amora, 01 de Fevereiro de 2011
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Olga Gomes Godinho Valido

Torna público, que devido à extraordinária limitação de espaço, a Junta de
Freguesia de Amora se vê obrigada a cessar temporáriamente as inumações
no Cemitério Paroquial de Amora, por tempo ilimitado.
Assim, a apartir do dia 1 de Fevereiro de 2011 e até que as condições actuais subsistam, apenas se procederá a inumações nos seguintes casos:
• Sepulturas perpétuas;
• Naturais de Amora, desde que residentes recenseados na Freguesia, de
acordo com as disponibilidades momentâneas.
Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares habituais estabelecidos na Lei, por cinco dias
(úteis)dos dez subsequentes à data do presente.
Amora, 20 de Janeiro de 2011
A Presidente da
Junta de Freguesia de Amora
(Maria Odete dos Santos Pires Gonçalves)
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Av. Principal, Lote 419 A e B
Qta do Conde | 2975-248 Pinhal do General
E-mail: alertaorubro@gmail.com

Junto aos Bombeiros
da Quinta do Conde

NOVAS INSTALAÇÕES

21 210 16 40 | 21 210 17 12
ALERTAORUBRO, LDA.
INFORMAÇÃO
É com satisfação, que todos os funcionários quer administrativos, Ass. Consultório, Médicos, enfermeiros, motoristas e restantes colaboradores, existentes em 31 de Dezembro de 2010 na Delegação da Quinta do Conde, da Empresa Alerta Médico Lda. Começaram a prestar serviço na Firma
$/(57$258%52/'$DSURYHLWDQGRRFRQWUDWRGHFHGrQFLDGHWRGRVRV¿OLDGRVQDSUHVWDomR
de serviços médicos a utentes e clientes do Distrito de Setúbal, daquela Empresa, a um dos Sócios
e Gerentes nossa Firma.
Este contrato está à disposição na nossa Sede para consulta, caso desejarem
Directora Clínica:
Clínicos Gerais:

Dra. Ana Paula Feliz
Dra. Alice Mandinga – Dra. Ana Rosa Mota – Dra. Anália Conduto
Dr. Fernando Beatriz – Dr. Francisco Pegado – Dr. Leonel Esteves
Dra. Sandra Quirino… além de todos os outros médicos, em Especialidades

ALERTAORUBRO - Av. Principal, lote 419 A e B Quinta do Conde
2975-248 Pinhal do General (frente aos Bombeiros)
Tels. – 21 210 16 40/ 21 210 17 12/ 21 210 93 50
21 210 93 55/ 21 210 90 31/ 21 210 90 32
Fax. – 21 210 35 48

O Serviço de Apoio Domiciliário
é uma resposta social que
consiste na prestação de
cuidados individualizados e
personalizados no domicílio, a
pessoas idosas ou não, quando,
por motivo de doença,
deficiência ou outro
impedimento, não possam
assegurar temporária ou
permanentemente, a satisfação
das suas necessidades básicas
e/ou actividades da vida diária,
proporcionando assim melhor
qualidade de vida no seu
espaço habitacional evitando a
sua institucionalização.
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Loja do Cidadão
Finalmente em reacção
No dia 22 de Julho de 2009 a Agência para a Modernização Administrativa, sob tutela
da Presidência do Conselho de Ministros, assinou um acordo com a Câmara Municipal do Seixal para a instalação de uma Loja do Cidadão na área territorial do Concelho
do Seixal. Para a cerimónia foram convidados pela Câmara Municipal todos os órgãos
de comunicação locais regionais e nacionais, onde assistimos à celebração do protocolo com a respectiva pompa de circunstância.

PROBLEMAS DE:
SAÚDE, AMOR, DINHEIRO,MPASSE NOS NEGÓCIOS
TUDO TEM SOLUÇÃO
MARQUE UMA CONSULTA COM A PRESTIGIADA
ASTRÓLOGA DO JORNAL DO SEIXAL
MARESTER STOCLER

21 726 92 84 / 917 263 709

APENAS NO CARTAZ ALGUMA EVOLUÇÃO
Jorge Henriques Santos

P

ara a instalação da referida loja, a Câmara Municipal do Seixal disponibilizou um espaço situado no
Edifício Alentejo, na Freguesia
de Amora, com uma área de
1200 m2, e assumiu o compromisso de realizar as obras e o
arranjo de espaços exteriores.
No âmbito do acordo celebrado, a Agência para a Modernização Administrativa comprometeu-se a entregar o projecto
de loja à Câmara Municipal do
Seixal.
No mesmo pacote da denominada segunda geração de lojas
do cidadão, estava previsto este
equipamento e um outro para
o concelho de Sesimbra, na localidade da Quinta do Conde.
Alguns meses depois Jornal do
Seixal soube através do presidente da câmara de Sesimbra
que havia recuo da parte do Governo em relação a estes equipamentos, questionámos por duas
vezes, o presidente da Câmara
do Seixal, sobre o assunto da
parte de Alfredo Monteiro, foinos sempre transmitido que “
em relação ao Seixal o processo
continua a decorrer com toda a
normalidade”…
O edifício Alentejo passou
a ostentar uma enorme faixa
colocada pela autarquia seixalense, anunciando a loja do cidadão no terceiro trimestre de
2010, mas o referido trimestre
começou e acabou e para a referida obra não se detectou qualquer sinal.
Do município também não
demos conta de posição publi-

ca a confirmar ou a desmentir
a concretização da promessa
conjunta. Todavia o painel permaneceu e á redacção do Jornal
do Seixal vinham vários cidadãos/munícipes perguntar se a
LC sempre estava a funcionar
ou não.
O assunto do cartaz também
já tinha sido levantado por Luís
Cordeiro em sessão de Câmara,
mas decorridos dois meses permanecia com a mesma informação. Jornal do Seixal trouxe
o assunto às páginas e duas semana depois o mesmo foi discutido na Assembleia Municipal
e curiosamente o cartaz continuou a dar incorrecta informação aos munícipes.
Nesta semana a mensagem do
cartaz mudou, conforme foto
que publicamos e uma nota de
imprensa expedida pelo PCP
chegou à nossa redacção, referindo que: “Ao fim de um ano
e meio da assinatura do acordo
foi entregue o estudo prévio da
loja, que se encontra em processo de validação pelas principais
entidades que integrarão a referida loja. O estudo prévio é a
base para a elaboração do projecto de execução.
Os sucessivos atrasos impossibilitaram o desenvolvimento do
processo de instalação da Loja
do Cidadão, e consequentemente impediram a sua abertura
à população do Concelho do
Seixal, que conta actualmente
com mais de 170 mil habitantes.
O projecto de execução, que já
deveria ter sido entregue, ainda
não está terminado.
Os atrasos verificados na
abertura da Loja do Cidadão

são da responsabilidade do Governo, que não cumpriu, até ao
momento, os prazos estabelecidos no acordo assinado entre a
Câmara Municipal do Seixal e
a Agência para a Modernização
Administrativa.
Na discussão do Orçamento
do Estado para 2011, o PCP
questionou o Governo sobre
esta matéria, tendo a Secretária
de Estado da Modernização Administrativa dito que o projecto
para a Loja do Cidadão estava
terminado e que se encontrava a
ser validado pelas entidades que
integram a loja”.
Diz ainda que “Os deputados
do PCP, Paula Santos e Bruno
Dias, interrogaram o Governo
sobre a previsão da data da entrega do projecto de Loja do Cidadão à Câmara Municipal do
Seixal, como estava previsto no
acordo, qual a justificação deste
atraso e qual a previsão para a
abertura da loja do cidadão no
Concelho do Seixal.
Os deputados do PCP quiseram também saber se o Governo está a tomar medidas para
assegurar as condições de funcionamento da Loja do Cidadão e se já abriu os concursos
públicos para a aquisição de
equipamentos e recrutamento
de trabalhadores”.
Nesta ocasião o Jornal do
Seixal contactou a AMA que
na pessoa do Dr. André Lapa
pediu para colocar-mos a questão por escrito, prometendo dar
uma resposta sobre o ponto da
situação deste equipamento,
mas até ao momento de fecho
desta edição, não recebemos reacção ao pedido.

Destaque
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Alberto, um artesão-artista
sem tabuleta na porta
Por José Augusto

C

onheci-o, entre convívios de balcão e falares
do quotidiano, no Grupo Recreativo de S. António,
paredes-meias com os terrenos
da Siderurgia Nacional. Soube,
passados tempos, que se chamava Alberto, dono e senhor solitário de uma oficina, ali a dois
passos, onde repara instrumentos musicais de metal.
A porta apresenta-se praticamente como todas as outras
daquela correnteza de casas da
Avenida dos Metalúrgicos. Não
tem tabuleta a encimá-la, nem
qualquer outra indicação. Quem
precisa dele, e muitos são, sabe
que o encontra ali.
Estou na oficina. Por aqui espalham-se, ou já se espalharam,
turbas, trompas de harmonia,
trompetes, bombardins, filiscornes, trombones de varas e de
pistões, sei lá eu!, todas aquelas
individualidades insubstituíveis
que dão o seu contributo à harmonia de uma orquestra sinfónica ou de uma banda. Alberto
Santos tem 53 anos. É ele que
fala:
“É uma profissão de família,
que já vem do meu bisavô. Ele
e o meu pai trabalharam, em
França, na “Timbolic”, a qual
deu origem, mais tarde, à “Coesneau” e à “Corti”, fábricas de
renome mundial especializadas
na confecção à mão de instrumentos de metal.
“Quando eu tinha 11 anos, os
meus bisavô e pai começaram a

DESFILE DE MODA SÉNIOR

trabalhar na oficina do Castelo,
em Lisboa, para onde eu corria
logo que saía da escola. Via os
instrumentos, o cuidado e carinho com que eram trabalhados,
e apaixonei-me”.
O artesão, palavra que vem do
italiano “artigiano” e não encerra qualquer sentido de desprimor, confessa que, “verdade se
diga, não conhecia, naquela altura, outra coisa”. A oficina do
Castelo, que só se dedicava à reparação e venda, era conhecida
de todas as instituições do país
que se consagravam, então, à
música instrumental, e “era tão
grande que dentro dela até havia
uma casa pré-fabricada”.
Alberto teve uma oficina na
Calçada da Ajuda. “Mas fui enganado, já na altura havia burlões, e tive de mudar para aqui”.
O conhecimento da arte e da seriedade do meu interlocutor disseminou-se por “urbi et orbe”.
Por isso, na sua carteira de clientes constam o Teatro Nacional
S. Carlos, a Orquestra da Gulbenkian, bandas militares, conservatórios e filarmónicas tanto
do continente, como dos Açores
e Madeira.
Enfim, dará o ofício para as
sopas? “Só se se trabalhar sozinho – explica Albert. – Porque,
no que toca à Cultura, o Estado
ou alheia-se ou corta. Por isso,
os clientes não têm com que pagar. Há uns que querem pagar e
não sabem como, e outros que
nem chegam a mandar os instrumentos para reparar”. A estes,
diz-lhes: “Bom, tragam lá os ins-

Depois dos dois comoventes desfiles
na arifa, está nesta ocasião a decorrer
o desfile de moda sénior da aurpi de
amora, com igual entusiásmo, pompa e
circunstância a que o momento obriga.
Na próxima edição daremos pormenores deste importante evento
para próximo estão marcados no dia
dos namorados o desfile na emblemática associação da torre da marinha, no
dia 19 de fevereiro na histórica de paio
pires e no dia 26 de fevereiro na jovem
associação do casal do marco.
Ficam os leitores também convidados a
dar um olhinho e um aplauso aos nossos modelos séniores que transbordam
de juvialidade e alegria.
as restantes associações têm também
já data marcada ateé ao dia 9 de abril
onde se pretende uma grande gala
e para a qual foi pedido à autarquia a
realização no auditório do forum Municipal

trumentos, que depois veremos
como se há-de fazer o pagamento. Talvez seja a isto que se chama correr por gosto.”
Por conseguinte, há crise, penso eu. “Crise? – riposta Alberto.-

Não, até porque estamos num
concelho onde há grandes e muitos músicos. Crise de trabalho
não há, há é crise de pagamento.
Esse é que é o problema.”
Um dia o amor acaba-se,
como tudo na vida. “Não, vou
amar e trabalhar nisto até ‘me
apagar’. Talvez o meu filho mais
novo, que agora tem 14 anos,
dê continuação a esta arte. Um
dia destes, esteve aqui a ver-me
fabricar pistões para um instrumento. Hoje em dia, sou o único,
no país, a fazê-los.”
A oficina do Alberto não tem
tabuleta. Mas tem lá dentro muita sensibilidade, muito amor
pela música e os instrumentos
que a fazem e, sobretudo, um saber que era bom, para todos nós,
que não se perdesse na correria
desordenada dos tempos futuros.

Como alguns dos idosos referiram
não lhes ter chegado o ultimo jornal
aqui fica o nome dos concorrentes da
ARIFA
A participar neste desfile estavam:
Isaura Piedade, 68 anos, corticeira; Brites Calhota, 68 anos, restauração; Dina
dos Santos, 54 anos, gostava de ter
sido auxiliar de acção educativa; Clotilde de Louro, 94 anos acompanhada por
Suzete Fialho, de 60 anos, trabalha há
20 anos na instituição como ajudante
de acção directa; Dorvalino Moreira,
90 anos, pastor, acompanhado por Ana
Cruz, 32 anos, secretária na ARIFA; Albina Cruz, 87 anos, agricultora, acompanhada pela sua filha Odete Cruz, 68
anos; Lurdes Gonçalves, 77 anos, ama,
acompanhada pelo seu marido, Oscar
Gonçalves, 83 anos; Carminha Narciso, 83 anos, auxiliar de enfermagem,
acompanhada pela sócia da ARIFA,
Fernanda Branco; Adelina Conceição,
99 anos, corticeira, acompanhada
da fisioterapeuta da instituição, Rita
Capelinha; Fernanda David, 49 anos,
excelente bailarina, acompanhada por
Manuel Coelho, 77 anos anos, actual
cobrador de cotas da ARIFA
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“Laços de (en)cantar” brilham no Algarve
Jornal do Seixal acompanhou o projecto “Laços de (en)cantar” ao Algarve que participou no espectáculo de Música e Moda “I Fashion for Kids Portimão”, organizado pela agência KModels.
JHS/ CV
O CCRAM – Centro Cultural
e Recreativo do Alto Moinho, em
parceria com a agência KModels
de Portimão, participou com
os Grupos musicais JOTAS e
AS CORES, no “I Fashion for
Kids Portimão 2011” que decorreu no Auditório Municipal de
Portimão, no passado dia 29 de
Janeiro. Um espectáculo de variedades, aberto ao público em
geral e de entrada gratuita, onde
o projecto “Laços de (en)cantar”
mais uma vez foi elogiado.
KModels é uma agência sediada em Portimão que se destina
à produção, realização, serviço
e eventos, modelos, fotografia e
design e foi com enorme satisfação que realizou o primeiro
evento de música, dança e moda
“Fashion for Kids Portimão
2011” apresentando grandes
potencialidades no mundo da
moda, uns de forma mais profissional, outros mais amadora.
Elementos de tenra idade
souberam mostrar o prazer da
entrega total de um modelo, na
forma como desfilaram na passerelle do auditório, onde se deu
relevo à qualidade apresentada.
Afim da divulgação do leque
de elementos agenciados como
modelos, a KModels quis mostrar no desfile, que tanto se pode
começar de pequenino como de
mais crescido, dividindo o desfile
em parte infantil e parte jovem/
adulta. Todos estes elementos
foram coordenados e ensaiados
pela modelo Rosa Cunha.
Esta iniciativa apresentada

por Ana Videira, contou com
algumas lojas do comércio local
na apresentação de roupa: Cuzco, Operarock, Gazoline e Charanga; ficando a cargo da BodyConcept toda a maquilhagem e
as maravilhosas pinturas faciais
dos mais novos; outro patrocinador a “Magnólia Cabeleireiro”
fez um trabalho fantástico na
elaboração de penteados criativos com diferentes técnicas aplicadas.
Cerca de meia centena de intervenientes contando com os
grupos oriundos do do Seixal a
animação contou ainda com o
Grupo AGBARA da Associação de Capoeira do Distrito de
Faro, com uma exibição de alta
destreza e qualidade.
Amadeu Correia, o responsável da KModels comentou que
“o evento superou as expectativas e por isso mesmo espero realizar a segunda série no próximo
ano, quem sabe noutra localidade do país”. Mencionou ainda
que “foi uma honra poder mostrar aqui algum do nosso trabalho de bastidores”, disse também que “a KModels está aberta
a colaborar em iniciativas do
género”. O responsável saudou
todos os modelos que ali desfilaram e encantaram, assim como
aos grupos musicais a qualidade
apresentada “mostraram um nível muito elevado e é de louvar
que exista e que assim seja”.
Amadeu Correia agradeceu
aos seus colaboradores, aos parceiros, e a todos aqueles contribuíram na organização da iniciativa, os quais salientou “em

conjunto trabalham para este
sucesso”. Através da experiência
do seu staff a KModels conhece e estuda as necessidades do
mercado, “é sempre importante
participar e mostrar o que mais
se gosta de fazer e a KModels
tem tentado cumprir e apoiar os
jovens talentos de forma, a que,
todos possam contar com o nosso profissionalismo, qualidade e
excelência na organização e serviço apresentado.” Dise ao Jornal do Seixal.
Esta agência dispõe de um
estúdio próprio com fotógrafos
especializados para a produção
de um book, destinado a todos
aqueles que pretendem promover a sua imagem.
Um autocarro cedido pela Câmara Municipal do Seixal, permitiu aos pequenos artistas que
deslocassem ao evento acompanhados de seus pais e familiares, bem como o presidente do
CCRAM, José Torres e a equipa
de reportagem do Jornal do Seixal, convidada para o efeito.
O evento foi ainda coberto
pelo Canal V da Cabo Visão que
fez também deslocar a Portimão
uma equipa de reportagem para
o mesmo.
Entre muitos aplausos e felicitações o projecto cultural do
Alto Moinho, marcou prestigiante presença em terras algarvias, com a particularidade de
um dia de passeio e são convívio
entre, familiares, elementos dos
grupos e sua coordenadora, direcção do clube e comunicação
social.

Modelismo e Arqueologia Naval

A

segunda sessão do atelier
“Modelismo e Arqueologia Naval” realiza-se no
dia 12 de Março de 2011, no Núcleo Naval do Ecomuseu Municipal do Seixal.
A iniciativa inclui uma exposição de modelos em construção, um
workshop e uma conferência sobre
modelismo e arqueologia naval.
Na parte teórica do atelier será
feita uma comunicação intitulada “Historicidade, complexidade
e diversidade. Elementos fundamentais para uma arqueologia dos
barcos do Tejo”, a cargo de Carlos
Montalvão. A vertente prática está
a cargo do Comandante Ferdinando Oliveira Simões, que irá apresentar o modelo de um junco, de
sua autoria, pondo em evidência
as aproximações e as diferenças de
aparelho e manobra entre este tipo
de embarcação oriental e os barcos
do Tejo.

A iniciativa possibilita o encontro
e a troca de experiências e de saberes entre amadores e profissionais
ligados à prática do modelismo e
ao estudo arqueológico das embarcações históricas e tradicionais e é
uma excelente oportunidade para
vincar as potencialidades do modelismo naval enquanto instrumento
privilegiado no fomento do estudo,

da conservação e da promoção do
património marítimo e da história
da náutica.
Os participantes são convidados a inscrever-se num almoço de
confraternização a suportar pelos
próprios, sendo que a refeição terá
ementa e preço fixo previamente
comunicado aos eventuais interessados.
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Casting
dos 6 aos 12 anos

Bonga Homenageado no Alto Moinho
Baceló de Carvalho de nome artístico
“Bonga”, voltou ao Encontro. Intercultural de Saberes e Sabores, do Alto
Moinho desta vez para ser homenageado pela associação Kamba
Jorge Henriques Santos

J

osé Adelino Baceló de Carvalho de seu nome artístico
“Bonga” e que O JS já teve
oportunidade de entrevistar várias vezes, esteve mais uma vez
no Seixal.
Esteve novamente no Encontro Intercultural de Saberes e
Sabores, mas desta vez para ser
homenageado pela associação
Kamba, pelo facto de ser distinguido pelo Governo Angolano
com o prémio da Cultura de Artes de 2010.
A Associação de angolanos
no Seixal (KAMBA), agraciou
o artista com um troféu em cristal no formato de uma lágrima,
em simbologia com uma das
suas canções mais emblemáticas
“uma lágrima no canto do olho”
cujo poema é uma critica social,
que representa a desgovernação
de Angola e saudade dos angolanos pela sua terra, enquanto
a mesma continuava devastada
pela pobreza e a guerra.
Este cariz critico e social tornou Bonga uma das personagens
mais queridas dos angolanos
dentro e fora do País, mas com
muitas reservas pelos organismos governamentais. Todavia
Bonga tornou-se num embaixador da cultura e da musicalidade angolana pelo Mundo, como
uma personagem incontornável
sempre que se fala de Angola.
Bonga torna-se assim “um
produto de uma geração aguerrida e marginalizada que resiste
à aculturação da sociedade marginal através do respeito pela
música tradicional de Angola.
A cultura angolana era dominada pela colonização portuguesa
de então, daí que tanto a língua
como a música tradicional fos-

sem discriminadas e impedidas
de se manifestar em plenitude”.
“Bonga cria uma fusão entre
a sua pessoa e a música de Angola, tornando-as indissociáveis
e tendo como maior estandarte,
o Semba, um ritmo tradicional
angolano correspondente ao
samba brasileiro, mas percursor
deste”.
A Câmara Municipal do Seixal também agraciou o artista
angolano com a oferta de uma
serigrafia, pese o facto de nenhum eleito ter estado na sessão
para fazer a entrega.
Baceló de Carvalho, agradeceu
a singela homenagem e devolveu
a gratidão com a interpretação
de três músicas do seu reportório elevando o Pavilhão do Alto
Moinho a um dos momentos
mais vibrantes da noite.
No final da actuação Bonga
respondeu a duas questões colocadas pelo Jornal do Seixal:
- Que comentário sobre o
prémio concedido pelo Governo Angolano? Ao que o artista
respondeu “olha alguns estão
a dizer que antes tarde do que
nunca, o que é certo é que mesmo quando chega tarde vem em
boa hora, pelo reconhecimento
da pessoa que eu sou e a razão
pela qual fui premiado e isso foi
bom”.
-Sobre esta singela homenagem aqui no Seixal, Bonga disse
que “aqui assim ainda é melhor,
calor muito calor humano e
quando a gente recebe com calor devolve com calor. Obrigado
para todos vocês e boa continuação”.
Vários Grupos de Várias regiões do País e do Mundo
Para além de Bonga, nos três
dias passaram pelo palco inumeros artistas dos quais se tdesta-

”Se tens entre 6 e 12 anos, és rapaz
ou rapariga, gostas de cantar, dançar
e não tens medo de enfrentar o palco,
inscreve-te até dia 17 de Fevereiro - não
precisas de ter experiência”
O CCR do Alto do Moinho promove
mais uma vez um “casting” a fim de
entrarem novos elementos (rapazes e
raparigas) para o Grupo Musical Infanto-Juvenil As Cores. Com o objectivo
de levar às crianças o incentivo pela
música (neste caso a canção) e pela
dança (reproduzindo-se em coreografias) também se proporciona a apreciação da poesia. Os elementos estudam
temas originais com a temática “educar
para os valores” onde cada canção tem
a sua mensagem. Aqui os valores essenciais são mestres nas canções que
ao se destinarem aos mais novos levam
a mensagem aos adultos.
Um projecto de referência do Concelho
do Seixal, com dois anos de existência,
já conta com um CD gravado acompanhado de Livro de Poesia “Laços de
(en)cantar”.
Envia o teu nome, idade e contacto
para ccramsec@gmail.com e serás
chamado(a) para o Casting a realizar
no Auditório do Pavilhão Municipal do
Alto do moinho, no próximo dia 19 de
Fevereiro, pelas 15h.

Elfos e Outras Criaturas Fantásticas

cam: Workshop de Danças Europeias pela Escola Sec. Amora;
Os popularissimos SONS DA
GENTE; Grupo de Mulheres
Guineenses; um grupo de Dança Africana; Teatro em Crioulo;
Cavaquinhos da Casa do Povo
de Corroios; Coro infantil e Juvenil “Vocalis Vita”; Os amigos
da Pinguinhas – Vale Vargo;
Workshop de danças escocesas; Danças Tradicionais
da Indonésia; Workshop de
danças europeias; Dança
de S. Tomé- escola de Sta
Marta; Dança S. Tomense;
Música de S. Tomé; Vários cantores e músicos de
Angola; Banda da União
Seixalense, Kid Machin;
anças e cantares dos professores de Almada; Djunta Mon; Roksolania Ucrânia; Tuna da Unisseixal;
Workshop de danças
Sevilhanas; Laços de encantar-“Cores e Jotas;
Moda ao Lado- Shop Pop;
Workshop de danças Latinas e Dança Mix e Sibilas
do Alto Moinho a encerrar

este Festival.
A envolver o palco a oldura de
tasquinhas de um lado e sands
de expsição do outro com a representação das varias associações de imigrantes radicadas no
Seixal e um cheirnho dos aromas e da gastronomia de cada
país e também de cada região do
nossop País.

Elfos e Outras Criaturas Fantásticas é o
nome da iniciativa que vai decorrer de
15 a 25 de Fevereiro, das 15h às 17 horas, no Espaço Jovem da Biblioteca Municipal do Seixal, onde os participantes
vão poder criar máscaras de Carnaval
e painéis baseados no conto O Elfo da
Rosa, de Hans Christian Andersen.
Destaque-se que o mundo mágico
dos elfos vai invadir o Espaço Jovem
até Setembro, altura em que a Biblioteca Municipal do Seixal vai receber a
exposição Canto do Elfo, uma mostra
com instalações inspiradas nos contos
de Hans Christian Andersen, em que
participam diversas instituições, sob
direcção artística de Niels Fischer.
Hans Christian Andersen foi um escritor dinamarquês que deixou uma vasta
obra em histórias infantis. Escreveu
contos baseados na tradição popular,
como Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia e O Patinho Feio, mas
também desenvolveu histórias do
mundo das fadas ou com elementos
da natureza. Exemplo disso é o conto O
Elfo da Rosa, em que abordou os elfos.
Estes seres da mitologia e folclore germânicos eram descritos como tendo
aparência jovem e poderes mágicos.
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Campeonato
de FUTSAL do
concelho do
Seixal
2.ª Liga - 4.ª
Jornada
6.ª feira dia 11
pelas 22 Horas
- CCD PAIVAS Assoc Amigos
do Pinhal do
General

24 Horas a Pintar
Estão abertas as inscrições para a iniciativa 24 Horas a Pintar, que decorrerá
a 25 e 26 de Fevereiro no Centro de
Apoio ao Movimento Associativo Juvenil (CAMAJ).
A acção destina-se a jovens artistas
entre os 14 e os 30 anos que, ao longo
de 24 horas, vão executar ao vivo um
conjunto de painéis de tema livre, individualmente ou em grupo.
O resultado do trabalho será exposto
em Março, no decorrer do Março Jovem 2011.

Flamenco no Cinema
São Vicente

Luna Flamenca é o nome do espectáculo que este fim-de-semana decorre no
Cinema São Vicente.
Em palco, os bailarinos Marina Valiente e Felipe Mato, acompanhados
pelos músicos El Trini (canto e palmas)
e Paco Iglesias (guitarra flamenca),
apresentam uma noite onde desfilam
diferentes géneros de flamenco.
Uma noite plena de ritmo apresentada
por uma formação de canto, guitarra e
baile composta por uma nova geração
de artistas andaluzes cujo objectivo é
recuperar o esplendor da antiga tradição flamenca dos “cafés cantantes”,
com todo o seu “compás” (ritmo).
O espectáculo tem início marcado para
as 21:30 horas.
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Pavilhão da Torre acolhe os
melhores Ginastas do distrito
N
o Passado domingo,
dia 6 de Fevereiro, decorreu o Pavilhão Municipal da Torre da Marinha,
foi palco de importantes acontecimentos na modalidade de
ginástica tendo aqui decorrido
o Campeonato Distrital da 2.ª
Divisão de Ginástica Rítmica e
o No domingo decorre também
no Pavilhão Municipal da Torre
da Marinha o 1.º Encontro de
Minis e Infantis da mesma modalidade.
As provas teve de ginástica decorreram entre as 08h e as 15h,
cujo encontro se destinou a apurar atletas da modalidade a concorrer ao Campeonato Nacional
que decorrerá nos próximos dias
19 e 20 de Fevereiro, no Pavilhão
de S. Domingos de Rana.
Tratou-se de mais uma prova
organizada pela Associação de
Ginástica Desportiva de Setúbal
cujo presidente é Afonso Candeias, singular personagem do
movimento associativo do Seixal.
A Direcção da AGDS (Associação de Ginástica do Distrito
de Setúbal) emitiu um comunicado onde informa que este ano o
Campeonato Distrital de Duplo
Mini Trampolim se vai realizar
no Pavilhão da escola Secundária de Santo António.

Companhia de Dança de Almada no seixal
animais deste espectáculo dão a
descobrir aos mais pequenos a
magia do movimento, do ritmo e
da dança contemporânea.
A entrada tem um custo de 3
euros.
Dançar o corpo e o coração

N

os dias 17 e 18 de Fevereiro, a Companhia de
Dança de Almada traz
ao Auditório Municipal do Seixal um espectáculo denominado
Asas e Carapaças, Hastes e Bar-

batanas.
Com apresentações previstas
para as 10:30h e 15:30 horas, a
actuação dirige-se ao público escolar do 1.º ao 3.º ciclo do ensino
básico e destaca a importância da

diversidade animal, em ano que
lhe é dedicado, apostando em
mostrar a unidade da natureza
e a interdependência do homem
com as outras espécies animais.
Fantasiosos ou verdadeiros, os

Sábado, dia 19 de Fevereiro,
pelas 21:30 horas, Ana Macara
e Benvindo Fonseca apresentam
duas coreografias direccionadas
a maiores de 6 anos.
Sol, Memórias, Corpos de Luz
trabalha a relação entre o ego e
o alter-ego, questionando o prazer do corpo e simultaneamente
a aceitação do mesmo para lá de
preconceitos e conflitos com a
própria imagem.
Com os Olhos de... Água para
Chocolate aborda a visão das
emoções, a partir do coração,
que ao não ver o que os olhos
vêem fica a braços com a dor, a
desilusão, a mágoa ou o sofrimento, só porque gosta, sente,
sorri.
Os bilhetes custam 6 euros.
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ATLETISMO DA CASA DO POVO CORROIOS
BRILHA A NÍVEL NACIONAL
Raquel Lourenço foi a terceira melhor a nível Nacional
no Triatlo Jovem no escalão de iniciadas femininas e o
Pedro Miguel Santos conquistou o Bronze no Campeonato Nacional de Sub-23 em Pista Coberta

D

ecorreu no passado Sábado de manhã, 5 Fevereiro, em Alpiarça a
Fase Nacional do Triatlo Jovem,
competição que é composta pelas provas de Salto em Comprimento; 60 m/Barreiras e Lançamento de Peso e é disputada a
nível Nacional entre as selecções
das Associações Distritais, 18 do
Continente, uma da Madeira e
outra dos Açores.
A atleta Raquel Lourenço, que
tinha conquistado o apuramento para a Selecção de Setúbal, ao
somar por vitórias todas as Provas da Fase Regional, competiu
agora com as melhores nacionais
mas não se impressionou e mostrou toda a sua competividade
ao superar dois records pessoais
no Lançamento do Peso e na
Prova dos 60m/Barreiras que é a
sua favorita.

No final da 1ª Prova , onde saltou 4, 44m no comprimento, estava no 9º lugar da geral, depois
seguiu-se a prova das Barreiras e
aí com a magnífica marca de 9,
88” (2ª entre as 20 participantes),
saltou para o 3º lugar da geral,
onde teve novamente de bater a
sua melhor marca pessoal com
7,73m, para conseguir segurar
o pódio, que foi disputadíssimo
entre as oito primeiras.
À tarde, na pista coberta em
Pombal, foi a vez do Pedro Miguel Santos, ainda atleta do escalão júnior subir ao Pódio na
prova de 5000 m/Marcha, com a
marca de 23’ 43” (Record pessoal) nos Campeonatos Nacionais
de Pista Coberta de SUB-23.
O 3º lugar do atleta é excelente
e tal como a Raquel, demonstraram que nas competições a nível
nacional para se conseguir uma

Medalha, quase sempre têm que
superar as suas melhores marcas,
mas a medalha de Bronze do Pe-

TORREENSE EM ANIVERSÁRIO

S

ábado, dia 12 de Fevereiro,
pelas 21 horas, o Independente Futebol Clube Torrense festeja o seu 86º Aniversário, que se assinala este mês.
A sessão solene decorre no Salão Sede, na Torre da Marinha e
inclui a participação das classes
de Violinos e Demonstração de
Karaté.

Do programa comemorativo
salienta-se o já realizado concerto da Banda da Armada e o
Café Concerto com os Portugueses Suave + Dixit e convidados.
Nos dias 12 e 13 de Fevereiro
realiza-se o Torneio IFCT/Cidade do Seixal, em Ténis de Mesa,
e no dia 12, pelas 11:30 horas,
é tempo do “Descerrarmento

Campeonato de
Futsal

O

Campeonato de Futsal
do Concelho do Seixal,
que iniciou em Janeiro,
decorre até 21 de Maio e levará
a actividade aos Polidesportivos
do Concelho todas as sextas-feiras à noite.
Este ano, a prova conta com
16 equipas, que ao longo de vá-

rias semanas disputarão o lugar
cimeiro na competição.
A iniciativa é organizada pelo
Clube Desportivo e Cultural de
Casal do Marco, Clube Recreativo e Desportivo das Cavaquinhas e Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro.

de uma Lápide”, no Cemitério
Paroquial de Arrentela, em memória dos associados falecidos.
No mesmo dia, pelas 16h, dá-se
a inauguração da Exposição de
Pintura dos Associados Alfredo
Romão e Agostinho da Silva, no
espaço Galeria do Pavilhão da
Torre da Marinha.

dro acabou por saber a pouco,
porque a partir da fase decisiva
da prova (3 Kms) ele esteve sem-

Tarde de Andebol
Recorde-se que no passado
dia 5, o Pavilhão da Torre da
Marinha recebeu duas partidas
de Andebol. Os Iniciados
receberam o A.A. Amadora,
sendo que 32-38 foi o resultado
final, a favor da equipa lisboeta.
Já os seniores receberam o Andebol Clube de Sines. A equipa

pre em luta directa pelo 2º lugar
e que só acabaria por perdê-lo na
derradeira volta.

maior do IFC Torrense, orientada por Pedro Alvares, venceu a
formação da Costa Alentejana
por 33-20. Tiago Madeira com
9 e Jorge Pinto com 7 golos foram os melhores marcadores. Os
seniores jogam fora a próxima
jornada, dia 12 de Fevereiro, as
18:30h, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

Campeonato Regional de
Corta-Mato em Corroios

S

ábado, dia 12 de Fevereiro, a Quinta da Marialva,
em Corroios, recebe centenas de atletas para o Campeonato Regional de Corta-Mato.
A prova tem início às 15 horas
e vai apurar os campeões distritais de corta-mato em equipas e
individuais.
Organizada pelo Centro Cultural e Recreativo Alto do Moinho, com o apoio da Câmara
Municipal do Seixal e da Junta
de Freguesia de Corroios, a prova destina-se a atletas federados
dos escalões de Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores e Seniores.
Para além desta, realiza-se ainda uma prova popular dirigida
aos atletas veteranos, aberta a
todos os que queiram participar,

desde que tenham pelo menos 35
anos, as mulheres e 40 anos, os
homens.
Os organizadores acreditam
que a prova tenha várias centenas de atletas participantes e

recorda que “a prática de uma
actividade física é essencial para
um bem-estar físico e psíquico”.
As inscrições podem ser efectuadas na Associação de Atletismo de Setúbal.
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ISWARI, SABORES DIVINOS
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WORKSHOP AFRODISIACO
AMOR, AMOR, AMOR
SÁBADO 12 DE FEVEREIRO
PELAS 16H

ParaestediadeSãoValentim,
venhaaprenderosmistériosda
culináriasedutora.

Aprendasobreosalimentosque
aumentamalibidosexuale
despertamossentidos.

Vamoscriaredegustarreceitas
saudáveis,saborosaseafrodisíacas,
comaSuperRaizPeruanaͲMaca
eoutrosSuperAlimentos.
PrepareͲseparaoÊxtase,abraoseu
coraçãoéHoradeAmor!
LOCALERESERVAS:
CentroNutriSana
RuadaEscolanº1B(EstradaNacional378)
2865Ͳ060FernãoFerro
210987492/938610432
jdfnutricionista@gmail.com
PREÇO:12porpessoa20€casal
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