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Abertura

Odistrito de Setúbal tem 
uma longa e bela frente 
atlântica com cerca de 
140 km de extensão, dos 

concelhos de Almada até a Santiago 
do Cacém. Esta particularidade geo-
gráfica faz com os temas referentes 
à gestão e ao ordenamento do lito-
ral tenham especial importância no 
nosso distrito.

Possuímos uma orla costeira que 
apresenta realidades diversas, ape-
sar de na sua maioria ser composta 
por praias urbanas, seminaturais, 
naturais e selvagens, não podemos 
esquecer dois dos mais importantes 
portos no contexto nacional e claro 
os estuários de dois grandes e belos 
rios, o Tejo e o Sado.

Mas foquemo-nos e, primeiro lu-
gar nas praias e a sua elevada impor-
tância para um sector tão estratégico 
como o turismo. Temos seguramen-
te das melhores praias do país, mui-
tas delas de elevada beleza natural, 
pequenos paraísos na terra como 
referi num artigo anterior.

O ordenamento do litoral assume 
um papel prioritário na preservação 
desses espaços naturais, para que 
a sua fruição por parte dos locais e 
de quem nos visita não comprometa 
nem a paisagem e muito menos a sua 
fauna e flora. 

Todos nós temos bem seguro 
que não queremos replicar para as 
nossas praias exemplos que vemos 
noutros locais, onde a especulação 
imobiliária imperou e o turismo in-
tensivo e de massas está a provocar 
danos irreparáveis nesses territórios.

A utilização responsável e racio-
nal das praias obriga-nos a pensar 
adequadamente nas acções que 
teremos de implementar. 

Teremos de fornecer a quem as 
procura um conjunto de serviços 
diversos e de qualidade com infraes-
truturas, nomeadamente, apoios 

Ordenamento do litoral

OPINIÃO

Rui Carvalheira

de praia que se enquadrem nos 
territórios e que sejam funcionais 
aos seus visitantes. De igual modo 
importante é a necessidade de criar 
acessos e zonas de estacionamento 
que permitam uma conjugação en-
tre o conforto para os utentes e a 
protecção do ambiente, em especial 
dos cordões dunares. Para além dis-
so temos de mudar o paradigma de 
sazonal para uma utilização durante 
todo o ano.

Porém nem só de turismo vive o 
litoral do nosso distrito. Outras acti-
vidades económicas como a pesca, 
assumem uma importância vital para 
as populações que a ela se dedicam. 
Métodos tradicionais de pesca, co-
mo a Arte Xávega terão necessaria-
mente de ser protegidos, pois para 
além de serem património cultural 
e de identidade das populações que 
diariamente saem para a faina, são 
métodos de pesca não intensivos 
e que tem um menor impacto nos 
ecossistemas.

Como referido anteriormente, 
os portos do nosso distrito têm po-
tencialidade para se tornarem im-
portantes entrepostos de entrada 
e saída de mercadorias, não só para 
o mercado nacional, mas também a 
nível ibérico. 

É imperativo que sejam assegu-
radas as ligações rodo e ferroviárias 
necessárias à ligação desses portos 
com a restante península Ibérica.

O ordenamento do litoral não se 
resume apenas à linha costeira, mas 
necessitamos de investimentos em 
infraestruturas a montante, que te-
rão também de contemplar o novo 
aeroporto do Montijo e a terceira 
travessia do Tejo. 

Mas isso já serão temas para abor-
darmos mais tarde.

WeMob | mobilidade de Almada
E.M.S.A.

A viagem da esperança. 
A imigração portuguesa 
para Barquisimeto 
(1948-1958) 
No decurso dos últimos anos o acervo 
bibliográfico sobre o fenómeno mi-
gratório nacional tem sido enriqueci-
do com o lançamento de um conjunto 
de estudos que ampliam o conheci-
mento sobre a história da emigração 
portuguesa. Neste conjunto diversifi-
cado de trabalhos, destaca-se a inves-
tigação levada a cabo pelo historiador 
e professor universitário venezuela-
no, Froilán Ramos Rodriguez, sobre a 
emigração portuguesa para a cidade 
de Barquisimeto na Venezuela, e que 

CARTAS DO LEITOR

está na base do livro “Travesía de la 
esperanza. La inmigración portugue-
sa en Barquisimeto (1948-1958)”.
Actualmente docente na Universida-
de Católica da Santíssima Conceição 
(UCSC), no Chile, Froilán Ramos Ro-
driguez, tendo como estudo de caso 
Barquisimeto, capital e cidade mais 
populosa do estado de Lara, revisita a 
história dos emigrantes portugueses 
na Venezuela. Uma história analisada 
a partir da segunda metade do século 
XX, período em que os emigrantes 
portugueses na Venezuela passaram 
a dedicar-se ao comércio de produtos 
alimentares. Contexto que firmou a 
comunidade portuguesa num pilar 
estruturante do desenvolvimento 

Luís Geirinhas

Projecto de construção 
do edifício ascendeu a 
433 mil euros

CENTRO DA MOITA

Nova sede da Junta de Freguesia  
vai ser inaugurada a 4 de Outubro

A obra de construção do novo edi-
fício-sede da Junta de Freguesia da 
Moita “está quase pronta”. Em vés-
peras de ser iniciada a mudança para 
a nova localização, no centro da vila, 
junto ao antigo quartel dos Bombei-
ros e da Biblioteca Municipal Bento 
de Jesus Caraça, o presidente Pedro 
Miguel, adiantou a O SETUBALENSE 
que “a nossa perspectiva é que no dia 
4 de Outubro estejamos a inaugurar 
aquelas instalações”.

O novo espaço pretende dar mais 
condições ao atendimento à popula-
ção e vai contribuir para que os tra-
balhadores possam usufruir de uma 
área que é mais moderna e com “uma 
concepção que procura transmitir vi-
sibilidade e transparência dos espa-
ços interiores e uma maior articulação 
entre as diversas funcionalidades” 
deste órgão.

Os trabalhos foram “integralmente 
suportados por verbas da Junta”, que 
através de um conjunto de “poupan-
ças”, conseguiu iniciar os trabalhos, 

Novas instalações vão custar à Junta  mais de 433 mil euros
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após o lançamento do concurso 
público. A câmara, acrescentou, 
começou por fazer a cedência do 
terreno para erguer o novo espaço 
e, para além de um apoio financeiro 
de cerca de 30 mil euros, tem “vindo 
a acompanhar os trabalhos ao nível 
da fiscalização”, acrescentou.

Com a autoria do arquitecto Pedro 
Araújo, a nova sede vai contemplar, 
para além de uma zona de atendi-
mento ao público, uma área multiu-
sos destinada a reuniões da Assem-
bleia de Freguesia e para a realização 
de múltiplas actividades. Incluídas 
estão ainda “zonas de gabinetes, ar-
quivos, espaços exteriores e todos os 
elementos e equipamentos necessá-

rios ao funcionamento do edifício”.
Pedro Miguel realçou que naquela 

área estão ainda “garantidas todas as 
acessibilidades a pessoas com mobi-
lidade reduzida”, sendo por isso um 
equipamento mais inclusivo, já que 
também foi tida em conta a existência 
de “alguns elementos em braille para 
invisuais, no exterior do edifício”.

Não havendo a possibilidade de fa-
zer uma adaptação ao espaço actual 
onde está situada, a Junta procurou 
encontrar “esta solução”. O custo do 
equipamento excedeu os 433 mil 
euros e a obra vai valorizar “o centro 
da freguesia e dar condições mais 
dignas” a todos os que a frequentam.

urbano, económico e sociocultural 
da sociedade venezuelana.
Numa época em que a Venezuela vi-
ve uma situação complexa do ponto 
de vista económico, politico e social, 
que se agravou devido à pandemia, 
a “viagem da esperança” de Froilán 
Ramos Rodriguez representa um sinal 
de coragem no presente e de espe-
rança no futuro de uma comunidade, 
que nas palavras do investigador “se 
ha identificado por su laboriosidad, 
(…) su trabajo constante en su esta-
blecimiento, su silencio y reserva, su 
devoción por la Virgen de Fátima y su 
gusto por el fútbol”.

Daniel Bastos, Fafe
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na Quinta de São Nicolau de Fora, 
em Corroios.  Semanalmente, os 
trabalhadores de vários serviços 
da autarquia deslocam-se a 
uma área previamente definida 
e considerada prioritária, para 

realização de uma intervenção 
geral de qualificação do espaço 
público, complementando 
o trabalho desenvolvido 
diariamente pela câmara 
municipal. 

Seixal Mais 
Perto reinicia 
qualificação do 
espaço público 

Retomaram as intervenções 
conjuntas, uma iniciativa da 
autarquia, agora no âmbito do 
Seixal Mais Perto. O vereador José 
Carlos Gomes acompanhou ontem 
os trabalhos que tiveram lugar 

Metas volantes nos 
territórios montijense 
e palmelense. Subida 
de 2.ª categoria na 
Arrábida e chegada à 
Avenida Luísa Todi

PROVA RAINHA DO CICLISMO ARRANCA DIA 27

Penúltima etapa da Volta a Portugal termina 
em Setúbal e passa por Montijo e Palmela

Agendada para 4 de Outubro, a séti-
ma e penúltima etapa da edição espe-
cial deste ano da Volta a Portugal em 
bicicleta vai terminar em Setúbal, de-
pois de passar por Montijo e Palmela.

Será de Loures que os ciclistas vão 
partir com o pensamento em cortar a 
meta final instalada na Avenida Luí-
sa Todi. A etapa – a ligar Loures e a 
cidade de Manuel Maria Barbosa du 
Bocage – contempla uma extensão 
de 161 Km. E será em terras sadinas 
que apresentará uma subida de se-
gunda categoria: a 13,4 quilómetros 
da chegada, o alto da Arrábida servirá 
de palco a uma luta exigente e mais 
apetecível para os trepadores – espe-
cialistas em subidas.

Este prémio de segunda categoria 
é, segundo a Federação Portuguesa 
de Ciclismo (FPC), “um convite às mo-
vimentações dos candidatos à vitó-
ria” na Volta. “Em 2017, com um final 
de corrida semelhante a este, logo na 
primeira etapa, ficou encontrado o 
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meira amarela e que é talhado para 
homens velozes que se dão bem com 
a luta contra o cronómetro.

A versão mais curta da corrida não 
permite momentos de descanso ou 
transição e, assim, logo ao segundo 
dia, os ciclistas enfrentam a etapa 
mais longa da competição, uma liga-
ção de 180 quilómetros entre Monta-
legre e o alto de Santa Luzia, em Viana 
do Castelo, onde está instalada uma 
contagem de montanha de terceira 
categoria coincidente com a meta.

O primeiro grande teste às forças 
dos favoritos está, contudo, reserva-
do para a segunda etapa, que começa 
em Paredes e termina, depois de ul-

trapassados 167 quilómetros, no alto 
da Senhora da Graça, em Mondim de 
Basto. Nesse dia 29 de Setembro, o 
pelotão irá ainda enfrentar, antes da 
subida ao ponto mais alto do monte 
Farinha, outras duas outras conta-
gens de primeira categoria, na serra 
do Marão (aos 96 quilómetros) e em 
Aldeia do Barreiro (131,7).

Os ‘sprinters’ deverão ter uma opor-
tunidade no final dos 171,9 quilómetros 
da terceira tirada, entre Felgueiras e 
Viseu, um dia teoricamente ‘tranquilo’ 
para os homens da geral, antes da jor-
nada que poderá ser a mais decisiva na 
luta pela amarela: na quarta etapa, há 
148 quilómetros para percorrer entre a 
Guarda e o ponto mais alto de Portugal 
Continental, a Torre. A meta, coinci-
dente com um prémio de montanha 
de categoria especial, será alcançada 
pela vertente que muitos consideram 
a mais exigente da serra da Estrela, a 
subida de 20,2 quilómetros desde a 
Covilhã, com passagem pelas Penhas 
da Saúde. A escalada de segunda ca-
tegoria nas Penhas Douradas (ao qui-
lómetro 72,5) e a subida de terceira 
categoria em Sarzedo (111) completam 
a ‘ementa’ montanhosa do dia.

A etapa final realiza-se em Lisboa 
com um contra-relógio de 17,7 quiló-
metros, que parte da Avenida Ribei-
ra das Naus para chegar na Praça do 
Comércio. Lusa

restrito lote de candidatos à vitória 
final”, pode ler-se no site da FPC que 
detalha as etapas da competição.

De permeio, esta sétima etapa con-
tará com metas volante em Montijo 
(ao quilómetro 98,4) e Palmela (ao 
quilómetro 119,8).

Esta edição especial vai ligar Fafe 
a Lisboa, entre 27 de Setembro e 5 
de Outubro, num percurso de 1183,9 
quilómetros, que inclui subidas à Se-
nhora da Graça e Torre.

O arranque da prova rainha do ca-
lendário nacional acontece em Fafe, 
uma das paragens habituais da Volta 
a Portugal, com um prólogo de sete 
quilómetros que ‘entregará’ a pri-

Tal como na terceira tirada 
entre Felgueiras e Viseu, também 
a quinta etapa, que no dia 2 de 
Outubro vai ligar Oliveira do 
Hospital a Águeda, ao longo de 
176,3 quilómetros, dará nova 
hipótese de vitória aos mais 
velozes. Isto na véspera de a Volta 
a Portugal assinalar passagem do 
cinquentenário sobre a primeira 
vitória de Joaquim Agostinho, 
num périplo de 155 quilómetros 
na região Oeste, entre as Caldas 
da Rainha e Torres Vedras. Depois 
a pedalada tem de ser outra. O 
destino é Setúbal e a tirada será 
mais propícia aos especialistas 
de montanha. Loures, onde 
a República foi declarada um 
dia antes do resto do País, a 4 
de Outubro de 1910, assinala a 
efeméride com o arranque da 
sétima etapa, que terminará 
em Setúbal, já depois de uma 
subida de segunda categoria na 
Arrábida, a 13,4 quilómetros da 
chegada, e de percorridos 161 
quilómetros.

Etapas 
Arrábida no 
horizonte

Sentiu a lâmina de uma navalha en-
costada ao pescoço e não resistiu. O 
homem, que estava acompanhado 
por duas mulheres, entregou o tele-
móvel e 10 euros à dupla de assaltan-
tes que acabava de consumar o rou-
bo no centro da vila do Pinhal Novo. 

CRIMES EM PINHAL NOVO E MONTIJO

GNR apanha duplas por roubo à mão armada e intrusão em espaço comercial
Uma hora depois, pelas 00h40 desta 
terça-feira, a GNR local conseguia 
capturar os dois suspeitos. Foram 
presentes ao tribunal de Setúbal e 
ficaram em prisão domiciliária.

 As vítimas, com idades compreen-
didas entre os 18 e os 26 anos, não 
ganharam para o susto, apesar de não 
terem evidenciado sinais de pânico 
quando ouvidas pelos militares. Fo-
ram coagidas, por volta das 23h40 de 
segunda-feira, em plena via pública, 
pelos dois indivíduos do sexo mas-
culino, ambos de 18 anos e com an-

tecedentes criminais. “Têm cadastro 
por este tipo de crimes [roubo com 
recurso a arma branca], na mesma 
zona”, revelou fonte da GNR de Pal-
mela a O SETUBALENSE.

A dupla foi apanhada cerca de uma 
hora depois de a corporação ter re-
cebido o alerta para a ocorrência. Na 
sequência da denúncia, os militares 
“deslocaram-se ao local e, nas imedia-
ções, conseguiram interceptar os dois 
suspeitos”, explica a GNR de Palme-
la, em comunicado. No decorrer das 
diligências efectuadas, os militares 

afirmam ter confirmado que os sus-
peitos “foram os autores do crime”.

Os detidos “permaneceram nas 
instalações da GNR até serem pre-
sentes, no Tribunal de Setúbal, a 
primeiro interrogatório judicial”. Foi 
aplicada “a medida de coacção de pri-
são domiciliária a ambos”, adianta a 
GNR na mesma nota. A acção da GNR 
do Pinhal Novo contou com o reforço 
do Núcleo de Investigação Criminal 
de Palmela.

No mesmo dia, 8, mas no Montijo, 
a GNR local deteve uma outra dupla, 

dois homens de 23 e 25 anos, por 
“intrusão num estabelecimento co-
mercial, situado na freguesia do Afon-
soeiro”, divulgou aquela força militar.

Depois de o alarme do estabele-
cimento de comercialização de ar-
tigos de desporto ter disparado, os 
militares da GNR, no âmbito de uma 
acção de policiamento, deslocaram-
-se ao local e conseguiram avistar a 
dupla suspeita “no interior do espa-
ço comercial”. Os dois homens foram 
identificados e os factos remetidos ao 
Tribunal Judicial do Montijo.

Dupla aponta arma 
branca ao pescoço de 
homem para roubar 10 
euros e um telemóvel



Maria Carolina Coelho

Evento regressa a 
30 de Outubro e 27 
de Novembro, com 
diversos concertos 
e degustações 
gastronómicas

PARTICIPAÇÃO REQUER RESERVA ANTECIPADA

Moinho da Mourisca acolhe noites de fado 
e provas de vinho no dia 25 de Setembro

O Moinho de Maré, na Herdade da 
Mourisca, prepara-se para receber no 
dia 25 de Setembro o evento Fado & 
Vinho no Moinho, “organizado pela 
primeira vez pela Câmara Municipal 
de Setúbal em colaboração com o Ins-
tituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas”, revela a autarquia em 
comunicado. 

A iniciativa, para além de oferecer 
“a degustação gastronómica de cal-
do verde, vinhos e queijos da região”, 
“engloba concertos de fado pelos fa-
distas Maria do Céu Caetano, Freud 
Mamede e Inês Pereira, acompanha-
dos pelos guitarristas Casalão Zorro e 
Carlos Pinto”. Os “artistas de Setúbal” 
vão, segundo a mesma nota, actuar 
“entre as 21h30 e as 24h00”.

O evento regressa ao Moinho de 
Maré da Mourisca no dia 30 de Outu-
bro, com a actuação de “Nuno Rocha, 
Maria do Céu Freitas e Sara Margari-
da, acompanhados por Eduardo Silva 
e Jorge Pimentel”. No dia 27 de No-

Iniciativa vai contar com concertos de Maria do Céu Caetano, Freud Mamede e Inês Pereira

MARIA JOÃO - MJB

propagação da Covid-19, as activida-
des de animação no Moinho de Maré 
da Mourisca regressaram no passado 
fim-de-semana com uma tertúlia lite-
rária, um peddy paper e um mercado 
de produtos regionais.

De acordo com nota de imprensa di-
vulgada pelo município, “um dos des-
taques do programa foi, no domingo, a 
tertúlia “Conversas às 3 da tarde”, rea-
lizada no âmbito das Comemorações 
Bocageanas 2020”. Ainda neste âm-

bito foi organizado no sábado o peddy 
paper “El Mano Sadino”, que consistiu 
numa “prova de orientação por etapas 
num percurso pela Herdade”.

Por sua vez, o Mercadinho Agro-
taste chegou ao Moinho com a sua 
primeira edição, no qual foram “pro-
movidos produtos agro-alimentares 
da região”. O dia 4 de Outubro reser-
va uma nova edição, entre as 10h00 
e as 17h00, assim como o dia 1 de 
Novembro, no mesmo horário. 

A realização de diversas interven-
ções por parte da Câmara Municipal 
de Setúbal na via pública ao longo 
do concelho vai levar, nos próximos 
dias, ao encerramento de alguns 
troços. 

Na Praça do Brasil, a progressão 
dos trabalhos no Terminal Interface 
de Setúbal obriga “ao condiciona-
mento da circulação num troço da 
Avenida dos Ciprestes a partir do dia 
14, previsivelmente até ao final de 

ENTRE SEXTA E SEGUNDA-FEIRA

Obras na via pública condicionam trânsito no concelho

Janeiro de 2021”, explica a autarquia 
em comunicado.

As obras do terminal rodoviário, 
a acontecer “junto da estação de 
comboios”, levam à “anulação da 
via de circulação mais à direita no 
sentido Sul/Norte da Avenida dos 
Ciprestes, no troço entre a rotunda 
da passagem ferroviária desnivelada 
e os semáforos da Praça do Brasil”. 
Como alternativa, o município acon-
selha os automobilistas a utilizarem 

“a Rua Almeida Garrett, as avenidas 
Alexandre Herculano e República da 
Guiné-Bissau e a Praça Vitória Futebol 
Clube”.

Também as ruas “do Gaz, Guilher-
me Gomes Fernandes e da Cordoa-
ria” vão estar “encerradas no dia 14, 
entre as 08h00 e as 14h00”, devido 
a “trabalhos de ligação do ramal de 
saneamento no centro da cidade”. 
Por este motivo, “os automobilistas 
devem circular pelas avenidas Luísa 

Todi e José Mourinho”. 
Por sua vez, na próxima sexta-feira 

“um troço da Rua Cruz Perdigão, em 
Brejos de Azeitão, vai também es-
tar encerrado entre as 08h00 e as 
12h00 devido a trabalhos de ligação 
de ramal de água”. 

Em alternativa, devem ser utiliza-
das “as ruas Família Estanislau e do 
Peru, bem como a Estrada Nacional 
10”.
M.C.C.

22 DE SETEMBRO

Município 
encerra Praça 
de Bocage no 
Dia Europeu 
Sem Carros

De forma a assinalar o Dia Europeu 
Sem Carros, que acontece a 22 de Se-
tembro, a Câmara Municipal de Setú-
bal vai encerrar a Praça de Bocage ao 
trânsito automóvel, entre as 08h00 
e as 17h00, “de forma a enfatizar o es-
paço público enquanto área dedicada 
aos peões”, explica a autarquia em 
comunicado. No mesmo horário, “a 
praça sadina vai acolher uma mostra 
de veículos eléctricos e de protóti-
pos de veículos amigos do ambiente, 
que resultam de projectos da Escola 
Superior de Tecnologia do Instituto 
Politécnico de Setúbal”.

As acções de sensibilização pre-
tendem ir ao encontro do objectivo 
estipulado pela Semana Europeia da 
Mobilidade, que este ano, sob o tema 
“Emissões Zero, Mobilidade para To-
dos”, se foca, entre outros assuntos, 
na “redução das emissões de carbono 
e nos efeitos da Covid-19 na mobili-
dade urbana”. 

“O Dia Europeu Sem Carros é o 
ponto alto da Semana Europeia da 
Mobilidade, a decorrer entre os dias 
16 e 22, que reflecte o objectivo da 
União Europeia de ser o primeiro con-
tinente com impacto neutro no clima 
até 2050”, lê-se na mesma nota.

Também o Cinema Charlot – Audi-
tório Municipal vai assinalar a data, 
através do “Fórum Participativo, com 
o tema “Efeito Covid-19 – O que mu-
dou nas cidades”. O encontro, a acon-
tecer “entre as 14h00 e as 18h00”, vai 
contar com a intervenção de Mário 
Alves, da Associação pela Mobilidade 
Urbana em Bicicleta, do presidente 
da Câmara Municipal de Torres Ve-
dras, Carlos Manuel Antunes Ber-
nardes e do vereador da Câmara 
Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar. 
Também Rogério Ivan, da Agência 
Regional de Energia e Ambiente do 
Oeste, Cristina Daniel, da Agência de 
Energia da Arrábida e Sérgio Pinheiro, 
da Área Metropolitana de Lisboa, vão 
marcar presença. 

Maria Carolina Coelho

vembro, por sua vez, está agendada 
uma nova edição.

A participação no Fado & Vinho no 
Moinho requer “reserva antecipada 
obrigatória pelo telefone 914 162 354 
ou pelo endereço turismo.setubal@
mun-setubal.pt, tendo um custo de 
entrada de 15 euros por pessoa”.

Reabertura das actividades  
no Moinho da Mourisca
Interrompidas desde Março devido à 

Setúbal se dedicou à união e motivação 
dos sócios da instituição a que 
presidiu até ao seu último dia, 
com o mesmo orgulho e carinho 
com que o fez no dia da sua 
fundação”, referiu a Junta de 
Freguesia de Gâmbia, Pontes e 
Alto da Guerra em comunicado.

Faleceu António 
Lourenço, 
fundador do 
Alto da Guerra 
Sport Clube

O presidente e fundador do Alto 
da Guerra Sport Clube, António 
Lourenço, faleceu esta segunda-
feira aos 82 anos de idade. Natural 
de Marvão, distrito de Portalegre, 
rumou a Setúbal no ano de 1966. 
Em 1979 fundou a colectividade, 
onde, “ao longo de mais 40 anos, 
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Setúbal

19 E 20 DE FEVEREIRO 

Instituto 
Politécnico 
recebe Fórum 
Internacional 
de Gestão 
em 2021

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) vai ser o anfitrião do próximo 
International Forum on Manan-
gement [Fórum Internacional de 
Gestão], agendado para os dias 
19 e 20 de Fevereiro de 2021, sob 
o tema “Connected in a multipolar 
world. Everything becomes smart 
and digital” [Conectado num mundo 
multipolar. Tudo se torna inteligente 
e digital].

O evento, que marca a 5.ª edição 
da iniciativa, vai “realizar-se excep-
cionalmente num formato misto, 
conjugando actividades presenciais 
e à distância”, reunindo “investi-
gadores e profissionais de várias 
geografias cujo trabalho tem sido 
relevante para o desenvolvimento 
da investigação e prática nas dife-
rentes áreas da Gestão”, explica a 
instituição em comunicado. 

Os interessados podem enviar os 
seus trabalhos até 30 de Outubro 
para posteriormente serem apre-
sentados no encontro, devendo 
abranger “tópicos de interesse que 
vão desde o Direito ao Empreende-
dorismo e Inovação, passando pela 
Gestão de Recursos Humanos, Or-
denamento Territorial, Gestão Am-
biental ou Turismo, entre outros”.

“Este ano o IFM assume-se como 
um evento de reflexão e partilha 
de conhecimentos, perspectivas e 
abordagens, que procura contribuir 
para a divulgação de conhecimento 
científico, desenvolvimento de boas 
práticas organizacionais e formula-
ção de políticas públicas”, lê-se na 
mesma nota. 

No decorrer desta edição, desen-
volvida numa colaboração entre a 
Escola Superior de Ciências Em-
presariais do IPS, a Universidade 
Aberta, a Universidade do Algarve, 
a Universidade de Évora e a Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo do 
Estoril, vai ainda ocorrer “uma ses-
são em torno do “Desenvolvimento 
Sustentável, Crescimento Verde e 
Economia Circular para o Ecossis-
tema do Futuro”.

Maria Carolina Coelho

Maria Carolina Coelho

Construído por 
estudantes do Instituto 
Superior Técnico, São 
Rafael 02 partiu de 
Sesimbra e viajou “duas 
horas e meia”

PROJECTO TÉCNICO SOLAR BOAT

Embarcação movida a energia 
solar chegou ontem à cidade 
depois de percorrer 31 quilómetros 

A embarcação ecológica São Rafael 
02, desenvolvida “com tecnologia 
hidrofólio e movida exclusivamen-
te a energia solar por estudantes 
de engenharia do Instituto Superior 
Técnico, em Lisboa”, chegou ontem 
à tarde à cidade de Setúbal depois 
de ter partido de Sesimbra e percor-
rido 16.86 milhas náuticas, ou seja, 
cerca de 31 quilómetros, revelou a 
Câmara Municipal de Setúbal em 
comunicado. 

Em “cerca de duas horas e meia”, 
o barco conseguiu atingir dois ob-
jectivos: concluir “a viagem náutica 
que serviu para testar vários compo-

Barco terminou na cidade mais uma etapa da viagem nacional em curso 

DR

nentes” e “terminar mais uma etapa 
da viagem nacional de promoção do 
projecto Técnico Solar Boat”. “Saí-
mos um pouco mais tarde do que o 
previsto devido ao nevoeiro, mas a 
etapa correu de feição”, adiantou 
o director técnico do Técnico Solar 
Boat, Sebastião Beirão, de acordo 
com a nota divulgada pela autarquia.

A embarcação, “para além dos pai-
néis solares que ocupam uma área 
com cerca de sete metros quadra-
dos, gerando cerca de um quilowatt 
por hora, está dotada de tecnologia 
hidrofólio, que permite ao barco 
elevar-se acima da água e alcançar 
velocidades mais rápidas, que, nes-
ta etapa, atingiu um máximo de 13 
nós”, explica a Câmara Municipal.

O projecto académico, que conta 
com “o envolvimento de cerca de 
meia centena de alunos, existe há 
cinco anos e está direccionado para 
a vertente de competição, concre-
tamente no Mónaco e nos Países 
Baixos, tendo conquistado, no ano 
passado, um segundo lugar no Mó-
naco Solar & Energy Boat Challenge”. 
No presente ano, devido ao “cancela-

mento das competições devido à cri-
se sanitária, o grupo decidiu apostar 
numa digressão nacional”. Segundo o 
município, Sebastião Beirão afirmou: 
“Aproveitámos a oportunidade para 
divulgar este projecto e também pa-
ra testar a embarcação com vista ao 
desenvolvimento, já em curso, de um 
novo protótipo movido a hidrogénio”.

Antes de realizar a viagem entre 
Sesimbra e Setúbal, simbolizando 
“a terceira etapa da viagem nacional 
que os estudantes estão a dinami-
zar”, o Técnico Solar Boat “marcou 
presença em exposição na placa 
central da Avenida Luísa Todi, em 
stand no qual os alunos deram a co-
nhecer o projecto, assim como a im-
portância das energias renováveis, 
da sustentabilidade ambiental e da 
mobilidade eléctrica”.

A primeira etapa “teve início a 22 
de Agosto, num percurso que come-
çou no Entre-os-Rios e que terminou 
no Porto, a que se seguiu, a 5 de Se-
tembro, uma viagem entre Lisboa e 
Cascais”. A próxima viagem, agen-
dada para domingo, vai unir Lagos 
e Vilamoura.

BREVES

O espaço da Casa da Cultura, 
em Setúbal, esgotou, dentro 
do permitido actualmente, 
para o primeiro concerto do 
mês de Setembro, garantido 
pelo fadista Paulo Rocha, 
vencedor do 9.º Concurso de 
Fado de Setúbal. O fado está de 
regresso amanhã, pelas 22h00, 
com Tiago Correia, artista que 
participou no programa de 
televisão “Uma Canção Para 
Ti” e em “Fado História de um 
Povo”, musical de Filipe La Féria.

O jazz e o rock fizeram-se ouvir 
no último sábado, frente à Casa 
da Cultura, através do concerto 
dos setubalenses Da Bad Juju’s 
Band. A banda, formada por 
Jaime Almeida no clarinete, por 
João Santos e Gonçalo Alegre 
nas guitarras, Tó Pacheco no 
violoncelo e João Figueiras 
na bateria, foi acompanhada 
por Marian Yanchik ao violino, 
e contou, ainda, com a 
participação da cantora Adriana 
Rebelo. No próximo sábado 
o grupo volta a tocar na Baixa 
setubalense.

A promoção dos valores 
éticos através da prática 
desportiva valeu ao União 
Futebol Comércio e Indústria, 
no passado sábado, a 
atribuição da Bandeira da 
Ética Desportiva, entregue 
pelo Instituto Português do 
Desporto e da Juventude. A 
cerimónia teve lugar no Campo 
da Bela Vista, e contou com a 
bandeira a ser hasteada perto 
das do clube e da cidade.

CASA DA CULTURA
Paulo Rocha deu 
início às noites 
de fado 

JAZZ E ROCK
Da Bad Juju’s 
Band levaram 
música à ‘casa’

ÉTICA DESPORTIVA
Comércio 
e Indústria 
distinguido 
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MoitaA Sociedade Filarmónica 
Recreio União Alhosvedrense 
– A “Velhinha”, promove uma 
Assembleia Geral Ordinária, no 
próximo dia 18, pelas 21 horas, no 
interior do seu Pavilhão. De acordo 
com a convocatória, a sessão terá 
como ponto único a Aprovação do 

“A Velhinha” analisa 
Relatório e Contas 
de 2019

Relatório e Contas de 2019.
A presidente da Mesa do órgão 
desta colectividade, Maria 
Faquinha, explica que “o motivo 
de só agora termos convocado a 
assembleia”, ficou a dever-se ao 
Estado de Contingência devido à 
pandemia Covid-19.

Luís Geirinhas

Organização de 
espaços e circuitos 
para circulação entre 
conjunto de medidas 
preventivas

ANO LECTIVO 2020/2021

Município quer que regresso 
às aulas seja feito em segurança

A autarquia da Moita está a ultimar 
um conjunto de acções, em arti-
culação com os agrupamentos de 
escolas do concelho, com o objec-
tivo de “promover as medidas de 
segurança necessárias e adequadas 
junto da comunidade educativa” 
dos estabelecimentos de 1º ciclo 
do ensino básico e pré-escolar, res-
peitando um conjunto de orienta-
ções para o início das actividades 
do novo ano lectivo, no contexto 
da actual pandemia.

O funcionamento destes espa-
ços, recorde-se, é da responsabi-
lidade municipal e por essa razão, 
para além das acções de sensibili-
zação para o pessoal não docente 
da educação pré-escolar, estão a 
ser realizadas outras sessões des-
tinadas aos auxiliares de acção 
educativa do 1º ciclo do ensino 
básico, estando ainda envolvidos 
professores e coordenadores des-

tes estabelecimentos.
De acordo com a câmara muni-

cipal, as equipas técnicas já “ins-
talaram dispensadores de desin-
fectante nos locais considerados 
necessários” e estão ainda a “veri-
ficar os circuitos de circulação” dos 
alunos, bem como a organização de 
espaços e a colocação de suportes 
visuais para que “o regresso à esco-
la, apesar de diferente, possa acon-
tecer da melhor forma possível”.

No caso da União de Freguesias 

da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira, onde está localizada a 
maior parte da população do con-
celho, por iniciativa e a convite da 
Autoridade Local de Saúde, aquele 
executivo anunciou que participa-
rá, antes do início das aulas e em 
conjunto com a Câmara da Moita, 
numa visita aos referidos estabele-
cimentos escolares, para “aferir as 
condições de segurança e o cum-
primento” das normas e regras em 
vigor.

As acções de sensibilização estão a decorrer por todo o concelho

DR

BREVES

A Comissão de Protecção 
Civil da Moita reuniu na 
última semana, no auditório 
da Biblioteca Bento de Jesus 
Caraça, para fazer um novo 
ponto de situação relativo 
à situação da pandemia 
Covid-19, tendo se verificado 
uma “apreciável quebra 
no número de munícipes 
infectados durante o mês 
de Agosto”. Na altura, foram 

ainda analisados assuntos 
relacionados com o Centro 
de Acolhimento do Pavilhão 
Desportivo da Escola José 
Afonso, em Alhos Vedros, e 
com o início do ano lectivo, 
que implicou a elaboração 
de planos de contingência, 
tendo o encontro contado 
com a presença da vereadora 
da Educação e dos Assuntos 
Sociais, Vivina Nunes.

A entrega do Prémio Joaquim 
Pessoa à obra “Orfeu Sem 
Mim”, da autoria de Dionísio 
Vila Maior, referente à terceira 
edição deste concurso 
promovido pela autarquia, está 
prevista para o próximo dia 
12, pelas 16 horas, no Parque 
Municipal da Moita. A iniciativa, 
criada em 2015 pelo município, 
em parceria com a Editora 

Edições Esgotadas, destina-
se a galardoar, bienalmente, 
uma obra de poesia escrita em 
língua portuguesa, para criar 
“mais estímulos à produção, 
criação e difusão cultural” no 
concelho. À iniciativa aderiram 
um total de 340 candidatos 
de vários países e regiões, 
sendo o valor do prémio 
de cinco mil euros.

A Junta de Freguesia de 
Alhos Vedros anunciou 
recentemente que o trânsito 
vai estar condicionado 
naquela freguesia e 
pontualmente suspenso, no 
troço entre a Rua da Classe 
Operária, compreendido 
entre a ex-E.N. 11.1, e a Rua dos 

Girassóis, no período entre 
as 8 e ás 18 horas do próximo 
dia 17. De acordo com um 
edital divulgado pela Câmara 
Municipal da Moita, nessa 
altura, será ainda colocada 
no local, sinalização vertical 
a indicar os trabalhos que se 
encontram em curso.

PANDEMIA
Protecção Civil acentua quebra 
de casos em Agosto

MOITA
Prémio de Poesia entregue dia 12 
no Parque Municipal

ALHOS VEDROS
Trânsito condicionado nas ruas 
dos Girassóis e Classe Operária

“Temos participado e 
acompanhado os trabalhos 
necessários à criação de 
condições para que se volte 
à escola com a normalidade 
possível”, assegura a junta de 
freguesia liderada por Nuno 
Cavaco, que considera que esta 
é uma acção de importância 
“extraordinária”, uma vez que 
a participação de técnicos 
experientes e competentes da 
Autoridade de Saúde, “confere 
um maior grau de confiança a 
todos os agentes da comunida
de educativa”, defende.

Empenho Criar condições 
para voltar à escola

Recorde-se que de acordo as 
regras divulgadas no final da 
última semana pela Direcção-
Geral de Saúde, as escolas “só 
serão encerradas” em caso de 
‘elevado risco’ e o rastreio de 
quem esteve em contacto com 
doentes Covid-19 será realizado, 
preferencialmente, nas “12 
horas seguintes à identificação 
do caso”, numa medida que 
“apenas pode ser determinada 
pela autoridade de saúde 
local”, envolvendo as mesmas 
entidades a nível regional e 
nacional.
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15 
Euros

Câmara faz balanço “muito positivo” 
ao programa ‘Cultura em Movimento’

Num ano atípico e marcado por uma 
pandemia que surpreendeu a todos, 
o presidente da Câmara da Moita, 
Rui Garcia, faz um balanço “muito 
positivo” do programa “Cultura em 
Movimento”, que desde o início de 
Julho tem levado diversas activida-
des culturais aos espaços públicos 
do concelho. 
Apesar de duas iniciativas, inicial-
mente apontadas para o final de 
Agosto, terem sido adiadas para 
amanhã, o autarca afirma que des-
ta forma, o município conseguiu 
“realizar várias acções e cumprir 
uma programação, com as normas 
de segurança e com todas as ga-
rantias necessárias relativamente 
a esta doença”.

O objectivo principal, adiantou, 
foi o de “não parar a cultura e a 
arte”, até porque a “animação não 
pode ser cancelada”. O autarca 
sublinha que “precisamos de nos 
adaptar, procurando realizar tudo, 

Luís Geirinhas

Desde o início de Julho 
os concertos móveis 
já animaram 2500 
munícipes

MAIS DE DUAS DEZENAS DE INICIATIVAS

mas com restrições e com as limi-
tações que a doença nos impõe”.

O programa em causa percorreu 
todas as freguesias do concelho e 

teve até “alguns aspectos que deixa-
ram boas indicações para o futuro, 
porque  foram realizadas iniciativas 
em espaços pouco habituais”, referiu, 

dando como exemplo alguns parques 
municipais, em horários que não são 
usuais. “Tivemos uma participação 
de mais de 600 pessoas nas diversas 

iniciativas, com todas as medidas de 
segurança necessárias e, nas acções 
móveis, registámos um total de 2500 
pessoas que vieram à rua para poder 
assistir e ver passar muitos dos even-
tos”, acrescentou.

Rui Garcia considera, por esse 
motivo, que esta “foi uma iniciativa 
muito interessante, com 21 acções 
em diversas áreas artísticas, que ga-
rantiram uma animação importante 
para a população”, disse. O autarca 
explicou que esta foi a primeira vez 
que a câmara municipal, ao invés da 
habitual animação de Verão, procu-
rou realizar um programa “com estas 
características, na área recreativa e 
cultural”.

"A cultura e a animação fazem fal-
ta para a nossa saúde e para o nosso 
bem-estar psicológico e foi isso que 
procurámos trazer às ruas do conce-
lho”, esclareceu. 

“Esperamos não ter em 2021 as 
limitações que tivemos este ano e 
que a situação pandémica evolua 
positivamente, mas continuaremos 
a fazer cultura na rua, seguramente”, 
destacou.

Actualmente, o município está a 
procurar “retomar as actividades e isso 
já aconteceu, no caso dos equipamen-
tos municipais, com uma programação 
e agora, com a chegada de Setembro, 
com eventos desportivos que voltarão 
a ser realizados”, informou.

PUBLICIDADE

DR

Espectáculos ao ar livre foram bastante participados e respeitaram as regras de segurança

O “Cultura em Movimento” foi 
pensado em particular para 
este ano, tendo em conta a 
situação da pandemia e “dando 
preferência à utilização de 
locais espaçosos, onde houve 
a possibilidade de manter 
distanciamento”, realçou o 
edil moitense. Muitas das 
iniciativas foram realizadas 
em movimento, à semelhança 
do que tem sido adoptado em 
muitos casos, com os artistas 
locais a deslocarem-se em 
viaturas e a percorrerem 
múltiplas artérias para “manter 
a cultura viva, até porque 
não podemos cancelar tudo 

Objectivo Acções pensadas 
para aliviar peso pandemia 

e limitar-nos a sair todos os 
dias para o trabalho e voltar”, 
afirmou.

De salientar que os dois 
eventos que foram adiados, 
devido às condições 
meteorológicas, incluem a 
realização nesta sexta-feira, dia 
11, do concerto com Madalena 
Palmeirim, pelas 19 horas, no 
Parque Municipal da Moita, 
acompanhada de Manuel 
Dordio na guitarra, para além da 
sessão de cinema “Djon África”, 
a partir das 21h30, no exterior 
do Centro de Experimentação 
Artística do Vale da Amoreira, 
que encerra esta programação.
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Festas da Moita celebradas com novo ritmo p10 e 11

PUBLICIDADE

Temporada de Outono 
também arranca
este sábado no Montijo 
Barreiro, Palmela e 
Sesimbra

MARIONETAS E FORMAS ANIMADAS

Festival Manobras inclui Moita
em conjunto de quinze municípios

A quarta edição do Manobras - Festival 
Internacional de Marionetas e Formas 
Animadas arranca dia 12 de Setembro, 
com espectáculos que vão chegar a 15 
concelhos num novo modelo, que inclui 
temporadas de Outono e de Primavera.

Depois de meses de indefinição 
devido à pandemia, a organização 
decidiu avançar, repartindo o festival 
em duas fases, explica a directora exe-
cutiva da Artemrede.

“Há cerca de dois ou três meses, 

SÍTIO DAS MARINHAS 
Inscrições 
terminam hoje

Para assinalar o Dia da Ecologia, a autar-
quia da Moita vai promover no próximo 
dia 16, entre as 9h30 e as 11 horas, uma 
visita guiada e gratuita ao Sítio das Mari-
nhas – Centro de Educação Ambiental, 
um local daquele concelho de obser-
vação de flora e avifauna do estuário 
do Tejo. A inscrição, que é obrigatória 
e que termina esta quinta-feira, deve 
ser efectuada através de email para 
a Divisão de Salubridade e Ambiente 
deste município, indicando o nome, 
bem como o número de pessoas e um 
contacto telefónico. O equipamento, 
situado em antigas salinas, destaca a 
identidade ribeirinha da Moita.

DR

Temporada começa a 12 de 
Setembro e termina a 31 de 
Outubro com um total de 27 
representações

27

quando tivemos de tomar a decisão se 
o Manobras ia acontecer e em que mol-
des, havia tanta indefinição, incerteza 
e insegurança. Decidimos avançar por-
que era importante dar sinais de que 
era possível viver a cultura e as artes ao 
vivo, mas quisemos fazê-lo com alguma 
cautela”, diz Marta Martins. 

Assim, a quarta edição manteve 
“todos os compromissos assumidos” 
mas foi repartida em dois momentos: 
um arranca a 12 de Setembro e vai até 
31 de Outubro, com 27 apresentações 
em Abrantes, Alcanena, Barreiro, 
Montemor-o-Novo, Moita, Montijo, 
Palmela, Pombal, Sesimbra, Sobral de 
Monte Agraço e Tomar; outro acontece 
na Primavera, com programação nestes 
e noutros três municípios.

Para a directora da Artemrede, o 
número de municípios envolvidos “é 

muito interessante” e significa que 
as autarquias “reconhecem no Ma-
nobras um conjunto de propostas de 
qualidade”. 

Para a temporada de Outono foram 
seleccionados espectáculos “mais fa-
cilmente ajustáveis às regras de segu-
rança”, cumprindo o distanciamento 

entre o público e entre espectadores e 
artistas, “com lotações mais reduzidas”. 
Dois espectáculos rua que incluíam 
deambulação foram adaptados para 
um formato fixo, por exemplo.

Restringido a artistas nacionais, o 
Manobras coloca em acção dez equi-
pas artísticas, responsáveis por oito 
espectáculos e dois filmes, avança 
Marta Martins. Como habitualmente, 
o festival desenvolve-se em sala mas 
também em espaços não convencio-
nais, como bibliotecas, museus, praças, 
jardins e largos, “tendo em conta todas 
as normas de segurança”. 

O programa contempla propostas 
que, tendo nascido antes da pande-
mia, se enquadram neste tempo, e que 
pode ser encaradas já como “reflexo 
de medos, anseios e preocupações 
que vêm de antes”. 
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Vila recebe 
homenagem a 
Senhora da Boa 
Viagem com 
tradição e garantia 
de segurança
Rui Garcia assume que as festas deste ano não vão ser iguais, 
mas cancelar não era solução. O autarca garante ainda que a 
Saúde Pública vai estar em primeiro lugar e apela à população 
para cumprir regras

Em ano atípico as Festas da Moita mu-
dam o seu nome para Celebrações em 
Honra de Nossa Senhora da Boa Via-
gem e não vão receber feira franca nem 
mostra empresarial. A música passará 
pelas ruas da vila em carro alegórico 
e os toiros também, mas apenas de 
forma simbólica, com imagens que re-
cordam as largadas de outros anos. Já 
a Praça de Touros Daniel Nascimento 
poderá celebrar os seus 70 anos com 
Luís Rouxinol e João Ribeiro Telles, 
mas apenas com 33% dos lugares 
ocupados.

Apesar das mudanças a Senhora 
da Boa Viagem continuará a ser rai-
nha e padroeira, percorrendo todas 
as ruas numa viatura dos Bombeiros 
Voluntários da Moita. No cais, aos pés 
da vila, as centenárias e tradicionais 
embarcações do Tejo continuarão 
engalanadas, prontas para encantar 
quem as quiser admirar, ao longe.

As celebrações que se esperam 
a partir deste domingo, 13, incluem 
somente um conjunto de actividades 
“que permitem que a Moita mantenha 
as suas tradições, mesmo nas mais difí-
ceis circunstâncias”, afirma Rui Garcia, 
presidente da Câmara Municipal da 

Moita. Por isso, a autarquia, a comissão 
organizadora das festas e a paróquia 
da Moita, mantendo o respeito pelas 
normas de segurança colocadas em 
vigor pela Direcção-Geral da Saúde, 
organizaram um plano que permite 
fintar a Covid-19 e dar continuidade à 
centenária homenagem a Nossa Se-
nhora da Boa Viagem.

“Não vão ser de facto as festas como 
conhecemos e daí optarmos por não 
lhes chamar Festas da Moita”, refere 
o presidente da Câmara Municipal, 
Rui Garcia. E com este plano surgem 
as Celebrações em Honra de Nossa 
Senhora da Boa Viagem.

“Um conjunto de actividades alusi-
vas às festas que permite ter ao conce-
lho da Moita manter as suas tradições, 
mesmo nas mais difíceis circunstân-
cias”, defende o autarca.

Celebrações que não vão contar 
com a habitual feira franca ou mostra 
de empresas, representando por isso 
um orçamento “equivalente a apenas 
10 a 15% daquilo que é o habitual”.

Um orçamento diminuto, uma vez 
que não haverá feira franca e mostra 
empresarial, assim como não estão 
incluídos concertos e mostra gastro-
nómica. Apesar desta diferença, Rui 
Garcia afirma que “é certo que este 
ano não há receita, mas também não 

haverá despesa”.

“Cancelar não era solução”
Desde que o novo modelo de Celebra-
ções em Honra de Nossa Senhora da 
Boa Viagem começou a ser debatido 
em sessão pública de Câmara no fim 
de Junho, sendo aprovado por maio-
ria com  votos a favor da CDU  e PSD 
e votos contra dos vereadores socia-
listas, Rui Garcia sempre assumiu que 
a realização das celebrações estaria 
“condicionada às orientações ema-
nadas pela Direcção-Geral de Saúde” 
e em consciência de que “festas co-
mo aquelas que conhecemos seriam 
impossíveis”, sublinhou. No entanto, 
sempre com a confiança de que “aban-
donar e cancelar tudo não é solução”. 
Até porque, “por todo o país”, conti-
nuava a ser demonstrado, “em múlti-
plas acções, que era possível realizar 
iniciativas cumprindo com as normas 
de segurança.

A decisão de avançar com a propos-
ta foi tomada depois de o autarca ter 
ouvido a Comissão de Festas e a Paró-
quia da Moita e tendo em conta que, 
no decorrer dos dois meses seguintes, 
as celebrações poderem vir a coincidir 
com um período em que este tipo de 
eventos já pudesse ser retomado, “em-
bora de forma condicionada”.

Ana Martins Ventura

Sobre o funcionamento 
do comercio local e 
restauração em particular, 
Rui Garcia garante que 
“não há nenhuma alteração 
às regras funcionamento 
dos estabelecimentos 
comerciais. Nomeadamente 
no cumprimento dos horários 
estabelecidos, nas restrições 
ao consumo de bebidas 
alcoólicas na via pública. Nada 
se altera. O que é vendido e 
consumido é nas condições 
definidas na lei”.

Restrições Restauração sem 
horários excepcionais 

Em declarações a O 
SETUBALENSE, o vereador 
do PSD, Luís Nascimento, 
responsável pela área 
de Desenvolvimento 
Económico, também 
confirmou que durante os 
dias das celebrações (de 13 
a 17 de Setembro), todas as 
licenças de ruído atribuídas 
à restauração local “foram 
canceladas, de modo a não se 
proporcionarem ajuntamentos 
na zona ribeirinha e da Praça 
da Republica”.
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O Dia do Município da Moita assinala-
-se este ano a 15 de Setembro, com 
uma cerimónia ao ar livre, frente ao 
edifício dos Paços do Concelho, na 
Praça da República, a partir das 17h30. 

Diferente das cerimónias reali-
zadas em anos anteriores, a destes 
ano pretende evitar “ajuntamentos 
de pessoas em espaços confinados”, 
adiantou a O SETUBALENSE Rui Gar-
cia, presidente da Câmara Municipal.

Com a alteração do horário para o 
período da tarde, a autarquia pretende 
cumprir “as normas que estão estabe-
lecidas”, no âmbito da actual pande-
mia, tendo optado por gerir o espaço, 
de forma a possibilitar o afastamento 
dos lugares reservados aos participan-
tes, com “todas as limitações” a que a 
praça obriga, nomeadamente, para 
aproveitar o sombreamento desta 
área naquele momento do dia.

Em relação às homenagens, em 
2020 o município decidiu realizar 
as habituais distinções “em moldes 
diferentes”, revelou. Não havendo 
lugar a distinções de personalidades 
ou instituições, a Câmara decidiu 
prestar “uma homenagem colectiva 
a todos os munícipes, que, não ten-
do nunca parado, deram o melhor 
de si mesmos para garantir o normal 
possível nos complexos tempos que 
atravessamos”.

A autarquia pretende ainda assina-
lar a referida homenagem com o des-

FOTOS: DR

Luís Geirinhas

Dia do Município assinalado 
a 15 de Setembro

FERIADO MUNICIPAL

cerrar de uma lápide que, posterior-
mente, será “reposta num elemento 
escultórico a construir para o efeito 
num local público a definir”, anunciou. 

Ainda assim, a data festiva come-
ça com o lançamento de Morteiros 
na vila, às 8h00, e meia-hora depois 
prossegue com uma volta à vila pelo 
Grupo de Bombos de Santa Maria de 
Jazente, oriundo de Amarante. Ainda 
durante a manhã, a partir das 10h00, 
a programação inclui a Festa em Mo-
vimento – “Os Toiros Estão na Rua”, 
altura em que a população pode as-
sistir à passagem de um trio eléctrico 
por diversas ruas.

Antes da cerimónia pública do Dia 
do Município, o Grupo de Bombos 
volta a desfilar pela localidade, pelas 
15h00, e à noite, a Praça de Toiros 
Daniel do Nascimento é palco de um 
espectáculo de tauromaquia pelas 
22h00.

À terceira foi de vez!
Refira-se que neste concelho, o fe-
riado municipal é móvel, coincidindo 
com a terça seguinte ao segundo do-
mingo do mês de Setembro. Segundo 
a câmara municipal, a data “foi pro-
posta no ano de 1952 e aprovada por 
unanimidade”, com vista a ocorrer no 
dia “mais festivo do período das Festas 
em Honra de Nossa Senhora da Boa 
Viagem”.

Anteriormente, até ao ano de 1941, 
este feriado era comemorado no 1º de 
Maio, tendo posteriormente passado 
para 13 de Janeiro, dia da Restauração 
do Concelho. No entanto, segundo in-
formação camarária, a “autorização 
do Governo para se considerar feria-
do municipal a terça-feira da festa”, 
só viria “a ser comunicada à Câmara 
Municipal da Moita, pelo Governo 
Civil, em 1969, embora, por tradição, 
o comércio e serviços particulares já 
interrompessem naturalmente a sua 
actividade nessa altura, muito antes 
desta data, uma vez que toda a popu-
lação participava nos festejos”.

Autarca apela à população para 
cumprir regras e respeitar o 

momento, vivendo as tradições de 
forma consciente

EXTRACTO

-------Certifico, para efeitos de publicação que, no dia nove de setembro 
de dois mil e vinte, - foi lavrada, no Cartório Notarial no Barreiro do 
Dr. Carlos José Albardeiro Barradas, a folha oitenta e cinco, do 
livro cinquenta e quatro - C, de escrituras diversas, uma escritura de 
justificação, tendo por justificante: -------------------------------------------
-------Maria Gertrudes Cardeira Galinha Mendes Antão, NIF 
102790256, natural da freguesia e concelho do Barreiro, casada com 
José Mendes Antão sob o regi1ne da comunhão de adquiridos, com 
residência habitual e domicílio fiscal na Avenida do Bocage, nº 27, 5º 
direito, Alto do Seixalinho, Barreiro, portadora do cartão de cictadão 
número 05525270 válido até 21/03/2029, emitido pela República 
Portuguesa. ----------------------------------------------------------------------
-------Que, a justificante, devidamente autorizada por seu referido 
marido, declarou: -------------------------------------------------------------
-------Que é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrém, do 
prédio urbano, de um piso, para habitação, com a superfície coberta 
de setenta e três vírgula oitenta metros quadrados e descoberta de 
quatrocentos e oitenta vírgula vinte metros quadrados, sito em Cabeco 
Verde, na Rua do Povo Unido, número 12, freguesia de Santo António 
da Charneca, concelho do Barreiro, inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo 2434, da freguesia de Santo António da Charneca. --
-------Que o referido imóvel faz parte do prédio misto, - encontrando-se 
implantado na parte rústica - sito em Cabeço Verde, Santo António da 
Charneca, antes freguesia de Palhais, hoje freguesia de Santo António 
da Charneca, concelho do Barreiro, descrito na Conservatória do 
Registo Predial do Barreiro sob o número dois mil seiscentos e trinta 
e nove, da citada freguesia de Palhais, (do qual é a desanexar da parte 
rústica), e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos 331, 450, 
l047 e na matriz rústica sob o artigo 33 da Secção O, da freguesia de 
Santo António da Charneca. ---------------------------------------------------
-------Que a justificante adquiriu o lote de terreno onde edificou o 
prédio atrás descrito, da seguinte forma: ------------------------------------
-------No ano de mil novecemtos e setenta e dois, a justiticante, ainda no 
estado de solteira, menor, tendo posteriormente casado com o terceiro 
outorgante sob o indicado regime, recebeu por doação verbal que lhe foi 
feita pelos seus pais José Paulo Galinha e Luísa d'Assunção Cardeira 
Galinha, por conta das respetivas quotas disponíveis, a parcela de 
terreno que tinha por eles sido adquirida por compra verbal a Domingos 
Ramos, onde veio a edificar o prédio urbano atrás identificado, parcela 
essa já então devidamente individualizada e delimitada, e separada 
fisicamente do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial do 
Barreiro sob o número dois mil seiscentos e trinta e nove, da referida 
freguesia de Palhais, sem que no entanto ficasse a dispôr de título formal 
que lhe permita proceder ao registo na Conservatória do Registo Predial. 
------------------------------------------------------------------------------ 
-------Que, em consequência da referida doação, ela justificante, desde 
logo, entrou na posse e fruição da referida parcela de terreno, agindo 
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, 
nomeadamente vedando-a, e edificando-a, quer usufruindo como tal o 
imóvel, quer suportando os respectivos encargos. --------------------------
-------Que a justificante está na posse do identificado imóvel, 
devidamente delimitado e demarcado, há mais de vinte anos, sem a 
menor oposição de quem quer que seja, desde o seu inicio, posse que 
sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento 
de toda a gente, com ânimo de quem exerce direito próprio, sendo por 
isso uma posse pública, pacifica, contínua, pelo que adquiriu o referido 
imóvel por usucapião, não tendo assim, documentos que lhe permita 
fazer prova da aquisição pelos meios extrajudiciais normais. 
-------Está conforme. -----------------------------------------------------------

Barreiro, nove de Setembro de dois mil e vinte. 

O Notário

Conta registada sob o nº 2/4041/2020 

SOCIEDADE DE NOTÁRIOS NO BARREIRO

O Setubalense nº 462 - 10 de Setembro  de 2020

E é com base nestas orientações e 
condicionantes que o autarca conti-
nua a apelar à população “para que 
respeite todas as normas” de modo a 
que as celebrações possam decorrer 
de forma segura.

Rui Garcia reforça ainda outra men-
sagem. “Se, em algum momento, se 
verificar desrespeito pelas regras, todo 
o plano pode ser cancelado, mesmo 
que as celebrações já estejam a decor-
rer, porque a segurança da população 
estará sempre em primeiro lugar”.

Apesar de todas as restrições, o au-
tarca considera que as Celebrações em 
Honra de Nossa da Boa Viagem repre-
sentam uma questão que “é preciso 
afirmar nestes tempos difíceis que 
vivemos”. “Não podemos resignar-
-nos que a pandemia nos tire mais do 
que aquilo que é absolutamente indis-
pensável em função da protecção da 
Saúde Pública. Por isso temos de ser 
capazes de encontrar soluções. Nós, 
sociedade. Para manter as actividades, 
não só a actividade económica, mas as 
outras também, que são fundamentais 
para a saúde da comunidade”.

Considerações sobre “o convívio, a 
cultura e as tradições”, sempre tendo 
em conta que “estas circunstâncias 
exigem profundas adaptações e res-
trições”.

Cerimónia ao ar livre 
na Praça da República 
inclui homenagem 
colectiva aos munícipes 
que não baixaram os 
braços desde o início da 
pandemia

DR
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Moita

“Não podíamos 
apagar as tradições 
cortando as nossas 
vivências”
Com um modelo apelidado de Celebrações em Honra 
de Nossa Senhora da Boa Viagem, este ano as Festas 
da Moita mantêm-se vivas e acarinhadas pelos moitenses, 
apesar da Covid-19 

Nuno Carvalho, presidente da 
Comissão Organizadora das Festas 
da Moita, revela os desafios de 
organizar uma tradição centenária 
com um modelo totalmente 
diferente, mas sem perder o seu 
simbolismo cultural. 
Desde a música em movimento 
e convívio, aos touros simbólicos 
apresentados num carro alegórico, 
até ao culto religioso, todos os 
momentos das Celebrações em 
Honra de Nossa Senhora da Boa 
Viagem foram criados a pensar nas 
regras impostas pela Saúde Pública 
e na segurança da população. Por 
isso não há feira franca nem mostra 
empresarial.
Em termos de retorno 
financeiro o que representa esta 
mudança?
As Festas da Moita não podem 
ser vistas apenas pelo retorno 
financeiro para a autarquia. Temos 
de encará-las como um factor de 
criação de riqueza e de postos de 
trabalho. Este ano não podemos 
ter o negócio tradicional dos 
feirantes, nem tudo aquilo que 
queríamos, mas há toda uma 
actividade comercial que está 
enquadrada.
Desde a primeira fase que, 
enquanto Comissão Organizadora, 
percebemos que não poderíamos 
fazer uma festa tradicional, com a 
Tarde do Fogareiro ou as largadas 
de touros, mas sempre dissemos 

que não iriamos cancelar tudo 
e sim perceber qual a evolução 
da pandemia, entendendo que 
devíamos fazer alguma coisa. Algo 
que reunisse o bombo, o cabeçudo, 
a presença simbólica dos touros 
e, claro, a homenagem a Nossa 
Senhora da Boa Viagem.
Não podíamos apagar as nossas 
tradições, cortando as nossas 
vivências, pelo que decidimos 
fazer pequenos apontamentos 
que relembram a nossa festa. 
Contudo, sempre em movimento 
e sem iniciativas que congreguem 
o ajuntamento, mantendo o 
distanciamento social obrigatório.
A escolha dos artistas foi 
realizada com o objectivo de 
evitar os ajuntamentos?
Sim, até porque houve o cuidado 
de não agendar estes pequenos 
apontamentos musicais para 
o fim-de-semana. Aliás os dias 
significativos das festas nunca 

coincidem com o fim-de-semana, 
apenas no domingo [13], que é o 
dia procissão em Honra de Nossa 
Senhora da Boa Viagem. Na terça-
feira [este ano a dia 15] assinala-se 
o Dia do Município e na quinta-feira 
[17], dado que a Moita é uma vila 
muito taurina, vamos assinalar com 
uma corrida de toiros.
Nos dois finais de semana [antes e 
depois da programação referida] 
não temos as festas e apelamos 
para que as pessoas cumpram as 
regras, até porque não existirá a 
tradicional animação de rua e o que 
temos previsto enquadra-se na 
situação actual. Nem mesmo a feira 
franca será realizada. Assim como 
também não haverá suplemento de 
horários para o estabelecimento de 
restauração. Tudo nos moldes em 
que todo o país está a funcionar.
Na gestão de resíduos, está 
previsto algum plano especial 
devido à Covid-19?

ENTREVISTA NUNO CARVALHO

No ano passado e em termos de 
festas populares fomos aquela 
a que mais reciclou. A par dos 
festivais Sol da Caparica e Super 
Bock Super Rock. Este ano não se 
espera uma afluência tão grande 
de pessoas, que possa gerar um 
grande número de resíduos, 
portanto, não temos nenhum 
programa especial a esse nível.
Está previsto algum reforço 
de patrulhamento por parte 
das autoridades para evitar 
aglomerados, nomeadamente 
na noite do fogo-de-artifício?
Não quisemos que fosse no mesmo 
local, por ser um espaço aprazível 
junto ao rio. O fogo-de-artifício será 
realizado de forma completamente 
diferente, com morteiros. Peças 
que têm um alcance muito grande 
em termos de altitude. Uma sessão 
com menos da metade do tempo 
normal, que será lançada de um 

espaço mais isolado, que não 
vamos revelar.
Nessa noite vamos contar, 
provavelmente, com a presença 
de algumas forças de segurança, 
para garantir que não haja 
ajuntamentos. No dia-a-dia das 
comemorações, o momento que 
mais nos preocupa é a procissão, 
que inclui a tradição da bênção dos 
barcos no cais. 
Por isso, esta tradição também 
terá de ser cumprida em moldes 
diferentes. Nossa Senhora da 
Boa Viagem vai ser transportada 
num veículo dos bombeiros e 
estará sempre em andamento, 
sem baixar ao tabuleiro do cais. 
O acesso ao ancoradouro do cais 
vai estar vedado, apenas acessível 
ao proprietário do barco e a um 
acompanhante, estando estas 
pessoas identificadas.
Ainda assim, estamos a equacionar 

Ana Martins Ventura

Este ano, o programa 
comemorativo das Celebrações 
em Honra de Nossa Senhora 
da Boa Viagem já foi visto 
por mais de 29 mil pessoas 
na internet. Quanto ao vídeo 
de apresentação dos festejos 

Compreensão  Público com 
reacção positiva a celebrações 
moderadas

já alcançou mais de 19 mil 
visualizações. 

E após esta divulgação, Nuno 
Carvalho afirma que “já não 
há agitação, há muita gente a 
reconhecer o trabalho que está a 
ser feito”.

Nuno Carvalho em entrevista durante a apresentação do programa da Festa  da Moita 2020, acompanhado de outros membros da comissão organizadora
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Culto tricentenário mantém tradição em Honra de Nossa Sra. da Boa Viagem p18 e 19

alterações ao seu modelo 
habitual?
Este ano, no lugar da regata de 
embarcações tradicionais do Tejo 
teremos o evento “Velas ao Vento”. 
Um momento em que vamos 
“salpicar” o rio com os nossos barcos, 
também aqui apenas com a presença 
do dono e de um acompanhante, 
não havendo o espírito competitivo, 
pois servirá somente para ver as 
embarcações no rio.
É a primeira vez que as Festas 
da Moita se realizam fora do seu 
desenho tradicional?
Há 70 anos, quando houve o 
incêndio na antiga Praça de Toiros 
da Caldeira e até inauguramos 
a nova praça a festa, foi mais 
sustentada com base na vertente 
religiosa. Uma época em que os dias 
de festas também eram menos. 
Começava ao sábado acabava à 
segunda-feira ou terça-feira.

O fogo-de-
artifício será 
realizado 
de forma 
completamente 
diferente, com 
morteiros, que 
têm um alcance 
muito grande 
em termos de 
altitude

criar zonas de contenção para as 
pessoas, de modo a que não se 
juntem em determinadas zonas. 
Para isso, naturalmente que 
também contaremos com as forças 
de segurança, para fazer cumprir 
as normas e a legislação em 
vigor. Apelamos ainda às pessoas 
que fiquem em casa, porque a 
procissão vai percorrer todas as 
ruas da vila.
Nas celebrações religiosas qual 
será o maior desafio?
Não vai ser montado o pavilhão 
onde era feita a queima das velas. 
E a missa de domingo, segundo 
o pároco informou, não será 
realizada dentro da igreja, mas no 
quintal da mesma, ao ar livre, o que 
possibilita que haja mais gente e 
reunir as condições necessárias ao 
distanciamento.
A regata de embarcações 
tradicionais também inclui 

Dia 13
10h00
Início das comemorações com 
salva de dez morteiros e volta 
à vila pelo Grupo de Bombos 
de Santa Maria de Jazente – 
Amarante
11h30
Missa Solene no Quintal da Igreja
Uma organização da Paróquia da 
Moita.
12h00
Exposição de Embarcações 
Típicas do Tejo Engalanados 
no Cais da Moita, um evento 
organizado pelo Centro Náutico 
Moitense.
O evento é realizado ao ar livre.
16h00
Volta à Vila pelo Grupo de 
Bombos de Santa Maria de 
Jazente – Amarante
Esta actividade é feita em andamento 
e sem paragens.
18h30
Procissão em Honra da Nossa 
Senhora da Boa Viagem, com 
bênção dos Barcos no Cais, altura 
em que são lançados milhares de 
foguetes em honra da padroeira 
da vila.
Só sairá à rua o andor da Nossa Senhora 
da Boa Viagem que será transportada 
num veículo dos Bombeiros Voluntá-
rios da Moita, sem qualquer paragem.
O evento é realizado em andamento 
por várias ruas da vila e sem paragens.
21h00
A Festa em Movimento
“As Tradições da Festa”

Dia 14
8h00
Alvorada com o lançamento de 
morteiros
8h30
Volta à vila pelo Grupo de 
Bombos de Santa Maria de 
Jazente – Amarante
Esta actividade é feita em andamento 
e sem paragens.
10h00
A Festa em Movimento
“Os Toiros estão na Rua”
O evento é feito em andamento, por 
várias ruas da vila e sem paragens.
16h30
Volta à vila pelo Grupo de 
Bombos de Santa Maria de 
Jazente – Amarante
Esta actividade é feita em andamento 
e sem paragens.
21h00
A Festa em Movimento com 
Bélito Campos

Programa Celebrações 
em Honra de Nossa Senhora 
da Boa Viagem

O evento é feito em andamento por 
várias ruas da vila e sem paragens.

Dia 15
8h00
Alvorada com o lançamento de 
morteiros
8h30
Volta à vila pelo Grupo de 
Bombos de Santa Maria de 
Jazente – Amarante
Esta actividade é feita em andamento 
e sem paragens.
10h00
A Festa em Movimento
“Os Toiros estão na Rua”
O evento é feito em andamento por 
várias ruas da vila e sem paragens.
15h00
Volta à vila pelo Grupo de 
Bombos de Santa Maria de 
Jazente – Amarante
Esta actividade é feita em andamento 
e sem paragens.
17h30
Cerimónia pública do Dia do 
Município na Praça da República
Um evento organizado pela Câmara 
Municipal da Moita.
22h00
Corrida de Toiros na Praça Daniel 
do Nascimento
Uma organização da Empresa da Praça 
de Toiros.

Dia 16
8h00
Alvorada com o lançamento de 
morteiros
22h00
Corrida de Toiros na Praça Daniel 
do Nascimento
Uma organização da Empresa da Praça 
de Toiros.

Dia 17
8h00
Alvorada com o lançamento de 
morteiros
16h00
Velas ao vento no Cais da Moita
Um evento organizado pelo Centro 
Náutico Moitense.
21h50
Lançamento de fogo-de-artifício 
alusivo às comemorações da 
Festa da Moita 2020
O fogo-de-artifício não será lançado 
do local habitual, mas sim de outro 
ponto da vila.
22h00
Corrida de Toiros na Praça Daniel 
do Nascimento
Uma organização da Empresa da Praça 
de Toiros.

Nuno Carvalho em entrevista durante a apresentação do programa da Festa  da Moita 2020, acompanhado de outros membros da comissão organizadora
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Culto tricentenário mantém tradição
em Honra de Nossa Sra. da Boa Viagem
Festejos reduzidos 
devido à pandemia 
incluem cerimónias 
de devoção

DR

As Festas que são um dos maiores 
orgulhos da Moita e que já contam 
com séculos de história, num culto 
em Honra Nossa Senhora da Boa 
Viagem, regressam entre os próxi-
mos dias 13 e 17, em moldes dife-
rentes dos habituais e adaptados à 
situação actual da pandemia. Este 
ano surgem apenas como “come-
morações”.

Durante este mês, altura em que 
têm lugar as tradicionais celebrações, 
o município moitense e a Comissão 
Organizadora decidiram que os feste-
jos decorrem com outra designação, 
tendo a programação – que normal-
mente atrai milhares de pessoas 
àquela localidade – sido reduzida a 
pequenos eventos simbólicos e com 
o apelo à população para que não se 
registem ajuntamentos de pessoas 
na rua.

O ponto de partida das celebra-
ções acontece logo pela manhã, 
pelas 11h30, com a Missa Solene, 
excepcionalmente, no quintal da 
Igreja Paroquial, por se tratar de 
um espaço “mais arejado” e per-
mitir a realização da mesma, que 
antecede, às 18h30, a Procissão em 
Honra da Padroeira da vila, que só 
sairá à rua transportada num veí-
culo dos Bombeiros, sem as ima-
gens dos restantes Santos e sem 
qualquer paragem pelo percurso, 
que incluirá todas as zonas daquela 
localidade.

A organização garante que a 
população poderá assistir à pas-
sagem do andor, preferencialmen-
te, desde casa e à janela, para que 
sejam respeitadas todas as nor-
mas da Direcção-Geral da Saúde 
relativas a estas manifestações. 
As festividades costumam incluir 
o momento da bênção dos barcos 
tradicionais do Tejo, outra das ri-
quezas do concelho, onde as em-
barcações são abençoadas para 

COMEMORAÇÕES SUBSTITUEM FESTAS

Moita

Luís Geirinhas

Imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da Moita do Ribatejo Andor pertencente a Santa Rita de Cássia, em 1951

Desfile do andor de Nossa Sra. da Conceição, em 1947



que “todos os navegadores ob-
tenham êxito nas suas empreita-
das”. Este ano o ritual é reservado 
à presença do proprietário de cada 
barco e de um acompanhante.

A nível histórico e de acordo com 
uma publicação na Revista Tauro-
maquia, datada de 2003 e a propó-
sito deste momento, o Padre José 
Carlos Tavares referiu que “perde-
ram-se nos tempos as origens das 
festividades”, feitas pelo seu povo 
e que são hoje “a expressão fiel do 
bairrismo e empreendimento” dos 
moitenses.

Em tempos passados, a “fé das 
gentes, que se ocupavam na faina 
da pesca ou no transporte de pas-
sageiros e mercadorias, e dos pró-
prios viajantes, justificava assim a 
grande devoção”, explicou. Com o 
passar dos anos, o lugar “atingiu 
um desenvolvimento notório” e 
a população optou por tornar-se 
devota a Nossa Senhora da Boa 
Viagem, comprometendo-se a 
“ampliar a Ermida”, construída ao 
Mártir de S. Sebastião, o que veio 
a acontecer em 1692.

Entre os anos de 1700 e 1800 e 
já depois da aldeia da “Mouta” ter 
sido elevada e freguesia e a vila, 
evoluiu “bastante e já tinha escola 
oficial, um cirurgião, um boticário 
e era sede duma companhia de or-
denações”, sob o comando de um 
capitão-mor. Todavia e segundo 
o pároco, o culto é “simultâneo” à 
construção da própria Igreja Paro-
quial, no ano de 1719, pois anterior-
mente as Honras eram prestadas na 
Ermida de São Sebastião, que data 
do século XIV e que foi erguida por 
Bartolomeu Gonçalves, actualmen-
te pertença do cemitério municipal. 
A data oficial do arranque do certa-
me acabaria por vir a ser fixado no 
ano de 1734, altura em que a po-
pulação começou a unir-se para, 
anualmente, assinalar o momento 
de devoção.

Dos milagres da Padroeira à         
distribuição dos andores
“À Padroeira da Moita do Ribatejo 
são atribuídos muitos milagres, 
descritos e desenhados em vários 
quadros da Igreja” da vila, refere 
a mesma publicação, que contou 
com os apoios da Câmara e Junta 
de Freguesia local. Já nos inícios do 
século passado, em 1900, a Moita e 
a Procissão “transfiguram-se” para 
acolher os festejos, com a realiza-
ção de um arraial que, desde então, 
começou a crescer de ano para ano, 
tornando-se numa manifestação 
“única” na região e uma das que 
atrai um maior número de visitan-
tes ao concelho.

Nas primeiras décadas, as ruas 
principais e a zona do cais, enchiam-
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À Padroeira 
da Moita do 
Ribatejo são 
atribuídos 
muitos milagres, 
descritos e 
desenhados em 
vários quadros 
da Igreja
in Revista 
Tauromaquia 
de 2003 

1692
Ermida é ampliada
População do lugar da “Mouta” decide ampliar Ermida de S. 
Sebastião, erguida por Bartolomeu Gonçalves, após optar por 
tornar-se devota de Nossa Senhora da Boa Viagem

1700/1800
Moita passa a ter escola oficial
Após elevação a freguesia, sítio regista forte crescimento e 
já possuía, entre outros, uma escola oficial e era sede de uma 
companhia de ordenações

1719
Culto religioso ganha força
Culto à Nossa Senhora da Boa Viagem é “simultâneo” à construção 
do edifício da Igreja Paroquial da Moita, onde passam a realizar-se os 
principais actos solenes

1734
8 de Setembro
Altura em que a população moitense começa a unir-se para, 
anualmente, assinalar o momento de devoção à sua Padroeira, 
através das suas festas

1900
Arraial nas traseiras dos Paços do Concelho
A Moita e a Procissão “transfiguram-se” para acolher festejos, pela 
primeira vez, com a realização de um arraial junto aos Paços do 
Concelho e com os botes devidamente embandeirados

1950
16 de Julho
É inaugurada a Praça de Toiros Daniel do Nascimento, após incêndio 
na antiga Praça da Caldeira, tendo o novo espaço ocupado uma 
grande importância na localidade, para o início das tradições 
tauromáquicas no seio da comunidade

2020
Pandemia ameaça Festas
Com a chegada da pandemia a Portugal, em Março deste ano, a 
Câmara Municipal da Moita viu-se obrigada a repensar a realização 
das festas, tendo optado por adaptar as festividades a um novo 
modelo, apelidado de “comemorações”

Cronologia 
Do início da devoção à chegada 
da pandemia

Praça Daniel Nascimento celebra 70 anos p22 e 23

Um “anjinho” alusivo à Rainha Santa Isabel atraiu atenções em 1947 Criança vestida de Nossa Sra. da Boa Viagem, durante a Procissão de 1947

-se de bandeiras, que saudavam a 
passagem da Padroeira pelas arté-
rias da localidade. Ao mesmo tem-
po, eram armadas barracas nas tra-
seiras dos Paços do Concelho e os 

botes, na zona ribeirinha, ficavam 
igualmente embandeirados.

Habitualmente, a data era ainda 
marcada por vários baptizados e 
casamentos, que hoje deram lugar 
a que muitos moitenses decidam 
marcar as suas férias para o período 
das festas, num encontro entre as 
tradições religiosas e tauromáqui-
cas, com a realização de largadas e 
de corridas, na Praça de Toiros Da-
niel do Nascimento, que no passado 
mês de Julho, completou 70 anos de 
existência.

Apesar da ausência nas comemo-
rações deste ano, o cortejo da Pro-
cissão é normalmente formado pelos 
andores de São Luiz Gonzaga, Santa 
Teresinha do Menino Jesus, Santo 
Amaro, Santa Luzia, São Lourenço 
e São Sebastião. A estes, junta-se o 
andor do Menino Jesus, Santo An-
tónio, Nossa Senhora dos Prazeres, 
São João Baptista e Nossa Senhora 
de Lourdes. Acrescente-se a presen-
ça das imagens de São Miguel, Nossa 
Senhora do Carmo, São Pedro, Nos-
sa Senhora da Conceição, São José, 
para além de Nossa Senhora de Fá-
tima, do andor do Sagrado Coração 
de Jesus e de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, igualmente conhecida pela 
sua protecção aos marítimos.
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Praça de Touros 
Daniel Nascimento 
celebra 70 anos 
com lides de Luís 
Rouxinol e João 
Ribeiro Telles
Em ano de aniversário redondo, Ricardo Levesinho apresenta 
o cartel da Feira Taurina de Setembro com “espectáculos 
atractivos, de categoria, que honram o passado e projectam 
o futuro”

No ano em que se assinala o 70º 
aniversário da inauguração da Praça 
de Touros Daniel Nascimento, em 
Setembro a emblemática arena será 
palco de importantes acontecimen-
tos taurinos. 

A empresa responsável pela ges-
tão da praça, que tem no seu coman-
do o empresário Ricardo Levesinho, 
já confirmou as três corridas de 
toiros que compõem a tradicional 
Feira Taurina de Setembro de Moita 
do Ribatejo. Para já destacam-se as 
corridas dos dias 15, 16 e 17, com a 
presença dos matadores Miguel Án-
gel Perera, Nuno Casaquinha, Cuqui 
e Juanito e dos cavaleiros Luís Rou-
xinol e João Ribeiro Telles.

No dia 15, a corrida mista receberá 
na arena os cavaleiros Luís Rouxinol 
e João Ribeiro Telles. Este último 
grande triunfador da feira do ano 
passado. Destaque também para o 
matador Miguel Ángel Perera, re-
conhecido a nível mundial no meio 
tauromáquico.

No dia 16 a corrida a pé conta com 
um Curro da ganadaria Palha e com a 
presença de três matadores portugue-
ses: Nuno Casquinha, Cuqui e Juanito.

E na quinta-feira a corrida ho-
menageia o grupo de Forcados do 
Aposento da Moita pelo seu 45 ani-
versário, numa corrida que conta 
com a lide de seis cavaleiros e um 
curro da ganadaria Mata o Demo.

Sobre os desafios que se impu-
seram este ano na organização das 
corridas da Moita, Ricardo Levesinho 
assume que “foram imensos desde 
logo pela defesa Saúde Pública”, 

uma vez que foi necessário “criar 
condições de segurança para todos 
os que nos visitam”. Ponto que a 
gestão da Praça de Toiros Daniel 
Nascimento considerou prioritário 
“até ao último dia de feira”.

Nas adaptações que foram neces-
sárias realizar devido à Covid-19 está 
a lotação máxima da praça, que ago-
ra será apenas de 33%. Uma situação 
que “dificulta e cria barreiras com-
plicadas”, revela Ricardo Levesinho. 

Para além da redução da lota-
ção máxima, também os acessos 
também serão controlados e será 
garantido o distanciamento obri-
gatório, devidamente demarcado, 
com filas e lugares bloqueados. 
Na praça também serão colocados 
vários dispensadores de álcool gel. 
Sendo estes “alguns dos exemplos 
de acções que contam do plano de 
contingência que nos formalizaram 
e que respeitaremos ao máximo”.

Apesar das condicionantes, o 
gestor da praça entende que as 
corridas não podiam deixar de se 
realizadas. “A tauromaquia na Moi-
ta do Ribatejo é um dos pilares da 
sua essência e nestes tempos temos 
que nos assumir e estarmos ao lado 
não só dos aficionados que estão 
sedentos de corridas de categoria, 

Ana Martins Ventura

A tauromaquia 
na Moita é um 
dos pilares da 
sua essência e 
nestes tempos 
temos que estar 
ao lado dos 
aficionados

mas também dos vários agentes da 
festa que necessitam que exista ac-
tividade tauromáquica”, afirma.

Um ano de gestão com desafios 
no regresso à normalidade
Com as regras definidas e autoriza-
ção concedida, Ricardo Levesinho 
recorda que, no regresso à norma-
lidade, quando o Governo começou 
a autorizar paulatinamente a reali-
zação de eventos culturais, nem 
sempre foi assim.

“Existiu um início completamente 
descabido, onde nos diferenciavam 
das outras actividades culturais, sem 
qualquer tipo de razão. Mais tarde 
criaram-se regras similares. Regras 

que temos de respeitar ao máximo, 
pois somos os principais defensores 
da proteçcão da saúde e da vida”.

Uma garantia da qual o gestor não 
pretende abdicar neste momento de 
crise pandémica e em que celebra 
um ano no comando da Praça Daniel 
Nascimento. “Um ano de aprendiza-
gem, de sentir na prática os gostos 
dos aficionados locais”.

Sobre este período Ricardo 
Levesinho endereça ainda uma 
mensagem de agradecimento “a 
todos aqueles que nos receberam 
como um de vós, sentindo que a 
união e espírito de construção é o 
caminho correcto para os melhores 
resultados”.

Moita

Ricardo Levesinho, actual gestor da Praça de Touros Daniel Nascimento
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          Pede-se a quem encontrou car-
teira com documentos em nome 
de Leandro Vx que a entregue 
na rodoviária, no Rest. Dragão 

Dourado em Setúbal 
ou contacte 265 284 410

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

DR

Construída em 1872, a Praça 
de Touros de Nossa Senhora 
da Boa Viagem encerrou porás 
na década de 1940 devido a 
problemas estruturais.

Com este desfecho as Festas 
em Honra de Nossa Senhor da 
Boa Viagem passaram por um 
período em que mantiveram 
apenas sua vertente de 
homenagem e culto religioso. 

Apenas em Julho de 1950, 
quando a actual Praça de 

História Da Praça Nossa Senhora
da Boa Viagem à Daniel Nascimento

Touros Daniel Nascimento foi 
inaugurada, tornando-se uma 
das mais emblemáticas da 
região, com capacidade para sei 
mil pessoas, a afición renovou a 
sua força e regressou em pleno 
às festas da Moita.

Na corrida de inauguração 
marcou presença o Cartel 
de Postín com os Mestres 
João Branco Núncio, Manuel 
Conde nas lides a cavalo 
e os matadores de toiros 

Carlos Arruza, Diamantino 
Vizeu e Manuel dos Santos. 
As pegas estiveram a cargo 
dos Forcados da Moita 
capitaneados por João Soeiro.

Lidaram-se ainda oito 
toiros puros cedidos pelos 
ganadeiros Marquês de Rio 
Maior, Santos Jorge, Oliveiras 
Irmãos, José Pedrosa, Irmãos 
Palha, F. dos Santos, Manuel 
da Silva Vitorino e António 
Teixeira.

Programa 
Feira Taurina de Setembro
Dia 15 - 22h00
Corrida Mista – Tradicional Corrida 
do Município
Cavaleiros: Luis Rouxinol e João 
Telles
Forcados: Amadores da Moita
Matador de Toiros: Miguel Ángel 
Perera
Ganadarias: David Ribeiro Telles 
(quatro toiros para a lide a cavalo) 
e Ascensão Vaz (dois toiros para a 
lide a pé)

Dia 16 - 22h00
Corrida de Toiros
Matadores: Nuno Casquinha, “Cuqui” 
e “Juanito”
Ganadaria: Palha

Dia 17 - 22h00
Corrida de Toiros – Comemoração 

do 45º Aniversário da Fundação dos 
Forcados Amadores do Aposento 
da Moita
Cavaleiros: António Telles, Filipe 
Gonçalves, João Telles, Andrés 
Romero, António Prates e Tristão 
Ribeiro Telles (amador)
Forcados: Aposento da Moita
Ganadaria: Mata-o-Demo

Dia 18 - 22h00
Novilhada Popular
Cavaleiros Praticantes: Francisco 
Núncio e António Núncio
Forcados: Aposento da Moita
Novilheiros Praticantes: Paula Santos, 
Yeray Gomez, Duarte Silva e Filipe 
Martinho
Ganadarias: Palha, Branco Núncio, 
Ascensão Vaz, Canas Vigouroux, Falé 
Filipe e Calejo Pires

Classificados

OFERTA DE TRABALHO

PRECISA-SE M/F
Profissional para montagem 
de cozinhas e roupeiros com 

experiência e carta de condução
Oferta de Contrato de trabalho, 

vencimento acima da média 
e bom ambiente

Fábrica no concelho da Moita

“Só com experiência comprovada”

Contato: 
915456371-935328104

EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
ESTÁ A RECRUTAR

•ENCARREGADOS DE OBRA
•PEDREIROS
•SERVENTES

 
Zona: Lisboa

Setúbal - Sesimbra

Contacto: 
218969114 geral@lva-ace.pt

Bloco Clinico

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Horário 2ª a 6ª-feira: 08.00/12.30 - 14/18.00h
Sábado: 09.00/12.00h

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

Miguel Ángel Perera, reconhecido a nível mundial no toureio a pé
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Almada anterior, através do website https://
mariadopomar.com. Para incentivar o 
consumo de verdes e poupar tempo 
às famílias e empresas seixalenses e 
almadenses, é possível usufruir de 10% 
de desconto na compra de qualquer 
cabaz da Maria do Pomar com o código 
promocional MGS10.

Legumes 
e frutas ao 
domicílio em 
Almada e Seixal

A Maria do Pomar, a mais recente marca 
portuguesa online de venda de legumes 
e frutas ao domicílio, a partir desta 
semana começa a realizar entregas 
em Almada e Seixal. Este serviço 
é prestado uma vez por semana, à 
quarta-feira, e as encomendas devem 
ser realizadas até às 17h00 do dia 

MEMÓRIA
Voto de pesar 
pela morte da 
empresária 
Mónica Carvalho

A Câmara de Almada aprovou, por 
unanimidade, na última reunião pú-
blica, um voto de pesar pela morte da 
empresária Mónica Fernanda Pinho 
Bastos Carvalho.

Nascida em Almada, há 60 anos, 
era proprietária do salão de estéti-
ca Dayspa Mónica, a funcionar na 
cidade de Almada há cerca de três 
décadas. Mónica Carvalho era uma 
“defensora incansável do comércio 
local de Almada”, sempre “desafiante 
e simpática”, referiu a presidente da 
Câmara Municipal, Inês de Medeiros.

A empresária, que morreu a 1 de 
Setembro, vítima de acidente de via-
ção, desempenhou várias funções em 
mandatos na Comissão Directiva da 
Delegação de Almada da Associação 
do Comércio Indústria Serviços e Tu-
rismo do Distrito de Setúbal (ACIS-
TDS), sendo à data vice-presidente 
desta delegação.

Também a ACISTDS, nomeada-
mente a direcção da Delegação de 
Almada, expressaram o “profundo 
pesar e irreparável sentimento de 
perda”.

“Para além do trabalho desenvol-
vido em torno do movimento asso-
ciativo, com grandes contributos 
dados à Associação, foi uma desta-
cada e respeitada empresária, com 
um sentido de entrega inigualável 
e um ser humano ímpar, por todos 
acarinhado”, refere a ACISTDS na sua 
página do Facebook. 

O SETUBALENSE endereça as mais 
sentidas condolências à família e ami-
gos de Mónica Carvalho.

Humberto Lameiras

Para além da 
recuperação de 
património, a 
localidade ribeirinha 
vai ser referência 
do conhecimento 
académico

CEDÊNCIA DE IMÓVEL MUNICIPAL  

Forte da Trafaria vai receber Instituto de 
Artes e Tecnologias da Universidade Nova

A Câmara de Almada vai celebrar um 
contrato de cedência do direito de 
superfície do imóvel municipal do 
Forte de Nossa Senhora da Saúde da 
Trafaria a favor da Universidade Nova 
de Lisboa, para instalação do Instituto 
de Artes e Tecnologias. 

A proposta para este contrato, a ser 
efectuado através de escritura públi-
ca, foi aprovada, por unanimidade, na 
última reunião pública da Câmara, no 
passado dia 7. 

O também conhecido por Forte da 
Trafaria, vai receber o novo Instituto 
de Artes e Tecnologias (IAT), o qual 
consiste numa unidade académica 
da Universidade Nova de Lisboa, 
dedicada à educação, formação, 
investigação e criação nas áreas de 
confluência das artes e tecnologia, 
operando assim como um agente de 

O Forte da Trafaria é um valor patrimonial que, ao longo dos anos, tem vindo a degradar-se

DR

sua história e um espaço de memória 
que permita ao público conhecer a 
história e vivências do edificado”.

Com este património, frente ao 
Tejo, a necessitar de obras de recu-
peração, o investimento previsto a 
cargo da Universidade Nova de Lis-
boa para esta intervenção ultrapassa 
os 7 milhões e 600 mil euros, sendo 
que, como indicou a presidente da 
Câmara de Almada, Inês de Medei-
ros, “cerca de 2 milhões será para 
aquisição de equipamento base em 
tecnologia”.

O plano global de investimento 
deverá ser comparticipado pela Co-
missão de Coordenação e Desenvol-

vimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo em 40%, cabendo à Universida-
de Nova de Lisboa os restantes 60%.

Da parte da Câmara de Almada fica 
assumido o investimento na ligação de 
água e saneamento até aos edifícios.

“Este novo instituto, e a recupe-
ração do Forte da Trafaria, são fun-
damentais para o desenvolvimento 
da Trafaria, e não só”, avalia Inês de 
Medeiros. Para além disso, dá força 
à localidade para “exigir mais equipa-
mentos públicos”.   

A unidade de conhecimento IAT vai 
funcionar com ligação a várias parce-
rias universitárias, e empresas, a nível 
internacional.  

Devido à pandemia Covid-19, a época 
desportiva 2020/2021 do Programa 
Municipal Alma Sénior encontra-se 
suspensa, até nova avaliação. A infor-
mação é avançada na página online 
da autarquia, que aponta esta medida 
preventiva pela “imprevisibilidade” 
da evolução e propagação do novo 
coronavírus.  

A decisão da autarquia, através da 
Divisão de Programação e Activida-
de Desportiva, foi tomada visando 

RISCO PANDÉMICO

Programa Municipal Alma Sénior está suspenso
até segunda avaliação da evolução do novo vírus

a “protecção e segurança de todos 
os intervenientes no Alma Sénior, 
procurando-se, desta forma, acau-
telar quaisquer riscos de contágio 
e propagação da doença, tendo em 
consideração a idade de referência 
dos participantes e que os coloca 
numa condição de risco acrescido”.

Este Programa Municipal resulta de 
uma parceria entre a Câmara, junta e 
uniões de freguesia e diversas asso-
ciações do concelho.

investigação, criação e divulgação 
universal das artes e das tecnologias.

Adianta a autarquia, que este novo 
espaço vai “proporcionar, sucessiva-
mente, as condições para a oferta de 
cursos formais em todos os graus, pa-
ra além de cursos pós-graduados, de 
formação, especialização ou outros 
de qualquer duração que melhor 
respondam às necessidades identi-
ficadas para a área de actividade e aos 
objectivos do IAT.

O Edifício das Celas, que integra o 
Forte da Trafaria, ficará na posse do 
município de Almada, onde simulta-
neamente “funcionará um Centro de 
Arte ligado aos temas que definem a 

DR

Mónica Carvalho
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PUBLICIDADE

MARIA LUÍSA DIAS 
BRANCO 

DA CONCEIÇÃO

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

ROSÁLIA MARIA 
PISCO MENDES DE 
OLIVEIRA SANTOS

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Maria Luísa Dias Branco da Con-
ceição. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Fernando Bernardino da Concei-
ção Dias. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Arnaldo José Canas Pena. A fa-
mília vem por esta via agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Rosália Maria Pisco Mendes 
de Oliveira Santos. A família vem por esta 
via agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1949 – 2020)(1946 – 2020)(1944 – 2020)(1946 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Necrologia

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em 
tudo, Vós que iluminais todos os meus caminhos 
para que atinja o meu ideal, Vós que me dais o 
dom divino de perdoar e esquecer o mal que me 
fazem e que em todos os instantes da minha vida 
estais comigo, eu quero neste curto diálogo agra-
decer-Vos por tudo e confirmar mais uma vez 
que nunca me quero separar de Vós por maior 
que seja a ilusão material, não será o mínimo de 
vontade que sinto de um dia estar Convosco e to-
dos os meus irmãos na Glória Perpétua. Obriga-
do mais uma vez.
A pessoa deverá rezar a oração três dias segui-
dos, sem fazer o pedido.
Dentro de três dias alcançará a graça por mais 
difícil que seja.
Publicar assim que receber a graça.AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA

TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 07/09/2020
ANTÓNIO RIBEIRO SALGUEIRO 

LOURENÇO
ANTIGO INSTRUTOR DE CONDUÇÃO

PRESIDENTE DO ALTO DA GUERRA SPORT CLUBE

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua familia tem o doloroso dever de participar o 
falecimento da seu ente muito querido e de agradecer 
reconhecidamente a todos os que se dignaram apoia-los 
neste momento de dor, bem como a todos , particulares 
e entidades que lhe prestaram a merecida homenagem.. 

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 09/09/2020
IDALINA DOS SANTOS 

ESPADA BRITO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seu esposo, filhos, noras, netos e restante família, têm 
o doloroso dever de participar o falecimento da sua 
ente muito querida e de agradecer reconhecidamente 
a todos os que se dignaram a acopmpanhá-la á sua 
última morada, bem como aos que das mais diversas 
formas lhes manifestaram pesar.
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Região

BREVES

No âmbito de uma parceria 
entre o Projecto CLDS 4G 
Viver+Sines e a Associação 
Cabo Verdiana de Sines e 
Santiago do Cacém, com o 
apoio do município de Sines, 
vai realizar-se o Seminário de 
Empreendedorismo Local e 
Emigrante, no dia 23.
Através da divulgação de 
informação e a sensibilização 
para a estruturação de negócio, 
este seminário perspectiva 
contribuir para a promoção 
do empreendedorismo, a 
partilha de experiências de 
empreendedores imigrantes 
e locais, bem como difundir a 
informação sobre os programas 
de apoio disponíveis.

As "Noites na Fonte" é 
um contributo da Câmara 
Municipal de Palmela com 
a União das Freguesias de 
Poceirão e Marateca, o Teatro 
Estranhamente Louco e 
Absurdo, a Associação de Festas 
de S. Pedro da Marateca, a União 
Social Sol Crescente da Marateca 
(Os Cenourinhas), a Cáritas 
Diocesana de Setúbal, o Centro 
Comunitário de S. Pedro e o 
Grupo Desportivo e Recreativo 
de Águas de Moura para a 
diversificação da oferta cultural 
da freguesia. Os espectáculos 
vão decorrer amanhã, e no dia 
seguinte, e ainda a 25 deste 
mês, sempre às 22h00, na Fonte 
Centenária de Águas de Moura, 
na freguesia de Marateca.

SINES
Seminário sobre 
empreender 
local e 
emigrante

PALMELA
"Noites na 
Fonte" começam 
amanhã na 
Marateca

O Cine Granadeiro vai 
ser palco de vários 
espectáculos musicais, 
debates e testemunhos 
históricos

ENTRE 17 E 20 DE SETEMBRO

Grândola relembra exílio e canto livre 
no Encontro da Canção de Protesto

Grândola vai receber o Observatório 
da Canção de Protesto (OCP) entre 
os dias 17 e 20, sendo este uma nova 
edição do Encontro da Canção de 
Protesto.

Com espectáculos musicais, expo-
sições e documentários dedicados 
à temática do exílio, para além de 
colóquios, sessões testemunhais e 
de canto livre, vão estar presentes fi-
guras relacionadas com os universos 
de José Mário Branco e com a canção 
de protesto.

O encontro tem início dia 17, às 
21h00 no Cine Granadeiro com a 
inauguração da exposição organiza-
da pelo OCP e idealizada para itine-
rância “Emigração, exílio e canção de 
protesto”, seguindo-se, às 21h30, o 
espectáculo de leituras encenadas da 
Associação Artística Andante.

No dia seguinte, às 21h30, Sérgio 
Godinho e os Assessores promovem 
no parque de feiras e exposições, 
uma viagem musical pela carreira do 
cantor, compositor, escritor, actor 
de teatro e cinema, com a recriação 
de algumas canções que marcaram 
os discos Os sobreviventes e Pré-
-Histórias.

No sábado, o Cine Granadeiro aco-
lherá, entre as 10h00 e as 13h30, e 

Encontro deste ano é dedicado a José Mário Branco e à temática do exílio

DR

membros do Conselho Consultivo do 
Observatório da Canção de Protesto, 
e o convidado Alberto Carrillo Lina-
res, a exibição do documentário Les 
Printemps de L’ Exil e a actuação do 
Coro da Casa da Achada.

A entrada em todas as iniciativas é 
gratuita mediante reserva antecipada 
de lugar através do número 269 448 
030 e sujeita à lotação da sala.

O Observatório da Canção de Pro-
testo é um organismo resultante da 
parceria entre o município de Grân-
dola, entidade promotora, a Associa-
ção José Afonso, a Sociedade Musical 

Fraternidade Operária Grandolense, e 
os institutos da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa Centro de Estudos 
de Sociologia e Estética Musical, Ins-
tituto de Etnomusicologia – Centro 
de Estudos em Música e Dança, e 
Instituto de História Contemporânea.

Os seus objectivos são o estudo, a 
salvaguarda e a divulgação do patri-
mónio musical tangível e intangível 
da canção de protesto produzido 
durante os séculos XX e XXI, através 
da realização de iniciativas culturais 
diversas.

depois às 15h00 e às 18h00, um 
conjunto de sessões testemunhais 
dedicadas aos universos de José Má-
rio Branco.

Durante a noite de sábado, no 
mesmo espaço, às 21h30, decorre-
rá a apresentação do espectáculo 
inédito “Uma mão cheia de vozes na 
luta”, com a actuação de membros 
do Grupo de Acção Cultural.

O Encontro da Canção de Protesto 
de 2020 encerra domingo, no Cine 
Granadeiro, com o encontro-colóquio 
“Contra as ditaduras erguer a voz e 
cantar”, com a participação de alguns 

O Instituto de Medicina Molecular 
João Lobo Antunes, com o financia-
mento da Sociedade Francisco Ma-
nuel dos Santos e do Grupo Jerónimo 
Martins, está a promover um estudo 
que irá testar 12 mil pessoas em Por-
tugal continental e ilhas.

Estes estudos vão incluir 102 muni-
cípios, sendo que no distrito de Setú-
bal, a campanha de colheitas, que vai 

CAMPANHA DE COLHEITAS

Distrito na lista do estudo serológico sobre vírus SARS-CoV-2
decorrer até 7 de Outubro, vai abran-
ger 12 dos 13 concelhos.

Segundo o mapa indicativo dos con-
celhos abrangidos pelo Painel Seroló-
gico, que indica também o número de 
vagas, vão ser efectuadas colheitas em 
Alcácer do Sal (117), Alcochete 75), Al-
mada (215), Barreiro (215), Moita (215), 
Montijo (75), Palmela (75), Santiago 
do Cacém (124), Sesimbra 75), Setúbal 

(215), Sines (75)e Seixal (215). Ou seja, 
de fora desta lista fica Grândola.

Até agora esta é considerada a mais 
completa avaliação realizada no país, 
e que irá aferir a proporção da popu-
lação que desenvolveu anticorpos 
contra o vírus SARS-CoV-2.

Os testes gratuitos poderão ser 
feitos no posto de colheita do Centro 
de Medicina Laboratorial Germano de 

Sousa, em Carnide, Lisboa, empresa 
parceira do projecto. 

Os interessados em participar no 
estudo podem registar-se como vo-
luntários no endereço 

https://www.painelcovid19.pt/web/
userview/CovidTest/covidTest/_/inicio 

ou contactar a linha de apoio tele-
fónico 808 100 062, entre as 9h00 
e as 18h00. 
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a autarquia, “visa a limpeza de 
algumas árvores, bem como o 
corte de canas e de vegetação em 
geral”. 
Com esta intervenção, “o terreno 
ficará, assim, limpo, com menos 
material combustível e mais 
seguro”.

Câmara de 
Alcácer limpa 
terreno na 
encosta do 
Bairro da Graça

A Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal, no seguinte das várias 
intervenções que tem vindo a 
promover na via pública, tem 
neste momento a decorrer uma 
intervenção de capinagem na 
encosta do Bairro da Graça.
Trata-se de uma acção que, refere 

A preparação de um novo 
ano letivo normalmente 
é vivida com ansiedade e 
preocupação pelos estu-

dantes e pelos pais. Este ano ain-
da mais, dadas as circunstâncias 
de epidemia em que vivemos, o 
que exige a adoção de medidas 
de saúde pública pelo Governo.

É importante que o ano letivo 
seja preparado para assegurar 
que o ensino é presencial. 

O contacto direto entre es-
tudantes e professores é fun-
damental no processo ensino/
aprendizagem. Aliás, um dos 
aspetos que o ensino à distância 
deixou bem evidente é que a 
sala de aula é o espaço onde as 
desigualdades são mais esbatidas 
e onde existem mais condições 
para a assegurar a igualdade no 
sucesso escolar. 

Vários especialistas alertam 
para os impactos e as conse-
quências que o isolamento pode 
trazer no futuro para as crianças 
e jovens, seja no plano da saúde 
mental, no plano do desenvolvi-
mento social e no plano da apren-
dizagem. 

Por isso nas recomendações 
de saúde pública deve-se ter em 
consideração que as crianças pre-
cisam de brincar e de contactar 
com outras crianças.

Inicia-se um novo ano escolar 
mais uma vez com uma enorme 
carência de auxiliares de ação 
educativa nas escolas. 

Se em anos anteriores a falta 
de funcionários era um problema, 
neste ano letivo a situação agra-
va-se, porque são necessários 
mais funcionários para assegurar 
a limpeza e higienização dos es-
paços, por exemplo. 

É preciso que o Governo proce-
da à contratação de mais auxilia-
res de ação educativa, mas tam-
bém de técnicos especializados e 
de professores. 

Foi colocado como objetivo a 

O início do novo ano escolar

OPINIÃO

Paula Santos

consolidação das aprendizagens 
do ano anterior nas primeiras 
semanas de aulas, há necessidade 
de assegurar a resposta necessá-
ria aos alunos com necessidades 
especiais e evitar a suspensão das 
terapias, como sucedeu no final 
do ano letivo anterior, com con-
sequências muito negativas nes-
tes estudantes e isso exige que 
haja mais trabalhadores na área 
da educação nas escolas, aspeto 
que o Governo não resolveu até 
ao momento.

Se nas últimas décadas em vez 
de desinvestimento, tivesse ha-
vido o investimento necessário 
na Escola Pública, estávamos em 
melhores condições para enfren-
tar a epidemia. 

Mas a verdade é que ao longo 
de anos, sucessivos governos 
não resolveram os problemas de 
sobrelotação das escolas, com a 
construção de novas escolas, não 
resolveram o problema do núme-
ro elevado de alunos por turma, 
não procederam à contratação 
do número de trabalhadores da 
educação necessários e hoje com-
batemos a epidemia com mais 
dificuldades.

Para além da tomada de medi-
das para a proteção da saúde de 
estudantes, funcionários e pro-
fessores, a atual situação eviden-
cia a urgência do investimento na 
Escola Pública, ao nível das insta-
lações e alargamento da rede pú-
blica de ensino, do pré-escolar ao 
ensino secundário; do reforço de 
professores, técnicos e auxiliares 
de ação educativa, com direitos 
assegurados; da adequação dos 
materiais didáticos e moderniza-
ção de equipamentos informáti-
cos; da existência de uma verda-
deira escola inclusiva; da garantia 
de igualdade do acesso e sucesso 
escolar para todos.   

Deputada do PCP

Se nas últimas 
décadas em vez 

de desinves-
timento, 

tivesse havido 
o investimento 

necessário na 
Escola Pública, 

estávamos 
em melhores 

condições para 
enfrentar a 

epidemia

Humberto Lameiras

No sábado vai 
decorrer uma recolha 
de alimentos para 
famílias carenciadas, 
e no domingo 
serão entregues 
computadores 
a jovens

A Associação de Moradores de Santa 
Marta do Pinhal promove este sába-
do, dia 12, entre as 9h00 e as 13h00, 
uma nova recolha de bens alimenta-
res e de primeira necessidade, para 
as famílias carenciadas da Freguesia 
de Corroios.

Trata-se de uma acção desenvol-
vida em parceria com a Loja Social 
da Junta de Freguesia de Corroios.

Todos os bens entregues pela po-
pulação, e recolhidos pela equipa da 
Associação de Moradores de Santa 
Marta do Pinhal, “serão canalizados 
para a Loja Social de Corroios, sendo 
posteriormente encaminhados para 
as famílias carenciadas que mani-
festem a sua pretensão”, refere a 
direcção da associação.

Esta recolha de bens alimentares, 

ACÇÕES SOLIDÁRIAS
Recolha de bens alimentares 
e entrega de computadores 
na freguesia de Corroios

representa uma das muitas activi-
dades organizadas e executadas 
pela Associação de Moradores de 
Santa Marta do Pinhal que, no actual 
mandato, tem vindo a desenhar um 
programa de iniciativas para abran-
ger diversas áreas que considera 
“necessitar de intervenção”. 

Entretanto, também em Corroios, 
a Associação dos Escoteiros de Por-
tugal, na sede do Grupo 242, vão ser 
doados computadores pessoais às 
crianças e jovens que foram identifi-
cados por terem necessidade destes 
equipamentos.

Esta acção vai decorrer no domin-
go, pelas 14h00, e resultou depois 
do contacto de uma entidade, que 
prefere o anonimato, com a Asso-
ciação dos Escoteiros de Portugal.

“Esta entidade, situada no Barrei-
ro, mas representando uma rede de 
amigos, ao perceber que existiam 
muitas crianças e jovens impedidas 
de prosseguir com os seus estudos 
via online, decidiu agir”, refere co-
municado da Associação dos Esco-
teiros de Portugal.

A manifestação solidária foi dada 
a conhecer à Chefia da Região Além 
do Tejo, entre outras entidades, que 
procedeu à identificação dessas 
crianças e jovens, no seio dos seus 
Grupos que abrangem os distritos 
de Portalegre, Évora e Setúbal.

DR
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Desporto Cova da Piedade 
recebe Sporting 
na 1.ª jornada da 
Liga Revelação

Miguel Nunes Azevedo

Antigo avançado dos 
sadinos não terá sido 
considerado para 
orientar a equipa 
no Campeonato de 
Portugal e poderá 
abandonar o clube

VITÓRIA FC

Meyong poderá 
deixar o Bonfim

Depois de três épocas como treinador 
adjunto no Bonfim, Meyong poderá 
estar de saída do Bonfim. Ao que O 
SETUBALENSE apurou, o camaronês 
não terá recebido proposta da admi-
nistração para assumir o comando da 
equipa como treinador principal e não 
ficou satisfeito com a possibilidade de 
continuar como adjunto no Campeo-
nato de Portugal. 

O emblema setubalense, que es-
te ano competirá na terceira divisão 
depois de ter visto chumbada pela 
Liga a sua inscrição nos campeonatos 
profissionais devido a um eventual 
incumprimento dos pressupostos 
financeiros, ainda não apresentou 
a equipa técnica para a época que 
se aproxima mas, nas últimas sema-
nas, terá sondado alguns nomes. No 
processo, o antigo avançado ter-se-
-á apercebido que não entrava nas 
contas do clube para o cargo e já terá 
informado os responsáveis da vonta-
de de deixar o projecto, tendo para tal 
de rescindir em breve o contrato que 
é válido por mais uma época.

O SETUBALENSE sabe ainda que 
o camaronês já não terá orientado 
os últimos treinos da equipa e que os 
trabalhos estão entregues a Alexan-
dre Santana, que estava ao leme dos 
sub-23 e que neste momento conta 
com o auxílio de Diego Silva e Diogo 
Marques, entre outros treinadores 
que permanecem na equipa. O téc-
nico de 42 anos orientou os juniores 
na época anterior, assumindo o cargo 
em Janeiro depois da saída de Bruno 
Ribeiro para o futebol angolano. 

Camaronês já não orientou os últimos treinos da equipa sadina

VFC

assumindo o cargo de forma interina 
antes da entrada de Julio Velázquez, 
e voltou a segurar o leme depois da 
saída do espanhol e regresso de 
Lito Vidigal. No total, liderou o gru-
po em quatro encontros diante de 
Santa Clara (9.ª jornada), Boavista 
(10.ª jornada), Rio Ave (11.ª jornada) 
e Paços de Ferreira (30.ª jornada), 
conseguindo uma vitória diante dos 
axadrezados (1-0). 

Como jogador, o antigo avançado 
participou em 216 jogos pelo Vitória, 
apontando 82 golos, um dos quais 
frente ao Benfica, na final da Taça de 
Portugal em 2005, que valeu a con-
quista da prova rainha do futebol por-
tuguês. Foi ainda o melhor marcador 
da I Liga em 2005/06, ao serviço do 
Belenenses. No currículo conta ainda 
com passagens por Canon Yaoundé 
(Camarões), Ravenna (Itália), Levante 
(Espanha), Albacete (Espanha), Braga 
e Kabuscorp (Angola). 

Meyong chegou a Setúbal em 
1999/2000, permanecendo no 
conjunto setubalense durante seis 
épocas. Viria a regressar em 2011/12 
e a sair no final da época seguinte, re-
gressando para uma terceira passa-
gem no Bonfim em 2015/16, antes de 
pendurar as chuteiras na temporada 
seguinte. Despediu-se dos adeptos 
em maio de 2017 como titular num 
encontro frente ao Boavista, num jo-
go emotivo perante uma enchente 
no Bonfim.

O antigo internacional por Cama-
rões decidiu depois avançar para a 
carreira de treinador, iniciando fun-
ções como adjunto de José Couceiro 
em 2017/18. Na época seguinte inte-
grou a equipa técnica de Lito Vidigal, 
que foi posteriormente substituído 
por Sandro Mendes. 

Na época passada, após a saída do 
antigo capitão, Meyong estreou-se 
como treinador principal na I Liga, 

José Pina 

Equipa, que já venceu 
o Kabuscor e o Agualva 
– Cacém, ainda vai 
jogar, até ao início do 
campeonato, com 
Jardiense, Escouralense 
e Rio de Mouro

O Almada Atlético Clube já trabalha 
na preparação da nova época des-
portiva, tendo em vista a sua parti-
cipação no Campeonato Distrital da 
2.ª Divisão.

O SETUBALENSE falou com o 
treinador Ricky Nelson, que está de 
regresso ao Pragal, depois de uma 
breve passagem por Inglaterra, sobre 
a forma como têm vindo a decorrer 
os trabalhos.  

“A preparação da equipa está a 
correr com normalidade. E, nesse 
sentido, tenho que deixar uma pala-
vra ao presidente e a toda a direcção 
pelo esforço que estão a fazer para 
nos darem todas as condições para 
trabalharmos”, começou por salien-
tar Ricky Nelson que se mostrava 
também orgulhoso pela entrega e 
compromisso dos jogadores. 

“Nos primeiros treinos tivemos que 
focar mais a parte psicológica porque 
não é fácil começar a trabalhar depois 
de tanto tempo de paragem. A par-

ALMADA ATLÉTICO CLUBE

Plantel com 25 jogadores 
está praticamente completo

tir do terceiro treino já começámos a 
compor o nosso jogar e terminámos 
a primeira semana com um jogo con-
tra o Kabuscor FC, que vencemos por 
4-2. O objectivo era ver os jogadores 
a nível físico. Sabíamos que iam cor-
rer muito porque a equipa não se iria 
apresentar muito bem tacticamente. 
Acabámos por vencer o jogo e ficá-
mos contentes com o que vimos, mas 
já o mesmo não poderei dizer da qua-
lidade, como é perfeitamente com-
preensível, devido ao pouco tempo 
de trabalho”, realçou o treinador.

“Na segunda semana continuámos 
a compor o nosso jogar de forma clara 
e objectiva para que os jogadores co-
meçassem a perceber o que nós pre-
tendemos. Alguns que já trabalharam 
connosco percebem o que queremos. 
Por isso, o foco foi mais para os joga-
dores novos. Foi uma semana intensa 
que terminou com mais um jogo de 
preparação, desta vez contra o Agual-
va – Cacém, que vencemos por 3-0. 
Agora há que continuar a trabalhar 
todos os momentos do jogo, porque 
queremos que o nosso jogar esteja 
pronto e afinado para o primeiro jogo 
oficial”, deixou bem vincado o trei-
nador da equipa almadense que até 
ao início do campeonato tem progra-
mado mais três jogos de preparação, 
com o Jardiense, Escouralense e Rio 
de Mouro.

O plantel, que deverá ser compos-
to por 25 jogadores, ainda não está 
fechado mas já se encontra pratica-
mente completo. As últimas arestas 
devem ser limadas nos próximo dias. 

Ricky Nelson, treinador do Almada Atlético Clube
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na condição de visitado.  A Liga 
Revelação vai ser disputada em 
moldes diferentes, por 14 clubes, 
distribuídos por duas séries de 
acordo com a sua localização 
geográfica.  Os clubes jogam entre 
si, duas vezes e por pontos, uma 
na qualidade de visitado e outra 

na qualidade de visitante. Os três 
melhores classificados de cada 
série são apurados para a fase 
de apuramento do campeão, 
transitando com metade dos 
pontos conquistados. Os restantes 
classificados de cada série serão 
apurados para a Taça Revelação.

O Cova da Piedade recebe o 
Sporting na 1.ª jornada da Liga 
Revelação, que se realiza no 
próximo sábado, dia 12, pelas 11 
horas, no Complexo Desportivo 
de Palmela. Foi este o campo 
indicado pelos piedenses para 
a realização dos seus encontros 

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição 
de sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão 
sofrer alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta 
mostra que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.

TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão. 

GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano 
profissional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que es-
truturados e calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está 
muito lúcido, objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver.

CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus senti-
mentos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais 
vantajosas. Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um 
pouco frágil, mas ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise.

LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer 
bem as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições 
familiares para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter 
a calma em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. 
Carta da semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos. 

VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em relação. 
No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as suas 
opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. Carta 
da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.  

BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. 
Controle o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, 
mostre-se mais ativo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta 
da Semana – O Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu 
alcance, basta que consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins

ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amor quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em 
que é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado.

SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma 
posição. Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua 
vida de forma objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e início de uma nova etapa próspera.  

CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária 
e amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito 
próprio e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A 
PAPISA – a semana promete ser muito importante. 

AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz. Vai sentir-se com muita vontade 
de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos.

PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

TARÓLOGO e ASTRÓLOGO FRANCISCO GUERREIRO
Resolva todos os seus problemas sentimentais, profissionais, 
financeiros e de saúde, marcando uma consulta pelo número 
96 377 05 04. Após a 1.ª consulta efectua tratamentos espiri-
tuais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo
E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

José Pina

Clube alentejano 
explica em comunicado 
as razões de estar 
contra e adianta que, se 
acontecer alguma coisa, 
alguém tem de ser 
responsável

CLUBE NÃO CONCORDA COM DECISÃO MAS VAI ACATÁ-LA

Grandolense contesta início 
do campeonato a 4 de Outubro

Na semana passada a Associação de 
Futebol de Setúbal reuniu-se com 
os clubes para decidir a data para o 
início das competições. Por maioria, 
foi decidido que o início seria a 4 de 
Outubro. O consenso não foi geral 
e o Grandolense foi um dos clubes 
que manifestou o seu descontenta-
mento porque preserva "em primeiro 
lugar a saúde de todos". De qualquer 
forma “discordamos desta decisão 
mas vamos acatá-la”, dizem os seus 
dirigentes.

Como forma de justificar a sua 
posição, o clube resolveu lançar um 
comunicado onde esclarece a mes-
ma, para que não fiquem dúvidas.

“A direcção do Clube Recreativo 
O Grandolense vem por este meio 
comunicar a sua discordância com 
a decisão tomada pela maioria dos 
clubes inscritos na 1.ª divisão da AFS, 
época 2020/2021, ou seja, iniciar a 
competição no próximo dia 4 de 
Outubro de 2020. Contudo, e uma 
vez que prezamos a democracia, 
não vivêssemos nós na denominada 
“Terra da Fraternidade”, aceitamos 
a decisão tomada, afirmando desde 

Clube propõe que não se determinasse neste momento qualquer data 
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já que não “jogaremos a toalha ao 
chão”, mas que tudo faremos para 
defender não só a nossa instituição, 
mas, acima de tudo, a saúde e inte-
gridade dos nossos atletas.

Através deste comunicado, gosta-
ríamos de explicitar a todos a nossa 
posição, pois consideramos que as 
condicionantes ao início das compe-
tições seniores amadoras da AFS são 
várias, sendo muitas delas prejudi-
ciais para os clubes, tais como:

Ausência de público que priva os 
clubes de uma receita de extrema 
importância para a sua sobrevi-
vência, balneários sem condições 
na maioria dos campos, testes 
aleatórios de despiste pagos pelos 
clubes quando os jogos se realizam 
com equipas de zona de risco, jo-
gos adiados só com 50% de atletas 
infectados quando em Évora os jo-
gos são adiados pela própria asso-
ciação se existirem três casos de 
infecção confirmados num plantel 

e as dúvidas existentes sobre o que 
acontece caso o campeonato seja 
suspenso.

A nossa proposta seria que não se 
determinasse neste momento qual-
quer data para início da competição. 
Durante o(s) próximo(s) mês(es) 
iriamos avaliando a evolução da 
pandemia em Portugal, para mais 
tarde poder decidir de consciência 
tranquila, protegendo assim a saú-
de de todos nós. Por tudo o referido 
anteriormente, o Clube Recreativo 
O Grandolense não pode assumir a 
responsabilidade por algum proble-
ma, relacionado com contágio por 
Covid-19, que possa vir a acontecer 
no futuro. Alguém terá que assumir 
essa responsabilidade, mas não nós! 
Assim, e apesar de contestarmos a 
decisão tomada, informamos que 
iremos acatar a mesma e participar 
no Campeonato Distrital da 1.ª divi-
são da AFS, de forma a não sermos 
derrotados na secretaria”. 

O Charneca de Caparica Futebol Clu-
be e o Grupo Desportivo Pescadores 
da Costa de Caparica foram recente-
mente distinguidos com a Bandeira 
da Ética atribuída pelo Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude, 
através do Plano Nacional de Ética 
no Desporto.

BANDEIRA DA ÉTICA
Charneca de Caparica e Pescadores galardoados

Em ambos os clubes, a Bandeira da 
Ética foi entregue pela responsável 
distrital do IPDJ no distrito de Setú-
bal, sendo imediatamente hasteada 
tanto no Campo do Cassapo como no 
Campo dos Pescadores.

A Bandeira da Ética é dirigida a to-
das as entidades que pretendam que 

seja reconhecido e certificado o seu 
trabalho no âmbito da promoção dos 
valores éticos através do desporto. 
Os proponentes podem requerer a 
certificação de projectos, iniciativas, 
departamentos, ou da própria enti-
dade no seu conjunto.
J.P.
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