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A imprensa regional é insubs-
tituível.  E  “O SETUBALEN-
SE”, um seu lídimo repre-
sentante, evidentemente, 

também o é. É, não só por se tratar 
do mais antigo jornal de Setúbal e 
um dos mais antigos do país, mas por 
mérito próprio. É o mais completo 
jornal do distrito. Daí; “O Seu Diário 
da Região”.
Na edição de terça-feira passada, 
entre diversas notícias relevantes, 
como a de estarem abertas vagas 
para 80 médicos nos hospitais 
do distrito de Setúbal, o Moscatel 
Ermelinda Freitas que venceu o 
prémio de Melhor Vinho Generoso 
no Concurso da Comissão Vitiviní-
cola de Setúbal, a empresa sadina 
Etermar que ganhou concurso in-
ternacional para uma obra no Perú 
no valor de 11 milhões de euros, o 
presidente da Câmara Municipal 
de Palmela, Álvaro Amaro, a dizer, 
e bem, que “O Governo deve pen-
sar numa rede pública de lares e 
ampliar respostas existentes das 
IPSS”, uma reportagem sobre a 
última edição da Festa do Avante, 
e quem é que sabia que a única 
oficina de latoaria existente em 
Setúbal, poderá encerrar? Ficaram 
a saber, pela pena e reportagem de 
Maria Carolina Coelho, os leitores 
deste jornal.
E é sobre esta possível triste notí-
cia  que nos queremos pronunciar.
Num mundo onde impera o 
plástico, tanto dele ,depois de 
utilizado que  não é reciclado nem 
depositado nos locais apropriados, 
representando assim um dos mais 
graves problemas ambientais ( 
há milhões de toneladas no mar), 
todas as alternativas a este mate-
rial, devem ser preservadas e até 
aumentadas. 
A latoaria é uma delas.
Tal como se diz na reportagem, o 

Que a latoaria em Setúbal não morra

OPINIÃO

Francisco Ramalho

senhor Jorge Varandas, 68 anos, 
latoeiro, é o proprietário da refe-
rida oficina situada no número 26 
da Rua Capitão-Tenente Carvalho 
Araújo, nas traseiras da estação 
rodoviária, fabrica os mais variados 
utensílios, como baldes, regado-
res, caldeiras, cataventos. Fazendo 
ainda trabalhos de reparação. 
Queixa-se que a procura pelos 
seus artefactos , também devido à 
pandemia, tem diminuído. 
Muitos dos seus clientes  eram 
turistas. Agora, como se sabe, são 
poucos. Para agravar a situação 
que poderá ir até ao fecho da ofi-
cina, o prédio onde a mesma se 
situa, foi vendido, deram-lhe cerca 
de três meses para abandonar 
o espaço e ainda não conseguiu 
outro.
Diz o senhor Jorge que gostava 
de ensinar a sua arte e até sabe de 
pretendentes.
Dizer ainda que para além desta 
arte se poder perder em Setúbal, e 
ao contrário dos  utensílios fabrica-
dos em plástico, a latoaria é de du-
ração quase eterna e não poluente. 
Portanto, a questão que se coloca 
é esta: se é crucial preservar-se o 
ambiente já tão degradado,  conter 
e inverter o desemprego, irão as 
autoridades deste país do ramo 
do Trabalho e da Segurança Social, 
negarem apoio a este trabalhador  
e deixarem morrer esta arte em 
Setúbal?  
A Autarquia e outras entidades 
locais, não poderão também fazer 
qualquer coisa?
Mais um exemplo da utilidade 
deste jornal. Através dele, aqui fica 
o apelo não só a bem do senhor 
Jorge Varandas, mas também dos 
seus potenciais clientes, da cidade 
e do ambiente.

Ex-bancário, Corroios

Sindicato diz que 
a administração 
da empresa não 
respondeu ao caderno 
reivindicativo

SETÚBAL

Trabalhadores da Lisnave Yards 
fazem greve de 24 horas 
na próxima quinta-feira

Os trabalhadores da Lisnave Yards 
– Estaleiro da Mitrena cumprem um 
dia de greve na próxima quinta-feira 
devido à falta de respostas da admi-
nistração ao caderno reivindicativo, 
anunciou ontem a União de Sindica-
tos de Setúbal (USS).

 “A greve terá início às 00h30 
do dia 17 de Setembro e termo às 
00h30 do dia 18 de Setembro”, re-
fere um comunicado da estrutura 
sindical afeta à CGTP, que acusa a 
administração da Lisnave Yards de 
não dar reposta aos trabalhadores.

“Decidiram também marcar greve 
a todo o trabalho suplementar, mes-
mo em regime de adaptabilidade, 
horas que são pagas e não pagas, das 
00h30 do dia 17 às 00h30 do dia 
20 de Setembro 2020”, acrescenta 
o documento.    

De acordo com o comunicado da 
USS, entre outras reivindicações, 
os trabalhadores da Lisnave Yards, 
reclamam aumentos salariais, o pa-
gamento da remuneração corres-
pondente quando são chamados a 

Entre as reivindicações está o aumento salarial

DR

exercer funções superiores e o “fim 
do regime de adaptabilidade”, que 
dizem ter “muitas horas acima de 
qualquer outro sistema e da lei”.

Contactado pela agência Lusa, o 
coordenador da USS, Luís Leitão, 
disse que a Lisnave Yards é uma em-
presa do universo da própria Lisnave 
que integrou trabalhadores da an-
tiga empresa pública Gestnave, no 
âmbito de um acordo de princípio 
com o Governo português, em 1999.

A Gestnave tinha sido constituída 
pelo Estado no âmbito do proces-
so de reestruturação da indústria 
naval, com o objectivo de fornecer 
mão-de-obra à Lisnave e minimizar 

os impactes sociais decorrentes da 
redução de trabalhadores nos esta-
leiros navais de Setúbal e do encerra-
mento dos estaleiros da Margueira, 
em Almada.

Luís Leitão referiu, no entanto, 
que os trabalhadores da Gestnave 
integrados na Lisnave Yards nunca 
tiveram o mesmo salário e regalias 
dos trabalhadores da própria Lis-
nave, empresa de reparação naval 
que passou a operar apenas nos es-
taleiros de Setúbal (antiga Setenave) 
desde o encerramento dos estaleiros 
da Margueira, em Almada, no final 
do ano 2000. 
Lusa

Sérgio Godinho e os Assessores 
vão actuar na sexta-feira, a partir 
das 21h30, no Parque de Feiras e 
Exposições de Grândola, no âmbito 
do Encontro da Canção de Protesto 
deste ano.

Segundo a Câmara de Grândola, o 
concerto, que é gratuito, mas está su-
jeito a reserva antecipada de lugares, 

GRÂNDOLA

Concerto de Sérgio Godinho 
e os Assessores na sexta-feira

vai oferecer "uma viagem musical pela 
profusa carreira" do cantor e composi-
tor Sérgio Godinho, com recriação de 
canções que marcaram os seus discos 
"Os sobreviventes" e "Pré-Histórias" 
e "a interpretação de outras, mais ou 
menos recentes, poeticamente asso-
ciadas ao conceito de exílio".

O Encontro da Canção de Protesto 

deste ano vai decorrer entre quinta-
-feira e domingo, em Grândola, com 
espectáculos musicais, exposições e 
documentários dedicados à temáti-
ca do exílio e colóquios, sessões tes-
temunhais e de canto livre em que 
estarão presentes figuras relaciona-
das com os universos de José Mário 
Branco e a canção de protesto. Lusa



camarário do Montijo. A ordem 
de trabalhos da sessão, que se 
inicia às 15h00, engloba ainda um 
conjunto de contratos-programa 
e protocolos de colaboração a 
estabelecer com várias entidades, 
nas áreas do desporto e da cultura. 
Em discussão estará também 

a não adjudicação do concurso 
referente à obra de ampliação e 
adaptação da actual Escola Básica 
do Afonsoeiro, além da hasta 
pública para ocupação de bancas 
e lojas do Mercado Municipal do 
Montijo e do Centro Comercial das 
Barreiras.

Mil testes a lares 
do concelho em 
discussão na 
reunião de câmara 
do Montijo

A atribuição de apoio financeiro 
à Santa Casa da Misericórdia de 
Canha para realização de mil testes 
de despistagem à Covid-19 nos 
lares da rede pública do concelho 
é uma das propostas que, amanhã, 
vão ser submetidas a votação na 
reunião quinzenal do executivo 
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Ana Martins Ventura

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

Empresários do turismo 
em manifestação frente 
ao Estádio do Bonfim

Hoje, pelas 16h40, frente ao Estádio 
do Bonfim, o Movimento SOS Auto-
carros e a Associação Rodoviária de 
Transportadores Pesados de Passa-
geiros (ARP) manifesta-se contra a 
lotação máxima imposta pelo Gover-
no no transporte de passageiros, em 
viaturas de lugares exclusivamente 
sentados, associadas à actividade 
turística. 

Em comunicado, o Movimento 
SOS revela que tinha a expectativa 
de que o Conselho de Ministros de 
27 de Agosto “tivesse agendada a 
votação da limitação da lotação das 
viaturas com lugares exclusivamente 
sentados”. No entanto, os represen-
tantes deste movimento assumem-
-se “surpreendidos pela ausência 
deste ponto”. 

Actualmente, em Portugal con-
tinental, as viaturas de passageiros 
têm uma lotação de 2/3 da sua capa-
cidade, mesmo quando se tratam de 
viaturas com lugares exclusivamente 
sentados. Motivo que leva os repre-
sentantes deste movimento a recor-
dar que, “os autocarros de turismo se 
diferenciam dos autocarros urbanos 
precisamente porque todos os pas-
sageiros seguem a viagem sentados 
e numa única direcção, à semelhan-
ça dos aviões”.  E, “tratando-se dum 
ambiente controlado, permanente-
mente higienizado, em que todos os 
passageiros usam máscara, com cir-
culação unidirecional e sem contacto 
entre passageiros”, afirmam que esta 
situação “já mereceu o levantamento 
de restrições em Espanha e França”

O Movimento SOS Autocarros aler-
ta ainda que, se o Governo insistir no 
que classificam como um “erro”, con-

siderando os autocarros de turismo 
iguais aos autocarros urbanos, metro 
ou comboios urbanos, estará a “con-
denar o sector a limitações injustas 
em comparação com equipamentos 
semelhantes, em actividade noutras 
partes do território nacional”. Neste 
caso a Madeira e Açores. 

Actualmente estão sediadas no 
distrito de Setúbal mais de 35 em-
presas deste sector. E o movimento 
recorda que estas empresas estão 
com quebras de faturação “de 80% 
a 100%”. Além dessa perda, “o layoff 
simplificado terminou a sua capacida-
de de resposta ao sector em Julho”. 
Este mês termina a disponibilidade 
das seguradoras “para reduzir o valor 
dos seguros das frotas”. Depois, em 
Março de 2021, “terminam as mora-
tórias das prestações das viaturas”. 
Perante este cenário, os empresários 
ponderam despedimentos em massa, 
venda desvalorizada das suas viatu-
ras, encerramento das empresas “ou 
mesmo a insolvência”.

Entretanto, os empresários que in-
tegram o Movimento SOS Autocarros 
requereram ao Governo a constitui-
ção de “uma equipa multiministerial”, 
para reunir com os representantes 
destas empresas e sectores delas 
dependentes.

O objectivo seria “rever a lotação 
permitida nos autocarros”; “encon-
trar soluções urgentes para garantir 
financiamento adequado e específico 
às necessidades do sector”; “evitar 
despedimentos em massa”; “revalo-
rizar frotas”; “defender as empresas 
com maiores quebras de facturação 
nos concursos públicos para trans-
portes regulares da administração 
central e local”. 

Movimento SOS 
Autocarros exige 
retirada de lotação 
máxima em 
autocarros de lugares 
exclusivamente 
sentados

Meses de Verão foram 
de menos passageiros, 
sobretudo em Julho

REGIÃO

Transtejo e Soflusa com quebras 
na procura na ordem de 45% 
em relação a 2019

A Transtejo e Soflusa registou uma 
quebra da procura na ordem dos 
45% durante o Verão, em relação a 
2019, devido à pandemia, anunciou 
ontem a empresa, que assegura as 
ligações fluviais entre a Margem Sul 
e Lisboa.

Numa resposta enviada à agência 
Lusa, a empresa adiantou que repôs 
todos os horários entre Maio e Julho, 
cumprindo o limite de dois terços da 
lotação dos navios.

“Apesar da aposta na oferta, du-
rante este Verão, o transporte pú-
blico fluvial registou, face ao período 
homólogo de 2019, uma quebra da 
procura na ordem dos 45% (-51% em 
Junho, -45% em Julho e -42% em 
Agosto)”, salientou.

Verificou-se uma variação de -47% 
na média de passageiros transpor-
tados nos dias úteis face ao mesmo 
período de 2019 (-53% em Junho, 
-45% em Julho e -42% em Agosto).

DR

Apesar de prever uma lenta recu-
peração, neste mês e no próximo a 
empresa vai manter os horários ha-
bituais de cada ligação fluvial.

“Não obstante o actual cenário de 
incerteza, associada à evolução da 
pandemia e as previsões macroeco-
nómicas, a Transtejo e Soflusa tem 
expectativa de que a procura possa 
evoluir, gradualmente, nos meses 
de Setembro e Outubro, ainda que 
de forma residual”, referiu.

A Transtejo é responsável pelos 
terminais do Seixal, Montijo, Caci-
lhas e Trafaria/Porto Brandão, no 
distrito de Setúbal, fazendo as suas 
ligações a Lisboa, enquanto a Soflusa 
faz a travessia entre o Barreiro e o 
Terreiro do Paço.

A empresa acrescentou que a fro-
ta não sofreu qualquer alteração em 
termos de navios disponíveis, antes 
e depois da pandemia, tendo deter-
minado apenas as lotações de um 
terço e de dois terços, no âmbito das 
medidas de emergência e de contin-
gência, respectivamente.

A Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) terá, a partir de terça-feira, 
a mesma oferta de transportes que 

tinha antes da redução devido à pan-
demia, a tempo do novo ano escolar, 
confirmou o primeiro secretário me-
tropolitano, na quinta-feira.

“A oferta de transporte rodoviário 
de passageiros passa a 100% a par-
tir de meados do mês, ou seja, dia 
15 [hoje]. Admito que possa haver 
um atraso num dia ou dois num ou 
noutro operador, mas a partir do dia 
15 o transporte de passageiros passa 
a 100%”, disse à Lusa Carlos Hum-
berto Carvalho.

O responsável destacou também 
que a AML mantém “uma disponibi-
lidade para, se for caso disso, numa 
carreira ou num determinado horá-
rio, numa situação concreta, poder 
fazer reforços para além dos 100%”.

Na semana passada, o ministro do 
Ambiente e Acção Climática, João 
Matos Fernandes, no 'podcast' do 
PS "Política com Palavra", afirmou 
que o país passará a ter oferta plena 
nos transportes públicos para fazer 
face ao aumento da procura devido 
à reabertura das escolas, "mesmo 
sabendo que a procura vai ser infe-
rior a esses 100%".
Lusa

DR



Continuam abertas as inscrições 
para os voluntários interessados 
em participar na acção de limpeza a 
realizar, no próximo sábado, a partir 
das 10h00, na Praia de Albarquel. 
Os voluntários podem “inscrever-
se através do endereço de correio 
eletrónico ap.lixomarinho@gmail.

com”, revela a Câmara de Setúbal, 
entidade que apoia a organização 
da iniciativa em conjunto com a 
Associação Portuguesa do Lixo 
Marinho. Sob o mote “Juntos, por um 
mar sem lixo!”, a acção implica não só a 
recolha, como também a inventariação 
dos materiais encontrados.
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Setúbal Acção de 
limpeza em 
Albarquel 
com inscrições 
abertas

Cândido Casimiro 
responde a notícia 
sobre pedido para 
Assembleia Geral 
do Vitória FC
Na sua edição de 3 de Setembro de 
2020 o jornal que Vª Exª dirige publi-
cou, na pág. 4, um artigo sob o título 
"Contradição - ARSLVT garante que 
não recebeu pedido do VFC para AG" 

Este título bombástico e malicioso 
induz em erro os leitores e põe em 
causa a minha idoneidade e bom no-
me, pois defendi publicamente que 
tinha sido eu a solicitar a autorização, 
não havendo qualquer contradição, 
porque nunca dissemos que o pedido 
tinha sido dirigido à ARSLVT. 

Aliás, a mesma jornalista, em an-
terior artigo, publicado na edição de 
1/9, diz, referindo-se a uma afirmação 
minha, "Foi pedida à Direcção Geral 
de Saúde, na pessoa do Delegado 
Regional, autorização... ". 

Quer isto dizer que o pedido foi fei-
to ao Delegado Regional, pelo que é 
um sofisma contactar a ARSLVT para 
confirmar um pedido, que bem sabia 
não ter sido dirigido a esta entidade. 

A senhora jornalista antes de inda-
gar junto da ARSL VT, podia e devia 
contactar-nos para saber a quem ti-
nha sido endereçado o pedido, como 
lhe impõe o Estatuto do Jornalista (n° 
1 do artigo 14 (deveres). 

Mas não... optou por um título que 
põe em causa os factos e a verdade, 
porque nós dissemos que contactámos 
o Delegado Regional e não a ARSLVT.

Publicar e dar destaque a um não fac-
to é puro exercício de não jornalismo, 
que viola frontalmente o disposto no 
nº 1 do artigo 14 daquele diploma, que 
diz "constituiu dever fundamental do 
jornalista informar com rigor e isenção, 
rejeitando o sensacionalismo e demar-
cando claramente os factos da opinião", 
e só mancha quem o escreveu. 

Cândido Casimiro
Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral do Vitoria FC

NR. A jornalista pretendeu saber se a 
ARS tinha conhecimento da decisão to-
mada pelo Delegado de Saúde. A palavra 
contradição não se dirige ao Dr. Cândi-
do Casimiro, mas ao facto de haver uma 
decisão das autoridades de Saúde (de-
legado e DGS) que a ARS desconhece. 

DIREITO DE 
RESPOSTA

Rogério Matos

MP recorreu da 
sentença que absolveu 
os responsáveis 
pela obra 

MORRERAM CINCO PESSOAS

Recurso sobre queda da parede do Mercado 
do Livramento por apreciar há ano e meio

O Tribunal da Relação de Évora está 
há ano e meio a apreciar o recurso do 
Ministério Público (MP) à absolvição 
dos responsáveis da obra de requa-
lificação do Mercado do Livramento 
pela morte de cinco trabalhadores 
na queda da parede centenária em 
Fevereiro de 2012. O Tribunal de 
Setúbal absolveu, em Fevereiro de 
2019, os arguidos Pedro Gonçalves, 
director de segurança, e Carlos Gon-
çalves da Rocha, diretor técnico, que 
partilharam o banco dos réus com a 
empresa da obra, ABB, por não terem 
tido consciência de que o trabalho de 
escavação ao longo da parede fosse 
resultar na queda.

Os arguidos estavam acusados pe-
los crimes de violação de regras de 
construção ao não terem tomado os 
devidos cuidados nas escavações ao 
longo da parede, expondo e descon-
finando-a por completo, acredita o 
MP. O coletivo de juízes referiu que 
“foi a operação da retroescavadora 
que provocou a queda, em conjunto 
com outros factores como ter-se en-
contrado água por debaixo desta que 
fragilizava a sua sustentação, mas não 
se apurou que os arguidos tivessem 
dado ordens que viessem a violar as 
regras de construção”.

O MP não ficou satisfeito com a 
fundamentação utilizada pelos juízes 
para absolver os arguidos, respon-
sáveis pela obra de requalificação, e 
pediu aos juízes desembargadores 
do Tribunal da Relação de Évora que 
anulem a sentença e exijam uma 
melhor fundamentação ao coletivo 
de juízes do Tribunal de Setúbal. Em 
última instância, o MP quer que o Tri-
bunal de Setúbal altere a decisão de 
absolvição para uma de condenação 
pelos crimes de violação agravada das 
regras de construção.

Em 2012, a derrocada de uma parede no mercado causou a morte de cinco trabalhadores

ARQUIVO

No dia da tragédia, 7 de Fevereiro 
de 2012, pelas nove horas da ma-
nhã, o trabalhador Davide Ferreira 
da Sila recebeu ordens para iniciar 
a escavação junto ao alçado sul do 
mercado, trabalho esse que era do 
desconhecimento da autarquia, dona 
da obra, e da empresa fiscalizadora 
da obra. Pedro Gonçalves, director 
de segurança ainda ordenou que o 
trabalhador parasse, foi-lhe dito que 
a escavação não era junto à parede, 
mas dizia respeito a uma das sapatas, 
ao que Pedro Gonçalves consentiu.

Pelas 17:30 horas, no momento em 
que Davide da Silva já tinha escavado 
entre 25 e 30 metros ao longo da pa-
rede, a uma profundidade entre 1.10 
metros e 2.05 metros, deu-se o de-
sabamento. Os cinco trabalhadores, 
que se encontravam nas imediações 
a executar trabalhos de cofragem, 
armação de ferro e enchimento de 
betão em pilares, ficaram soterrados 

e morreram no imediato. Alberto San-
ches Silva, José Arlindo de Mesquita, 
Souleymane Diallo, Joao Faceira e 
Saico Caimanque perderam a vida e 
Davide da Silva sobreviveu por estar 
dentro da retroescavadora.

O MP considera que os arguidos 
infringiram, de forma livre, delibe-
rada e consciente, regras técnicas e 
legais de construção alusivas a es-
cavação, entivação e escoramento 
de estruturas, colocando em peri-
go e representando como possível 
o eventual desmoronamento do 
alçado sul do edifício que interven-
cionaram e do qual eram responsá-
veis, pondo igualmente em perigo 
efectivo bens pessoais e concretos, 
conformando-se com a criação de 
tais perigos e prosseguindo com a 
sua actuação, aceitando como possí-
vel que pudessem vir a causar a mor-
te dos trabalhadores, resultado com 
o qual não se conformaram.

Não se apurou 
que os arguidos 
tivessem dado 
ordens que 
viessem a violar 
as regras de 
construção
Colectivo de juízes
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PalmelaA cerimónia de inauguração 
da Escola Básica de Cabanas 
aconteceu ontem, com o intuito de 
o estabelecimento de ensino estar 
em funcionamento no próximo ano 
lectivo. A escola terá cerca de 80 
alunos, num investimento por parte 
do município palmelense de mais 

Escola de Cabanas 
inaugurada após 
investimento de 600 mil 
euros

de 600 mil euros. A requalificação 
incidiu principalmente na sala 
polivalente e, segundo a Câmara 
Municipal de Palmela, "englobou 
áreas complementares de apoio, 
designadamente, sala para os 
docentes e atendimento, balneários 
e instalações sanitárias”.

Maria Carolina Coelho

Medida pretende 
garantir “segurança da 
comunidade educativa” 
no arranque do novo 
ano lectivo

COVID-19

Câmara Municipal vai testar 
auxiliares de acção educativa e 
motoristas dos transportes escolares

Com o arranque do novo ano lectivo 
agendado para esta quinta-feira, a 
Câmara Municipal de Palmela vai 
colocar em prática “um conjunto de 
medidas e investimentos especiais”, 
com o objectivo de contribuir “para a 
segurança da comunidade educativa 
neste contexto pandémico”, refere 
a autarquia em comunicado. Para o 
efeito, “e na sequência de reuniões 
realizadas com os três agrupamen-
tos de escolas”, vão ser colocadas 
em acção diversas práticas de forma 
a evitar a propagação da Covid-19, 
que “perfazem um investimento 
superior a 100 mil euros”. 

Entre outras medidas, a Câmara 
Municipal vai proceder à “testagem 
das auxiliares de acção educativa, 
afectas ao pré-escolar e refeitórios 
e dos motoristas afectos a trans-
portes escolares, à distribuição de 
máscaras reutilizáveis e à aquisição 
de tapetes desinfectantes para colo-
cação nas entradas de cada edifício 
escolar”. A autarquia vai, também, 
ceder “aos agrupamentos 30 por-
táteis e 75 hotspots para os alunos 
com carências económicas”, colocar 
“145 webcams, pares de colunas e 
auscultadores” e fornecer “refeições 
a 31 alunos carenciados, em regime 
de take-away”. 

No que diz respeito aos apoios 
sociais, o município vai oferecer “os 
cadernos de actividades a todos os 
2 266 alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico”, mantendo, ainda, a “atribui-
ção de Bolsas de Estudo a 30 alunos 
que ingressem ou frequentem esta-
belecimentos de Ensino Secundário 

Município vai também distribuir mascarás reutilizáveis e adquirir vários tapetes desinfectantes
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do concelho, podem ser carregados 
mensalmente nos Centros de Re-
curso para a Juventude e na sede 
da União de Freguesias de Pocei-
rão e Marateca, enquanto que nos 
transportes escolares “mantém-se 
a discriminação positiva da distân-
cia casa/escola igual ou superior a 
dois quilómetros”. “Após 5 anos de 
implementação, considera-se con-
solidado o transporte de alunos do 
Bairro Alentejano para a Escola Her-
menegildo Capelo, continuando-se a 
alargar, também este apoio, aos alu-
nos da Escola Secundária de Palmela 
residentes na mesma zona”, refere a 
autarquia na mesma nota.

A nível da Acção Social Escolar, 
“os alunos dos agregados familiares 
integrados no primeiro e segundo 
escalões do abono de família, é apli-
cado um escalão único, indexado ao 
valor do escalão A”. Aos estudantes 

do pré-escolar que se enquadrem 
nesta medida vão ser oferecidas as 
refeições, assim como aos alunos do 
1.º ciclo do ensino básico, acrescen-
do, ainda um apoio financeiro para 
material escolar e visitas de estudo, 
no montante de 40 euros. 

Na educação pré-escolar, por sua 
vez, “regista-se a manutenção de 35 
salas de aula, com a frequência de 
820 crianças”, estimando-se que “a 
despesa global aumente para cerca 
de 750 000 euros”. Para “garantir 
que o ano lectivo arranca em pleno 
funcionamento, o município proce-
deu, também, à contratação de mais 
seis assistentes operacionais para o 
pré-escolar e programa de alimen-
tação escolar, aumentando para 82 
as auxiliares de acção educativa”, e 
atribuiu “aos Agrupamentos de Es-
colas dez euros por aluno, num total 
de 32 550 euros”.

Conjunto de 
medidas e 
investimentos 
especiais 
por parte da 
autarquia 
perfazem um 
investimento 
superior a 100 
mil euros

OBRAS

Pavimentações 
em Cabanas 
e Agualva 
de Cima 
adjudicadas

A Câmara Municipal de Palmela 
anunciou que já adjudicou duas em-
preitadas de pavimentação em ruas 
do concelho por um total superior a 
310 mil euros. Além disso, tiveram 
ontem início as obras de asfalta-
mento de um troço de uma via em 
Quinta do Anjo, cujo investimento 
ultrapassa os 55 mil euros.

Já adjudicada, por 208 mil e 620 
euros, foi a empreitada de pavi-
mentação da Rua Manuel Xavier de 
Carvalho, em Cabanas, freguesia de 
Quinta do Anjo. A obra é para estar 
concluída dentro de três meses. Os 
trabalhos incluem a pavimentação 
de “um troço com 625 metros de ex-
tensão, a execução da rede pluvial 
e ligação à Rua Miguel Cândido e a 
remodelação da rede de abasteci-
mento de água”, explica a autarquia.

Igualmente adjudicada foi ainda a 
pavimentação da Rua João Lourei-
ro, em Agualva de Cima, Poceirão. A 
obra vai custar 102 mil e 424 euros 
aos cofres da edilidade e tem tam-
bém um prazo de execução de 90 
dias. 

A intervenção, além da pavimen-
tação, engloba “a criação de bermas 
e valetas, a drenagem da via e a sina-
lização horizontal e vertical”, revela 
o município. 

O asfaltamento desta rua, adianta 
a autarquia, “foi uma das obras mais 
votadas pelos munícipes de Pocei-
rão, no âmbito do projecto 'Eu Par-
ticipo'”.

Ontem, arrancou a intervenção 
de pavimentação de um troço da 
Rua Manuel Martins Pitorra, em 
Quinta do Anjo. A empreitada tem 
“um prazo de execução estimado 
em dois meses” e representa um 
investimento de 55 mil e 867 euros 
do município palmelense. “O troço 
em intervenção tem uma extensão 
de cerca de 450 metros. Além da 
pavimentação, a obra contempla a 
sinalização horizontal, a criação de 
valetas e prolongamentos de pas-
sagens hidráulicas ao longo da via”, 
sublinha a autarquia, a concluir.

Público, Cursos de Especialização 
Tecnológica e Ensino Superior”. 

Os passes escolares, por sua vez, 
para os alunos que estudam foram 
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Maria Carolina Coelho

Cerimónia tem lugar 
no Cineteatro São João, 
pelas 14h30, depois 
de adiada desde Junho 
devido à pandemia

MEDALHAS MUNICIPAIS

Autarquia vai condecorar 
pessoas, associações e empresas 
do concelho no próximo domingo

A Câmara Municipal de Palmela vai 
condecorar diversas pessoas, asso-
ciações e empresas do concelho no 
próximo domingo, dia 20, depois de 
ter vindo a adiar a cerimónia desde dia 
01 de Junho, Dia do Concelho, devido 
à propagação da Covid-19. O evento, 
agendado para as 14h30, vai aconte-
cer no Cineteatro São João, no qual os 
homenageados, pelo “seu trabalho, 
exemplo e valioso serviço”, vão ser 
condecorados “nas áreas do Associa-
tivismo, Cultura, Desporto, Cidadania 
e Solidariedade, Economia e Comércio 
Tradicional, Património Cultural e De-
senvolvimento Económico”, revela a 
autarquia em comunicado.

Com a Medalha de Honra do Con-
celho, “a mais alta condecoração atri-
buída pelo município”,  vão ser con-
decoradas, para além de D. Manuel 
Martins (título póstumo), “que teve 
um papel insubstituível na região ao 
longo de décadas”, as corporações de 
bombeiros de Águas de Moura, Pal-
mela e Pinhal Novo, por se encontra-

Malvina Gomes, atleta do Clube de 
Triatlo da Palmela Desporto, sagrou-
-se campeã nacional da modalidade 
na Amora, com a primeira posição 
alcançada no seu grupo de idade 
(40-44).  O Triatlo da Amora, assim 
como o Aquatlo, disputaram-se nos 
dias 12 e 13 de Setembro, integrando 
o Campeonato Nacional Individual e 
de Clubes de Aquatlo, o Campeona-
to Nacional de Juvenis e o Encontro 

Homenageados vão ser condecorados pelo seu "trabalho e valioso serviço"
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rem “sempre na linha da frente do 
auxílio e protecção, com coragem e 
altruísmo”. Também a Casa Ermelin-
da Freitas, a comemorar o seu 100.º 
aniversário, e a Volkswagen Autoeu-
ropa, que celebra 25 anos, vão rece-
ber esta distinção, por serem “dois 
nomes incontornáveis da economia 
local e nacional, bem demonstrativos 
da diversidade do tecido económico 
do concelho e seus representantes 
além-fronteiras”. 

A Medalha Municipal de Mérito vai 
ser atribuída a “53 pessoas e entida-
des”, enquanto que, com a Meda-

lha Municipal de Serviço Prestado, 
“nos graus cobre (15 anos), prata 
(25 anos) e ouro (35 anos)”, vão ser 
homenageados “83 trabalhadores 
que têm honrado o serviço público 
e contribuído para o desenvolvimen-
to do território”. “Este ano, quatro 
trabalhadores serão, também, dis-
tinguidos com a Medalha Municipal 
de Dedicação, destinada a quem se 
supera no exercício das suas fun-
ções. Na ocasião serão, ainda, home-
nageados 20 trabalhadores que se 
aposentaram no último ano”, explica 
a mesma nota. 

ATLETA DA PALMELA DESPORTO

Malvina Gomes sagra-se campeã nacional 
no evento de Triatlo da Amora

EDUCAÇÃO

Município 
adere às 
Jornadas 
Europeias do 
Património 

As Jornadas Europeias do Patri-
mónio (JEP) estão de regresso 
nos dias 25, 26 e 27 de Setembro 
e a Câmara Municipal de Palmela 
vai associar-se ao evento através 
de “um conjunto de iniciativas en-
quadradas pelo tema Património e 
Educação”, explica a autarquia em 
comunicado. 

Seguindo o mote deste ano, 
que “pretende sensibilizar para 
o papel do património na educa-
ção e vice-versa e para a riqueza 
e complexidade desta relação”, o 
município encontra-se a promover 
a “Mostra de Trabalhos “O Castelo 
da minha terra”, patente ao público 
na Biblioteca Municipal de Palme-
la entre 25 de Setembro e 24 de 
Outubro, e uma visita ao Parque 
Venâncio Ribeiro da Costa, com 
identificação de plantas e desenho 
livre, no dia 25, iniciativa inserida 
na Formação para a Comunidade”. 
Organizada pelo Grupo das Plantas 
em parceria com a Câmara Munici-
pal de Palmela, a visita é limitada a 
15 participantes. 

A Projecção Multimédia “Memórias 
da Marateca” na fachada do edifício 
da Escola Básica n.º1 de Águas de 
Moura, também no dia 25, e “exer-
cícios de escrita criativa e leitura de 
textos pelos Criadores de Escrita, no 
dia 26, entre as 10h00 e as 12h00, 
nas Grutas Artificiais de Casal do Par-
do, em Quinta do Anjo”, compõem 
também o programa comemorativo 
das JEP. Para a actividade de escrita, 
inserida na formação para a comuni-
dade, é necessário levar caderno de 
escrita e um assento.

A participação nas actividades, 
“de carácter gratuito”, requer ins-
crição prévia. Organizadas pelo 
Conselho da Europa e da União 
Europeia, as Jornadas Europeias 
do Património envolvem, a nível 
mundial, mais de 50 países, “no 
âmbito da sensibilização dos po-
vos europeus para a importância 
da salvaguarda do património”. Em 
Portugal, a iniciativa é coordenada 
pela Direcção-Geral do Património 
Cultural.

Maria Carolina Coelho

Nacional Jovem de Triatlo.
“O Campeonato Nacional Indi-

vidual e de Clubes de Aquatlo, dis-
putou-se através uma prova sprint 
iniciada com natação, com partida 
na areia, incluindo uma volta de 750 
metros realizada no rio Tejo. A corrida 
teve um percurso de cinco quilóme-
tros com duas voltas planas de 2,5 
quilómetros, realizadas no passeio 
ribeirinho”, explica a Palmela Despor-

to através de comunicado.
No Encontro Nacional Jovem de 

Triatlo, por sua vez, “participaram 
três atletas Benjamins”, com “Arnaldo 
Camões a obter o 9.º lugar com 8´43, 
numa prova de 50 metros de natação, 
um quilómetro de ciclismo e 400 me-
tros de corrida”. “O Iniciado António 
Borges e o juvenil António Salvador, 
marcaram igualmente presença, ten-
do este último alcançado o 37.º lugar”.

BREVES

A Câmara Municipal de 
Palmela aprovou um voto 
de pesar por Ruben Pereira, 
natural da freguesia de 
Poceirão, que morreu aos 22 
anos. A autarquia destaca o 
“empenho à causa pública e 
contribuição na comunidade”. 
Ruben Pereira foi eleito 
para o executivo da União 
de Freguesias de Poceirão 
e Marateca, tendo passado 
em 2019 para a Assembleia 
de Freguesia.

Os estabelecimentos 
comerciais e de prestação 
de serviços do concelho vão 
poder funcionar, a partir 
de hoje, entre as 09h00 e 
as 23h00. Alguns sectores 
específicos, como cafetarias, 
cabeleireiros, entre outros, 
podem continuam a abrir 
antes das 09h00. Os 
restaurantes vão continuar a 
poder trabalhar até à 01h00, 
não havendo novas entradas a 
partir da meia-noite.

O executivo da Câmara 
Municipal de Palmela vai reunir 
no Cineteatro São João, em 
sessão pública descentralizada 
no âmbito da Semana da 
Freguesia de Palmela. A 
reunião acontece amanhã, 
pelas 21h00. Os munícipes que 
queiram intervir devem marcar 
presença previamente, através 
do telefone 212 336 650.

ÓBITO
Voto de pesar 
por Ruben 
Pereira

ECONOMIA
Comércio 
funciona entre 
as 09h00 
e as 23h00

SESSÃO PÚBLICA
Câmara reúne 
no Cineteatro 
São João
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SeixalAs obras de construção do Hotel Mundet 
estão paradas, o que levou a vereadora 
socialista Elisabete Adrião a questionar, 
na reunião de Câmara, o presidente da 
autarquia sobre este motivo. Joaquim 
Santos esclareceu que as obras estão 
suspensas devido ao licenciamento do 
estacionamento subterrâneo, mas “serão 

Obras do Hotel 
Mundet aguardam 
licenciamento do 
estacionamento 
para recomeçarem

retomadas ainda este mês ou no próximo”. 
O Hotel Mundet está a ser construído 
na antiga fábrica corticeira do Seixal, 
e representa um investimento de 7,5 
milhões de euros feito por privados. Terá 
84 quartos, alojamento superior de quatro 
estrelas, com estacionamento enterrado e 
um 'rooftop' com restaurante e piscina.

REGRESSO ÀS AULAS

Câmara aproveitou o Verão 
para renovar escolas

Durante a pausa escolar de Verão 
a Câmara do Seixal avançou com 
obras de beneficiação das escolas 
da sua responsabilidade, de for-
ma que, com o arranque do novo 
ano lectivo, ontem, “as crianças e 
jovens do concelho tenham me-
lhores condições”.

Refere a autarquia, em comuni-
cado, que está a “investir mais de 
8 milhões de euros na renovação 
e requalificação das escolas de 
1.º ciclo e pré-escolar, em mais de 
30 estabelecimentos de ensino, 
com a substituição de coberturas 
e pavimentos, beneficiação de 
recreios e diversos arranjos inte-
riores e exteriores”. 

A isto acrescenta que investiu 
também “mais de 1 milhão de eu-
ros na remoção de coberturas de 
fibrocimento em 14 escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico, procedendo 
depois à colocação de novas cober-
turas, garantindo não só melhores 
condições de segurança e saúde, 
mas também de conforto térmico”.

Entretanto a Câmara do Seixal 
“continua a exigir ao Governo a re-
moção do fibrocimento existente 
nas escolas básicas dos 2.º e 3.º 
ciclo e secundárias e que esses 
13 estabelecimentos de ensino 
da sua responsabilidade sejam 
alvo de obras de valorização e de 

construção de equipamentos, no-
meadamente dos cinco pavilhões 
desportivos escolares em falta”.

Noutro âmbito, a autarquia deci-
diu atribuir 10 bolsas a estudantes 
de ensino superior no valor global 
de 12 500 euros e 20 bolsas a alu-
nos do secundário no valor total 
de 15 mil euros. A acção social es-
colar do município estender-se-á 
também a ajudas subsidiárias na 
aquisição de livros, material esco-
lar e acesso a refeições escolares 
que, no total, atingem os 28 504 
euros.

Para o presidente do executivo, 
“a pandemia do Covid-19 não nos 
pode afastar do direito univer-
sal à educação”. Joaquim Santos 
reforça ainda que é “importante 
assegurar a igualdade de opor-
tunidades a todos os estudantes 
do município: igualdade no acesso 
aos materiais didácticos e igual-
dade no acesso a espaços físicos 
renovados e requalificados”.

A autarquia afirma que está a 
acompanhar as medidas e planos 
de contingência necessários ao 
regresso das crianças e jovens às 
escolas, em articulação com os 
agrupamentos escolares e auto-
ridades de saúde locais, de modo 
que este regresso seja concretiza-
do com a máxima segurança. H.L.

Aprovação de verbas 
para a requalificação 
de bairros e apoio a 
associações, marcaram 
a reunião pública que 
debateu a EB1/JI
de Paio Pires

ENTENDIMENTO SOBRE REGRESSO À NORMALIDADE

Piscinas e equipamentos 
desportivos reabriram ontem 
no concelho

Os eleitos na Câmara do Seixal estão 
de acordo sobre a necessidade de 
se recuperar a vida normal, embora 
respeitando as orientações das au-
toridades de saúde. “É importante 
que as crianças voltem às escolas, 
que todos regressemos ao traba-
lho, à vida, ao desporto, ao lazer, 
à sociedade. Mas é necessário que 
esse regresso se faça com a máxima 
segurança e tranquilidade”, subli-
nhou Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal.

O entendimento entre todas as 
forças políticas marcou o início da 
última reunião pública, onde o ve-
reador José Carlos Gomes, vereador 
da CDU e responsável pelo pelouro 
do desporto, anunciou que as pisci-
nas e outros equipamentos despor-
tivos voltam a reabrir na segunda-
-feira (ontem), e também ele vincou 
que “a vida tem de continuar, não 
podemos ficar fechados em casa. 
Neste contexto, decidimos abrir as 
piscinas e outras instalações, embo-
ra impondo normas muito rígidas”. 

Entretanto, o vereador comunista 
Joaquim Tavares apontou a Festa 
do Avante!, recentemente realiza-
da, como exemplo a seguir. “A Festa 
demonstrou que se pode conviver 
normalmente, desde que se respei-
tem as normas sanitárias que todos 
conhecemos”, realçou.

Nesta mesma reunião de Câmara 
foi aprovada verba para a requalifi-
cação da área circundante do Bairro 
da Cucena, da Quinta da Princesa 
e da Quinta do Cabral. No total, o 

custo das três obras ascenderá a 
cerca de 1 milhão e 300 mil.

Também instituições sociais fo-
ram contempladas financeiramente 
para fazerem face às dificuldades 
que enfrentam ou melhorarem os 
serviços que prestam às popula-
ções. É o caso do Centro Paroquial 
de Bem-Estar de Arrentela – Infân-
cia “O Pica Pau”, para o qual foram 
canalizados 93 mil euros, que serão 
empregues na beneficiação dos es-
paços exteriores e interiores

Também a Associação de Mora-
dores da Quinta da Fábrica, foi con-
templada com verba; cerca 335 mil 
euros, para finalizar a construção 
da sua sede e implantar um novo 
parque infantil

Neste pacote de financiamento 
foi ainda incluída a Associação das 
Colectividades do Concelho do 
Seixal, que viu serem-lhe atribuí-
dos 28 mil euros, para que possa 
dar o apoio necessário, no que 
toca a transportes, ao movimento 
associativo desportivo popular do 
concelho. 

Agrupamento ocupa 
biblioteca em Paio Pires
A EB1/JI de Paio Pires esteve no 
centro das discussões travadas 
entre as várias forças políticas, no 
esforço de encontrarem a solução 
possível. Acontece que este esta-
belecimento de ensino entrou em 

obras, mas, estas estão atrasadas, o 
que pode deixar 50 crianças do Jar-
dim de Infância sem lugar. Perante 
isto, a Associação de Pais ocupou a 
biblioteca e uma sala da Escola da 
Quinta da Courela. Ainda sugeriu 
à autarquia que instalasse conten-
tores para ultrapassar a carência, 
mas aquela rejeitou liminarmente 
tal hipótese.

Esta situação foi descrita pelo ve-
reador Francisco Morais, do Bloco 
de Esquerda, e recebeu a preocu-
pação do socialista Marco Teles que 
não quer ver as crianças em “salas 
improvisadas”.  

Sobre isto a vereadora com o 
pelouro da Educação, Maria João 
Macau (CDU), explicou que “logo de 
início”, falou com os pais, para que 
soubessem que, devido ao atraso 
das obras, “não havia espaço para 
receber mais crianças”. 

E continuou: “Foi assim que sur-
giu a proposta, do Agrupamento 
Escolar, não da Associação de Pais, 
e que mereceu o parecer favorável 
da Câmara Municipal, para que se 
recorresse à biblioteca, pelo menos 
durante o primeiro período”. 

Seja como for, as crianças não vão 
ficar sem acesso aos livros, porque 
“foi implementado um sistema em 
que o professor-bibliotecário tra-
balha nas salas com as crianças, 
mantendo-se todas as actividades”, 
avançou.

José Augusto

Requalificação de escolas envolve 8 milhões de euros 

DR

Durante a reunião de câmara o 
executivo municipal aprovou 
o lançamento do concurso 
público para a empreitada do 
Cemitério Municipal de Fernão 
Ferro, no valor de 578 655,75 
euros, acrescido de IVA. O 
projecto é constituído por um 
recinto vedado implantado num 

Construção Autarquia lança 
concurso para cemitério de 
Fernão Ferro

terreno rectangular e ocupa 
uma área total privativa de 
3.643,55m2 e contará com 392 
campas, para além da criação 
de uma área verde, um edifício 
para as áreas administrativas, 
de gestão e apoio ao público, 
áreas de circulação
e estacionamento.
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Seixal

BREVES

José Augusto

Entre um elenco de 
luxo, destaque para 
o consagrado Mário 
Laginha, o tubista 
Sérgio Carolino e o 
harpista Eduardo Raon

FESTIVAL DE JAZZ DE 15 A 24 OUTUBRO

Portugueses dos bons prometem 
grandes noites no Fórum Cultural

O Festival de Jazz, que traz ao Fórum 
Cultural do Seixal grande número de 
amantes do género, vai realizar-se 
este ano exclusivamente com “pra-
ta da casa”, ou seja, não convoca, 
como habitualmente, executantes 
internacionais de gabarito mundial-
mente reconhecido. 

Todavia, a 21.ª edição do SeixalJa-
zz, que decorrerá entre os dias 15 e 
24 do próximo mês, oferecer-nos-á 
alguns dos pesos pesados do jazz na-
cional, que certamente não defrau-
darão as expectativas de um público 
tradicionalmente muito exigente.

Assim, as honras da abertura ca-
berão ao Sexteto de Jazz de Lisboa, 
com Mário Laginha, Edgar Caramelo, 
Tomás Pimental e Ricardo Toscano. 
Formado em 1984, logo se afirmou 
como um dos “primeiros e mais notá-
veis grupos de jazz portugueses, pro-
fissionais a tempo inteiro”. Em 1988, 
publicaram o seu único álbum, ‘Ao 
Encontro’, gravado no ano anterior”.

Na noite seguinte, ouvir-se-ão os 
acordes de um trio composto por 
André Rosinha, no contrabaixo, João 
Paulo Esteves, piano, e Marcos Cava-
leiro, bateria. É hora de ouvir boleros, 
música clássica e outras referências, 
“à medida dos músicos que o acom-
panham”.

No dia 17, ocuparão o palco os TGB, 
dirigidos por Sérgio Carolino, admirá-
vel na tuba. Mário Delgado, na gui-
tarra, e Alexandre Frazão, bateria, 
completam o grupo. “O trio TGB – que 
junta tuba, guitarra, bateria - terá sido 
o projecto com o qual Sérgio Carolino 
começou a ganhar maior visibilidade. 
Integrado nesse grupo, começou por 
trazer protagonismo à tuba, instru-
mento de sopro raro, da família dos 
metais, com a sonoridade mais grave, 
que poucas vezes se vê na condição 
de solista”, escreveu, há tempos, o 
crítico Nuno Catarino.

Na noite de 17, o harpista Eduardo 

O Sexteto de Jazz de Lisboa, de 
que faz parte o pianista Mário 
Laginha, vai abrir o Festival 
SeixalJazz. No dia 18 no palco vai 
estar o projecto LAB com Miguel 
Amado no baixo

DR

Raon chama para se lhe juntarem o 
pianista Luís Figueiredo e o contra-
baixista João Hasselberg. É tempo 
de improvisação e criatividade. Afir-
mou o harpista haver um “estereóti-
po associado ao instrumento que é 
inevitável”. Por outro lado, sinto “que 

a música ou músicas que apresento 
têm uma pertinência/coerência com a 
mensagem que, de algum modo, tor-
na menos doloroso e até natural o es-
tilhaçar da imagem inicial da harpa”. 

Na noite seguinte, temos quatro 
executantes a exibir o projecto LAB: 
Ricardo Pinheiro, guitarra, Miguel 
Amado, baixo, Tomás Marques, sa-
xofone alto, e Diogo Alexandre.

Entretanto, o quinteto da pianista 
Isabel Rato, residente no concelho do 
Seixal, ocupa a noite de 23. “Histórias 
do Céu e da Terra”, disco editado no 
ano passado, é o segundo projeto em 
nome próprio de Isabel Rato, com-
positora e pianista de referência na 
área do jazz em Portugal. O quinteto 
é formado por ela, piano, João David 
Almeida, voz, João Capinha, saxofo-
ne, João Costódio, contrabaixo, e 
Alexandre Alves (bateria).

Na noite seguinte, cabe encerrar o 
festival ao quarteto do vibrafonista 
Eduardo Cardinho, que terá a acom-
panhá-lo João Barradas, acordeão 
midi, André Rosinha, contrabaixo, e 
Bruno Pedroso, bateria.

Os concertos, sem intervalo, por 
razões que se conhecem, realizam-se 
no Fórum Cultural do Seixal, a partir 
das 22 horas. 

 O Jardim de Infância da Cruz 
de Pau está a ser alvo de 
remodelação das instalações 
sanitárias e criação de sanitário 
adaptado, pinturas interiores, 
substituição de caixilharias, 
colocação de pavimentos 
vinílicos, estores de rolo e 
remodelação do ginásio, do 
refeitório e de algumas salas.
Trata-se de um investimento 
municipal de 120 mil euros.

O Parque Urbano das Paivas, 
vai receber mais uma edição 
da Festa da Criança, uma 
organização dos Pioneiros 
de Portugal que conta com o 
apoio da Junta de Freguesia 
de Amora e Câmara Municipal 
do Seixal. Será no sábado 26 
de Setembro, às 10h00, e a 
iniciativa vai ter como lema 
“Crescer a Construir Cidades 
Saudáveis”.  

Nos dias 25, 26 e 27 de 
Setembro, o Seixal promove 
um conjunto de iniciativas 
no âmbito das Jornadas 
Europeias do Património, este 
ano subordinadas ao tema 
Património e Educação.
O Ecomuseu Municipal do 
Seixal participa uma vez mais 
nas Jornadas Europeias do 
Património com um programa 
de iniciativas, de participação 
gratuita, que divulgam o 
património histórico e natural 
do concelho.

AMORA
Jardim infantil 
da Cruz de Pau 
remodelado

PAIVAS 
Festa da Criança 
evoca cidades 
saudáveis

SEIXAL
Jornadas do 
Património 
dedicadas 
à educação

DR
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
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 para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. 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. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
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.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
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.
LEÃO 23.07 a 23.08
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 profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados 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. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. 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 – 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 inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora 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, 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 activo 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.
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, 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.
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

Classificados

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

CERTIFICO: 

-----Para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação, lavrada em dez de Setembro de dois mil e 
vinte, de folhas cento e trinta e oito a folhas cento e quarenta do Livro de Notas Trezentos e Onze-A, no meu 
Cartório Notarial, sito na Rua Galileu Saúde Correia, número nove-C, Pragal, em Almada, FRANCISCO BRI-
TO SILVA, natural da freguesia do Cercal, concelho de Santiago do Cacém, e mulher MARIA ADELAIDE 
ROCHA DE ARAÚJO BRITO SILVA, natural de Moçambique, casados sob o regime de comunhão de ad-

quiridos, residentes na Rua Aires Correia, lote 15, Vale Cavala, Charneca de Caparica, Almada, intitularam-se 
donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, de seiscentos e cinquenta e sete, vírgula cinquenta e 
cinco, barra cinquenta e quatro mil novecentos e vinte avos indivisos do prédio rústico composto de terreno 
de pinhal, oliveiras, vinha, cultura arvense e árvores de fruto, com a área de cinquenta e quatro mil novecentos 
e vinte metros quadrados, confrontando a Norte com Artur Rodrigues, sul com Francisco Fernandes Camelo, 
nascente com António Francisco Victorino e Poente com João Venâncio e Joaquim Francisco Victorino, denom-

inado Quinta da Queimada, sito em Queimada, Vale de Milhaços, freguesia de Corroios, concelho de Seixal, de-

scrito na Conservatória do Registo Predial de Amora sob o número oito mil duzentos e setenta e cinco, de cinco 
de Janeiro de dois mil e nove, inscrito na matriz rústica da freguesia de Corroios, sob o artigo 59, seção J. -----
----- Que entraram na posse do direito a estes avos indivisos por tradição, em face do pagamento integral do 
preço que ajustaram em contrato de compra e venda verbal que realizaram com o primeiro ante possuidor, 
Alfredo Estêvão Guerreiro, solteiro, maior, residente em Vale Cavala, Charneca de Caparica, em dia do mês de 
Agosto que não podem precisar, do ano de mil novecentos e noventa e oito. -----------------------------------------
----- Que, anteriormente, o primeiro ante possuidor, havia iniciado a posse do direito a estes avos indivisos, 
por os ter adquirido por contrato de compra e venda verbal que realizara, no ano de mil novecentos e oitenta 
e quatro, com os titulares inscritos pela apresentação cento e setenta, de dezoito de Maio de mil novecentos e 
oitenta e um: a) Manuel Mendes Garcia; b) José da Costa Santos e mulher Victória Isabel Grelixa Correia 
Santos; c) Manuel Carlos dos Santos Serafim; d) Júlio Martins Vieira e mulher Maria Odete da Silva 
Vieira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- As Notificações Prévia Pessoal/Edital dos Titulares Inscritos, que deferi, foram realizadas, através de cartas 
registadas expedidas com aviso de receção para as moradas indicadas, sendo as das alíneas b) e d), rececionadas 
em dois de junho de dois mil e vinte; e, as das alíneas a) e c), por haverem sido devolvidas por desconheci-
mento da morada, pela afixação de Editais, que solicitei, pelo prazo de 30 dias, à Conservatória do Registo 
Predial de Amora, à Junta da Freguesia de Corroios (competentes da área do prédio, e às Juntas da Freguesia da 
última residência habitual dos titulares inscritos, da Penha de França e das Avenidas Novas, cuja afixação foi 
certificada por estas entidades, respetivamente, em 29, 22, 23 e 20 de julho de 2020. --------------------------------
----- É certificado que fiz extrair e está conforme o original. -------------------------------------------------------------
----- Almada, aos dez de Setembro de dois mil e vinte. -------------------------------------------------------------------
A Notária, 
Conta registada sob o nº 1957

Portugal precisa em primei-
ro lugar de instituições que 
funcionem, e o não funcio-
namento das mesmas, é um 

dos grandes problemas da sociedade 
portuguesa que faz com que muitas 
pessoas não acreditem dos proble-
mas do país.

Os atrasos, os adiamentos, a ten-
tativa de anular processos judiciais e 
os argumentos utilizados pelos de-
fensores dos supostos envolvidos 
nos mesmos, não são mais do que 
estratégias para atrasar a conclusão 
dos processos judiciais, o que pode 
ser uma das razões de termos uma 
justiça lenta, e muito pouco credível, 

Justiça incómoda

OPINIÃO

Américo Lourenço

quando sabemos que o dinheiro pode 
comprar a mesma, e fazer com que 
os culpados, não sejam condenados.

Felizmente que a magistratura por-

tuguesa também tem ao seu servi-
ço, pessoas idóneas que procuram 
cumprir o seu papel com isenção, 
contribuindo para mudar a imagem 
do país, e talvez por isso aquels que 
se sentem incomodados, e sobre os 
quais existe suspeição, advogam o 
afastamento de determinado magis-
trado de processos judiciais.

Já é tempo dos cidadãos sentirem 
que Portugal, não é um paraíso para 
os incumpridores, onde o estatuto 
de quem quer que seja, ou dinheiro 
lhe permite a impunidade para crimes 
que aparentemente não o seriam, e 
onde o afastamento de pessoas idó-
neas daria jeito a muita gente.   

É tempo dos 
cidadãos 
sentirem que 
Portugal não
é um paraíso 
para os 
incumpridores
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SEIXAL
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MOITA
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BARREIRO
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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

Bloco Clínico

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

ROSÁLIA MARIA 
PISCO MENDES DE 
OLIVEIRA SANTOS

EUCLIDES JOSÉ
DE JESUS 
MENDÃO

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.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Euclides José de Jesus Mendão. 
A família 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.

(1946 – 2020)(1944 – 2020)(1946 – 2020)(1947 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

          EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
ESTÁ A RECRUTAR

•ENCARREGADOS DE OBRA
•PEDREIROS
•SERVENTES

 
Zona: Lisboa

Setúbal - Sesimbra

Contacto: 
218969114 geral@lva-ace.pt

Classificados

VENDO GARAGEM EM SETÚBAL

SITUADO NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS:
• ÁREA ÚTIL DE 48M2; 

• GARAGEM / BOX FECHADA;
• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM

COM COMANDO À DISTANCIA;
• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;

• DUAS GRANDES JANELAS PARA  A RUA 
O QUE LHE PROPORCIONA MUITA

LUZ NATURAL;
• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS

VALOR: 28.000€ 
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112
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Região

“Apelo aos autarcas do 
PCP que ainda restam 
no distrito para que 
viabilizem o aeroporto”
A infra-estrutura projectada para o Montijo volta a ser bandeira 
eleitoral do PS na região. “É um investimento estruturante”, 
defende o presidente da distrital socialista, que antecipa o nome 
de quem irá candidatar-se pelo partido à autarquia de Alcácer

Almada não 
precisa de 
ninguém de 
fora, muito 
menos para 
voltar para 
trás [sobre 
candidatura de 
Dores Meira a 
esta autarquia] 
António Mendes

António Mendonça Mendes já 
joga ao ataque, na antecâmara das 
autárquicas de 2021. A distrital 
do PS definiu a estratégia a 
seguir nos próximos dois anos e 
o principal objectivo está mais do 
que assumido: tornar o partido na 
primeira força política autárquica no 
distrito.
À margem do XIX Congresso 
Federativo, que decorreu no 
domingo em Alcochete, o 
presidente da estrutura distrital 
apontou baterias ao PCP e 
reergeu a bandeira do aeroporto 
para o Montijo, com um apelo 
em tom provocatório aos 
comunistas. Ao mesmo tempo, 
avançou que a deputada Clarisse 
Campos irá recandidatar-se 
à autarquia de Alcácer do Sal 
e desvalorizou a candidatura 
de Dores Meira a Almada. Até 
porque, justificou, a presidente 
socialista Inês de Medeiros “é a 
imagem do cosmopolitismo e do 
desenvolvimento”.
Que respostas diferentes 
tem o PS para apresentar ao 
eleitorado do distrito de Setúbal 
no actual contexto pandémico? 
Qual será a prioridade de acção 
para conseguir manter as cinco 
autarquias que detém e juntar a 
estas pelo menos mais duas?
Há um ponto que é essencial e 

distintivo nas posturas do PS e 
do PCP nas autarquias. O PCP 
está sempre a arranjar desculpas 
para não resolver os problemas 
das pessoas. É muito comum 
ouvir as autarquias do PCP a 
atirar todas as responsabilidades 
para o Governo central. A nossa 
postura é exactamente contrária. 
Os autarcas do PS não regateiam 
esforços para resolver os problemas. 
Depois resolvem as questões com 
o Governo, sobre se os municípios 
exerceram ou não competências 

que deveriam eventualmente de 
ser pagas pelo Estado central. Mas a 
prioridade é resolver...
E respostas concretas, dentro 
dessa prioridade...
… Há um caso que é paradigmático: 
as autarquias do PCP estão a 
bloquear o maior investimento das 
últimas décadas da península e do 
distrito de Setúbal, que é o novo 
aeroporto do Montijo. Os autarcas 
do PS querem esse aeroporto 
porque sabem que isso vai criar mais 
emprego na região e vai ser uma 
oportunidade de desenvolvimento. 
Se existem questões de 
externalidades negativas, temos 
de as resolver. Não se pode é ter a 
postura de bloquear. E o apelo que 
faço aos autarcas comunistas que 
ainda restam no distrito de Setúbal 
é que não bloqueiem uma solução 
para o desenvolvimento do País.
O facto de estarmos hoje em crise 
e de o Turismo ter recuado, não 
significa que não voltaremos a ter a 
situação que tínhamos há um ano. 
Por isso, há uma emergência do 
País, um interesse do País, de fazer 
o aeroporto. E o distrito de Setúbal 
tem a sorte da possibilidade desse 
aeroporto ser mesmo localizado no 
Montijo. Não abandonaremos esse 
desígnio.
Acha que é possível a execução 
do projecto neste momento, face 
a essa retracção, do Turismo, das 
ligações aéreas, entre outros 
efeitos causados pela pandemia?

ENTREVISTA ANTÓNIO MENDONÇA MENDES

Temos de preparar o País para 
a retoma. Isso implica manter a 
capacidade produtiva do País e 
também continuar com aqueles 
instrumentos que já se encontravam 
programados. O aeroporto não 
é uma necessidade futura é uma 
necessidade actual, como se 
mostrou antes da pandemia. A 
questão pandémica é transitória.
O aeroporto voltará a ser 
bandeira eleitoral, como foi nas 
últimas autárquicas na região?
Não é só bandeira eleitoral. É 
muito importante para o País. E é 
importante que os autarcas do PCP, 
que estão a bloquear essa situação, 
saiam dessa posição e viabilizem 
a construção de um investimento 

estruturante para o distrito de 
Setúbal e para o País.
Que estratégia vai o PS 
apresentar para a captação de 
fundos comunitários para a 
península de Setúbal?
Vamos ter agora várias realidades. 
Temos uma realidade mais flexível 
da parte do funcionamento dos 
quadros comunitários. Temos uma 
nova realidade relativamente a 
fundos que vão ajudar a financiar o 
fundo de recuperação e resiliência 
do País e é nesse quadro que a 
península de Setúbal se deve 
posicionar no debate que vai 
agora haver sobre esse fundo de 
resiliência. É importante que todos 
tenhamos a consciência de que as 

Mário Rui Sobral
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Administração dos Portos de 
Sines e do Algarve, edifício sede.
As opções estratégicas para os 
próximos anos do maior porto 
nacional em termos de carga 
movimentada, compreendem 
três eixos estratégicos 

fundamentais que visam 
reforçar o papel do Porto de 
Sines no shipping internacional, 
num mercado cada vez mais 
competitivo e tendo em conta 
os desafios da digitalização e 
descarbonização.

Plano Estratégico 
do Porto de Sines 
apresentado 
amanhã

O Ministro das Infra-estruturas 
e da Habitação, Pedro Nuno 
Santos, preside amanhã, 
às 10h30, à Sessão Pública 
de Apresentação do Plano 
Estratégico do Porto de Sines, 
que decorre no Auditório da 

O SETUBALENSE

regras tradicionais de utilização 
de fundos são regras que estão a 
evoluir.
Mas vai ser melhor do que 
alguma vez foi?
Será no País melhor do que 
alguma vez foi e, por isso, temos 
de estar bastante atentos. Temos 
uma posição muito interessante 
no distrito de Setúbal: temos 
as maiores infra-estruturas 
portuárias, podemos ter no Montijo 
o complemento da maior infra-
estrutura aeroportuária e temos as 
maiores empresas exportadoras. 
Tudo isto faz com que o distrito 
de Setúbal seja o coração do 
desenvolvimento económico do 
País e é evidente que tem de haver 

uma grande atenção por parte 
daquilo que são os investimentos 
com esta parte do território.
Enquanto presidente da 
federação do PS, que propostas 
gostaria de ver incluídas no 
próximo Orçamento do Estado 
(OE) para a região? A construção 
do novo edifício do Hospital de 
Setúbal, o Hospital do Seixal...
… O mais importante do próximo 
OE é que tenha uma resposta à 
protecção dos rendimentos, à 
protecção das empresas. Com 
esta crise, que se iniciou de forma 
pandémica mas que depois tem 
uma forte repercussão económica 
e social, a nossa prioridade deve ser 
a protecção dos rendimentos das 

Amatéria da protecção animal 
não é linear e o surgimento 
da necessidade de salva-
guardar a vida e o bem-estar 

dos animais de companhia tem a sua 
génese sobretudo em como torná-
mos a sua existência tão dependente 
da nossa, sendo que, de uma forma 
ou de outra, fomos contribuindo 
para a sua sobrepopulação e para a 
degradação da qualidade de vida dos 
animais errantes. Que lugar poderão 
ter os animais sem lar num cenário ur-
bano? Responsáveis por esta realida-
de, temos de lidar com ela, de forma 
ética e humana, nunca regressando 
a políticas reconhecidamente cruéis 
e ineficazes, como é o caso do abate.  
Pessoalmente, creio que a melhor so-
lução por ora é a esterilização, muito 
embora o controlo da população de 
animais pareça exigir um conjunto de 
respostas que o Estado não tem con-
seguido dar, obrigando associações e 
privados a um esforço sobre-humano 
para tentar cumprir um papel que não 
é o seu. E tantas vezes num trabalho 
inglório que ao invés do reconheci-
mento ainda acolhe a oposição das 
entidades competentes.

A Direcção Geral de Agricultura e 
Veterinária (DGAV) é diligente em 
certas matérias mas, de facto, no 
caso dos animais de companhia, tem 
deixado muito a desejar. Desde logo, 
parece não saber ao certo quantos 
centros de recolha oficial (CROs) 
existem. Na sua página da internet, 
indica um número mas no relatório 
sobre o levantamento dos CROs e 
diagnóstico de necessidades refere 
outro, e bem superior ao que consta 
na sua lista oficial, actualizada em 
Julho passado.

De qualquer forma, de acordo com 
esta entidade, dos 308 municípios 
nacionais, só em 169 (55%) existem 

Sobre o controlo da população 
de animais

OPINIÃO

Cristina Rodrigues 

CROs licenciados, seja CRO próprio 
ou associado num canil intermuni-
cipal ou através de protocolos para 
a utilização de centro pertencente a 
outro município. Por aqui, podemos 
concluir que grande parte do nosso 
país continua sem resposta a este 
nível, apesar dos apoios do Governo. 

Falando especificamente de es-
terilizações, em 2019, foram distri-
buídos 497.015 euros dos 500 mil 
alocados para esse fim. No entanto, 
115 concelhos não fizeram nenhuma 
intervenção, sendo que no nosso 
distrito existem quatro nesta situa-
ção: Alcácer do Sal, Moita, Montijo e 
Sines - o Barreiro surge no relatório 
com a indicação “sem informação”. 
Curiosamente, Alcácer do Sal e o 
centro intermunicipal do Barreiro e 
Moita encontram-se na lista das câ-
maras e canis que usaram os apoios 
às esterilizações, com 815 € e 1.935 €, 
respectivamente, mas supostamen-
te não realizaram nenhuma! Assim 
sendo, que fim teve o apoio recebi-
do? E também preocupante, é que 
em todos os 4 casos, foram animais 
recolhidos, foram animais adopta-
dos e nenhum esterilizado… Muitos 
outros concelhos, do distrito e não 
só, apresentaram também número 
de adopções superiores às esterili-
zações. Assim sendo, terão sido os 
animais entregues sem esterilização, 
indo contra uma obrigatoriedade que 
se encontra na lei?

Como em tantas outras matérias, 
há aqui várias omissões e incongruên-
cias, além de uma manifesta falta de 
articulação entre as diversas entida-
des responsáveis. Pergunto-me o que 
estará na base desta situação: falta de 
vontade política em cumprir a lei ou 
pura incompetência?

Deputada não inscrita

famílias e do emprego, protegendo 
por isso as empresas. Esse deve ser 
o nosso foco, mais do que pensar 
numa ou noutra obra, que vão ser 
feitas e têm de ser feitas.
No distrito, apenas duas das 
13 câmaras municipais são 
presididas no feminino. Inês 
de Medeiros, por sinal eleita 
pelo PS em Almada, e Maria 
das Dores Meira, pela CDU em 
Setúbal. No País, há 32 mulheres 
na presidência, de entre um 
total de 308 municípios. O PS 
pode fazer crescer o número no 
distrito já em 2021? Em Setúbal, 
por exemplo, onde pretende 
apresentar uma candidatura 
forte?
De repente estou a lembrar-me de 
uma mulher que será a próxima 
presidente da Câmara Municipal 
de Alcácer do Sal, que é a deputada 
Clarisse Campos. Estamos 
empenhados na sua eleição. Setúbal 
vai ter uma candidatura forte e 
aglutinadora, como merece e está a 
precisar.
Acha que uma candidatura de 
Dores Meira a Almada pode 
baralhar as contas?
As pessoas em Almada estão 
satisfeitas com a presidente Inês 
de Medeiros, que tem um grande 
carisma, vestiu a camisola e defende 
Almada. Estou convencido de que 
Almada não precisa de ninguém 
de fora, muito menos para voltar 
para trás. Inês de Medeiros é a 
imagem do cosmopolitismo, da 
modernidade e do desenvolvimento 
que precisamos e penso que os 
cidadãos vão reconhecer o trabalho 
feito e vão mesmo reforçar a maioria 
do PS na Câmara de Almada.
À Visão, António Costa avançou 
com a hipótese de o próximo 
secretário-geral do PS poder 
ser uma mulher. Depois, 
ao mesmo órgão, foi Luísa 
Salgueiro, presidente da Câmara 
de Matosinhos, a apontar Ana 
Catarina Mendes como uma das 
mulheres que estão preparadas. 
Quer isso dizer que do distrito 
de Setúbal poderá vir a sair uma 
primeira-ministra?
António Costa estará como líder 
do PS durante muitos e bons anos. 
Todos os militantes do PS, sejam 
homens ou mulheres ou de que 
federação forem, são potenciais 
candidatos, desde que tenham o 
tempo de militância e a propositura 
dos militantes. Mas isso está tão 
longe que é muito extemporâneo 
estar a falar sobre isso.
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Desporto

Pedido de Assembleia Geral destitutiva 
no Vitória FC vai avançar

Um pedido formal para uma Assem-
bleia Geral Extraordinária Destitutiva 
deverá chegar brevemente a Cândido 
Casimiro, presidente da Mesa da As-
sembleia Geral do Vitória. A recolha 
de assinaturas começou a ser feita na 
última semana e já contará com os no-
mes suficientes para iniciar o processo, 
segundo apurou O SETUBALENSE. 

De acordo com Mário Paixão, sócio 
que lançou a iniciativa no passado dia 
11 de Setembro, o dia de hoje – 15 de 
Setembro, Dia de Bocage e da cidade 
de Setúbal – seria uma data simbólica 
para a entrega da documentação mas 
o mais certo é que o documento ape-
nas seja entregue nos próximos dias. 
Contactado por O SETUBALENSE, o 
associado não quis tecer comentários 
sobre a iniciativa, sublinhando ape-
nas que esta acção tem como base 
o amor ao clube e não qualquer tipo 
de motivação política.

Para que o processo possa seguir 
os parâmetros normais, terão sido 
recolhidas mais de uma centena de 
assinaturas de associados com mais 
de 16 anos e quotas em dia. De acordo 
com Mário Paixão, o PMAG terá trinta 
dias após receber o documento para 
convocar a reunião magna, na qual 
dois terços dos sócios que assinaram 
o pedido terão de estar presentes pa-
ra que a mesma possa ter efeito. 

“Se ninguém dá explicações ou a 
palavra aos sócios, vamos ser nós a 
exigi-la. Nesta altura, não me revejo 
na actuação da actual direcção, na sua 
campanha de vitimização, no explicar 
tudo o que nos está a acontecer com 
os simples os outros é que estão to-
dos contra nós. Poder dizer que ain-
da há uma ténue esperança que um 

Miguel Nunes Azevedo

Documento já terá as 
assinaturas necessárias 
e deverá ser entregue 
ao presidente da Mesa 
da Assembleia Geral nos 
próximos dias

ASSINATURAS REUNIDAS

ARQUIVO / DR

erro processual venha a devolver o 
Vitória ao seu lugar, e tão verdade as-
sumir que essa é a única razão para 
ter esperança. O tempo de esperar 
já foi. O tempo para nos darem uma 
explicação convincente também. To-
dos os dias novos processos, novos 
abandonos. Não há como ficar ape-

nas à espera”, pode ler-se na primeira 
publicação sobre o tema nas redes 
sociais, datada de 10 de Setembro.  

Este pedido de AG surge numa 
altura em que vários sócios pedem 
respostas e esclarecimentos quanto 
ao momento actual, o futuro próximo 
e quais as consequências da despro-

moção ao Campeonato de Portugal, 
no qual o Vitória começa a sua cami-
nhada no próximo dia 20, diante do 
Moura. Uma eventual reunião entre 
sócios e órgãos sociais do clube tem 
sido impossibilitada pelo delegado 
de saúde regional, que não deu luz 
verde ao evento devido às condicio-

nantes do estado de contingência 
imposto na Área Metropolitana de 
Lisboa. No início deste mês, Cândi-
do Casimiro garantiu que iria ser feito 
um novo pedido de autorização para 
uma AG e que, para o caso de este ser 
novamente rejeitado, estavam a ser 
preparados meios eletrónicos para 
permitir uma reunião à distância. 

Conselho Vitoriano reúne
O Conselho Vitoriano, órgão consulti-
vo do Vitória para o qual foram eleitos 
nas últimas eleições Álvaro Piteira, 
Luís Fernandes, Valter Gomes, Pe-
dro Pereira, José Madureira Lopes, 
Carlos Romão, Gonçalo Teixeira, Ilí-
dio Duarte, Mário dos Santos e João 
Guerreiro, reúne esta noite para dis-
cutir o momento atual do clube, sabe 
O SETUBALENSE. Em causa está a 
preocupação com as consequências 
que a queda à terceira divisão poderá 
ter para a sustentabilidade do emble-
ma setubalense. 

O sócio Mário Paixão diz que o presidente da Mesa terá trinta dias após receber o documento para convocar a reunião magna

Joaquim Conceição, antigo 
defesa e capitão do Vitória 
nas décadas de 1960 e 1970, 
faleceu nos Estados Unidos, 
país onde residia, aos 78 anos. 
Natural de Luanda, fez quase 
toda a carreira no Bonfim 
e representou a Selecção 
Nacional. 

Irmão de José Maria, também 
ele um figura incontornável 
da história do emblema 
setubalense, chegou ao Bonfim 

Antigo capitão Faleceu Joaquim Conceição
em 1962/63 e esteve no clube 
durante nove temporadas 
consecutivas. Em 1971/72 
representou o Farense, 
regressando a Setúbal na 
época seguinte para terminar 
a carreira ao serviço do clube 
pelo qual participou em 206 
encontros e apontou dois golos.  

Em comunicado, o Vitória 
endereçou os sentimentos à 
família e despediu-se de um 
dos mais marcantes capitães 

da história do clube. “Deixará 
muitas saudades em todos nós 
e em toda uma cidade que hoje 
chora um dos nossos símbolos 
enquanto futebolista, de 
que tanto nos orgulhamos”, 
afirmam os sadinos. 

Internacional português 
em cinco ocasiões, integrou 
as equipas do Vitória que 
venceram duas taças de 
Portugal em 1965 e 1967, frente 
a Benfica e Académica. 
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época no Campeonato Distrital 
da 2.ª Divisão, que aguarda ainda 
pela data do seu início.  Num jogo 
em que ao intervalo a equipa da 
casa já vencia por 3-0, foi bem 
visível que o Botafogo já está 
com uma equipa mais entrosada 
em relação à recém-criada 

formação da Quinta do Conde, 
orientada por João Casimiro, que 
se encontra ainda em processo de 
evolução. Os golos do Botafogo 
foram marcados por Pedro Reis 
(18’ e 22’), Miguita (26’ e 72’), 
Sérgio Alegrias (47’, 59’ e 75’), 
Nuno Boavista (49’) e China (88’).

Botafogo goleia 
KL Quinta do 
Conde em jogo 
de preparação

O Botafogo Futebol Clube goleou 
o KL Quinta do Conde por 9-0, em 
jogo de preparação para a época 
2020/21, realizado no Campo 
António Henrique de Matos, 
em Cabanas. Frente a frente 
estiveram duas equipas que se 
apresentam como novidade esta 

ANDEBOL 

Torrense 
envolvido 
na luta pela 
subida à 
2.ª Divisão 
Nacional

A equipa sénior de andebol do In-
dependente Futebol Clube Torrense 
tem vindo a trabalhar no sentido de 
se preparar para a difícil tarefa que vai 
ter pela frente.  

Depois da carga física a que foram 
submetidos nos primeiros dias, os 
jogadores tiveram dois treinos dife-
rentes, um com trabalho anaeróbico 
e outro de pilates com uma PT. Poste-
riormente, com o objectivo de forta-
lecer o espírito do grupo participaram 
também numa actividade diferente no 
âmbito de uma parceria estabelecida 
com a Associação Naval Amorense, 
experimentando a canoagem.

Os trabalhos têm vindo a decorrer 
sob o comando técnico de Paulo Gato, 
treinador principal, e Jorge Oliveira, 
treinador adjunto. Paulo Luz é o diri-
gente destacado para acompanhar a 
equipa e os cuidados médicos estão a 
cargo do fisioterapeuta Alcídio Neto. 

A propósito, recorda-se que o Tor-
rense vai disputar a prova de apura-
mento para o Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão numa competição a 
três, com o Oriental e a Académica 
de Coimbra. Os jogos realizam-se no 
Pavilhão Municipal da Nazaré, no pró-
ximo fim-de-semana, entre os dias 18 
e 20 de Setembro.

O primeiro jogo da equipa da Torre 
da Marinha é no dia 19, às 18 horas, 
contra o Oriental e o segundo contra 
a Académica de Coimbra, no dia 20, 
às 17 horas. Os dois primeiros classifi-
cados ficam apurados para disputar o 
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.   

De referir, entretanto, que o clube 
deu recentemente início a um arran-
que moderado e acompanhado dos 
escalões de formação com reuniões 
com os pais dos atletas com o objecti-
vo de lhes ser passada toda a informa-
ção e funcionamento neste regresso, 
que se pretende calmo e tranquilo. A 
ideia passa por medir a sensibilidade 
e disponibilidade de todos, para que 
as regras de segurança e indicações 
da DGS e FAP sejam cumpridas. J.P.

José Pina

Dez jogadores já foram 
inscritos na FPF e 
outros três já foram 
apresentados pela SAD. 
Agora falta confirmar 
o resto

VALDU TÉ É A MAIS RECENTE AQUISIÇÃO DO AMORA

Entre certezas e incertezas estão 
contabilizados 20 jogadores

Valdu Té, ponta de lança guineense 
de 23 anos, que na época passada re-
presentou o Arouca, por empréstimo 
do Vitória de Setúbal, é uma das mais 
recentes aquisições do Amora para 
esta época desportiva.

O jogador, que começou a jogar no 
Sporting Clube da Guiné Bissau, veio 
para Portugal com destino aos junio-
res do Vitória Futebol Clube. No seu 
primeiro ano de sénior foi cedido ao 
Mafra, na época seguinte regressou a 
Setúbal mas foi emprestado ao Olím-
pico do Montijo, em 2018/19 voltou 
ao Bonfim, foi integrado na equipa de 
sub-23 e chegou a representar algu-
mas vezes a equipa principal na I Liga. 
Na época passada voltou a ser cedido, 
desta vez ao Arouca onde marcou 4 
golos e agora chega ao Amora, depois 
de ter rescindido a sua ligação ao clu-
be sadino, no dia 10 de Agosto.  

  Para além deste jogador, a SAD do 
clube da Medideira também já apre-
sentou Joca, uma das principais refe-
rências do clube nas últimas épocas; 
Rodrigo Monteiro e André Velez, duas 

Valdu Té é um dos reforço para a nova época

DR

jovens promessas do clube; Chico Go-
mes, o jogador mais experiente do 
plantel; e, Matheus Souza, ponta de 
lança brasileiro, de 26 anos, que na 
época passada marcou 12 golos ao 
serviço do Praiense. 

A informação é escassa ou prati-
camente nula mas O SETUBALENSE 
sabe que o guarda-redes David Grilo 
(ex-Real), os defesas Fábio Pala (ex-
-Sintrense), Henrique Brito (ex-Gil 
Vicente), João Sousa (ex-Louletano) 
e o médio Rolando Almeida, mais co-
nhecido por Landinho (ex-Vizela) e 

Tiago Feiteira (ex-Sintrense) também 
são oficialmente jogadores do Amora 
porque já estão inscritos na Federa-
ção Portuguesa de Futebol.  

Outros jogadores que têm vindo 
a ser apontados ao plantel mas que 
carecem ainda de confirmação: Mar-
cos Silva (ex-Praiense), Rafael Cláu-
dio (gr, ex-Tondela), Dwann Oliveira 
(Esp. Lagos), Janu Silva (ex-Tulsa 
Roughanecks, EUA), Jordão Cardo-
so (ex-Cherno More, Bulgária), Ken 
Sebastian (ex-Loures), Hélio Cruz 
(ex-Mafra) e Gildo (ex-Marítimo B). 

O Pinhalnovense, que começou a pre-
paração para a nova época desportiva 
no dia 7 de Setembro, tentou adiar o jo-
go da primeira jornada do Campeonato 
de Portugal com o Lusitano de Évora, 
mas o clube alentejano não aceitou.

Pelo que sabemos, as razões que 
levaram o Pinhalnovense a solicitar 

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Pinhalnovense pediu adiamento 
mas o Lusitano não aceitou

o adiamento têm a ver com o facto 
de a equipa ter começado a treinar a 
pouco dias do início do campeonato.   

Nesse sentido, o Pinhalnovense en-
viou um email a pedir o adiamento. 
O Lusitano ficou de analisar o pedido 
mas como o tempo ia passando e a 
resposta não chegava, os dirigentes 

da equipa de Pinhal Novo estabele-
ceram um contacto telefónico onde 
lhes foi dito que não havia qualquer 
hipótese de corresponder ao pedido, 
por ordem da administração da SAD.

No Pinhal Novo ficou a lamentação 
pela atitude do adversário mas a von-
tade de responder com uma vitória.   

BASQUETEBOL 

Seixal 
Clube 1925  
preparado 
para atacar 
promoção  

A equipa sénior de Basquetebol do 
Seixal Clube 1925 vai ter uma mis-
são bastante complicada na prova 
de acesso à 1.ª Divisão Nacional, 
que tem início já no próximo fim-
-de-semana, mas mesmo assim está 
confiante.

Devido à reformulação dos cam-
peonatos a 1.ª Divisão Masculina so-
fre alterações com a introdução de 4 
grupos de 8 equipas, duas na zona 
norte e duas na zona sul, existindo 
igualmente uma segunda fase para 
o grupo de subida norte e o grupo de 
subida sul, e o mesmo para os grupos 
de descida.

Para preencher as vagas exis-
tentes a Federação Portuguesa de 
Basquetebol vai realizar uma pro-
va de acesso em que vão participar 
os melhores classificados de cada 
uma das zonas do nacional da 2.ª 
divisão. 

Neste caso, no Grupo D, vão mar-
car presença quatro equipas. Para 
além da equipa seixalense partici-
pam também o Sporting Clube Ma-
rinhense, a Fundação Salesianos 
(Estoril) e ABC de Santo André. 

Os seixalenses orientados esta 
época por Pedro Silveira têm como 
principal objectivo a subida de di-
visão mas a tarefa não vai ser fácil 
porque vão disputar todos os jogos 
no recinto do adversário.

No sábado, dia 19 de Setembro, às 
18 horas, deslocam-se a Santo André 
para defrontar o ABC no Pavilhão 
Municipal Padre Amadeu Pinto; no 
dia 26 de Setembro, às 18 horas, jo-
gam no Estoril com os Salesianos, 
e no dia seguinte, 27 de Setembro, 
viajam até à Marinha Grande para 
medir forças com o Marinhense no 
Pavilhão do Embra, às 15 horas. To-
dos os jogos serão realizados à por-
ta fechada por decisão da Direcção 
Geral da Saúde como acontece com 
todos os outros espectáculos des-
portivos.

José Pina



02:05 ~ 3.0 m ~ Preia-mar
08:07 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar 
14:23 ~ 3.3 m ~ Preia-mar
20:39 ~ 0.6 m ~ Baixa-marSE
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DA01:37 ~ 3.0 m ~ Preia-mar

07:39 ~ 1.0 m ~ Baixa-mar 
13:52 ~ 3.3 m ~ Preia-mar
20:10 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar

01:35 ~ 3.0 m ~ Preia-mar
07:38 ~ 1.0 m ~ Baixa-mar 
13:52 ~ 3.3 m ~ Preia-mar
20:11 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar

02:21 ~ 3.3 m ~ Preia-mar
07:54 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar 
14:37 ~ 3.6 m ~ Preia-mar
20:23 ~ 0.6 m ~ Baixa-mar
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