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Abertura

Saberemos esta semana os 
resultados do concurso para 
as concessões de transportes 
públicos na Área Metropoli-

tana de Lisboa (há data em que este 
texto foi escrito ainda não tinham sido 
anunciados os resultados). Este tema 
apesar de ser estrutural, principalmen-
te numa zona que concentra mais de 
¼ da população nacional, infelizmente 
tem passado despercebido principal-
mente na comunicação social nacional.

Uma rede de transportes públicos 
eficaz é uma ferramenta fundamental 
na gestão das deslocações diárias de 
pessoas dentro de uma área metro-
politana com a dimensão e particula-
ridades como esta. 

Uma rede de transportes públicos 
correctamente dimensionada, permite 
a diminuição da utilização do transpor-
te individual nas deslocações diárias 
com a consequente redução do vo-
lume de tráfego, filas de espera e dos 
tempos de cada deslocação.

Não menos importante será também 
os impactos a nível ambiental. A opção 
pelo transporte público em detrimento 
do individual reduz drasticamente as 
emissões de carbono e permite melho-
rias significativas na qualidade do ar. A 
diminuição da entrada de automóveis 
nas cidades terá também um grande 
impacto ao nível da gestão do estacio-
namento, tornando assim as cidades 
mais atrativas para as pessoas.

Tendo em mente estes conside-
randos e para promover a utilização 
do transporte público, foram no ano 
passado implementadas medidas pelo 
Governo que fixaram aos passes sociais 
preços acessíveis e comportáveis a 
todas as famílias. Relembro um caso 
com que me deparei, de um morador 
do concelho do Seixal que trabalhava 
na Azambuja, e que dos cerca de 190€ 

A mobilidade na AML 
tem de assentar numa forte 
rede de transporte públicos

OPINIÃO

Rui Carvalheira

que pagava mensalmente em passes 
sociais, passou a ter uma despesa men-
sal apenas de 40€ (o que equivale uma 
poupança anual neste caso de mais de 
1 500€).

Esta medida causou um aumento do 
número de utentes que recorrem aos 
transportes públicos implicando níveis 
de utilização acima do que os operado-
res estavam habituados e para os quais 
tinham os seus serviços dimensiona-
dos. Muitos tiveram de implementar 
medidas para aumentar a oferta e ir ao 
encontro das necessidades de deslo-
cação dos utentes, porém com alguns 
impactos negativos na qualidade do 
serviço prestado.

Os operadores que venham a ganhar 
este concurso, terão de assegurar um 
número de carreiras que seja ade-
quado a um nível de serviço elevado 
e de qualidade, especialmente neste 
contexto onde as composições não 
podem ter as suas lotações máximas 
e os receios dos utentes os levam 
novamente para o transporte indivi-
dual, agravando os problemas atrás 
descritos.

Às autarquias e AML, compete-lhe 
a exigência do cumprimento das cláu-
sulas contratuais por parte dos con-
cessionários, pois sendo financiadores 
da sua operação e representantes das 
populações, têm a obrigação de exigir 
que o número de rotas e que o nível de 
qualidade do serviço seja adequado 
às necessidades de cada utilizador e 
da movimentação de pessoas dentro 
desta grande metrópole .

Independentemente dos resultados 
deste concurso, o principal é que o in-
teresse público e o serviço das popula-
ções seja colocado em primeiro lugar.

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

Maria Carolina Coelho

Novos elementos 
alusivos ao mar e à 
serra inaugurados pela 
autarquia no Dia de 
Bocage e da Cidade 

ESTRADA NACIONAL 10

Biodiversidade da Arrábida 
e actividades piscatórias 
decoram entrada de Setúbal 
na ligação a Azeitão

A Câmara Municipal de Setúbal inau-
gurou na passada terça-feira, Dia de 
Bocage e da Cidade, a reabilitação 
urbanística que tinha em curso nu-
ma das entradas principais da cida-
de, situada na Estrada Nacional 10, 
na ligação a Azeitão. O local recebe 
agora, para além de um novo mural 
com 300 metros de comprimento, 
da autoria de Smile, nome artístico 
de Ivo Santos, diversos elementos 
decorativos alusivos à cultura se-
tubalense, com ligações ao mar e 

DR

à Serra da Arrábida, do decorador 
João Maria.

“Âncoras e um pequeno bote ador-
nam a zona ajardinada, dando início 
à leitura de um mural grafitado por 
Smile, que incorpora várias imagens, 
desenhadas em estilo ultra-realista, 
alusivas a actividades piscatórias e a 
diferentes animais que incorporam 
a biodiversidade da Arrábida, caso 
da raposa. O artista, um dos conde-
corados com a Medalha de Honra 
da Cidade nas cerimónias oficiais do 
Dia de Bocage e da Cidade, explicou 
que o objectivo do mural é uma ho-
menagem aos pescadores típicos de 
Setúbal. Esta temática depois casa 
com outra importante temática local, 
a fauna da Arrábida”, explica a autar-
quia em comunicado.

A concretização deste projecto “im-
plicou, também, trabalhos profundos 
de reabilitação da área intervenciona-
da, nomeadamente com arranjos pai-

sagísticos e de espaços verdes, todos 
executados por equipas municipais”. 
De acordo com a nota da autarquia, 
Maria das Dores Meira, presidente do 
município, afirmou: “Foi feito um gran-
de trabalho da Câmara Municipal em 
recuperar este espaço verde. Foram 
os nossos serviços que fizeram este 
trabalho de recuperação. Por exem-
plo, as âncoras foram recuperadas nas 
nossas oficinas, assim como a palavra 
‘Setúbal’, adquirida para a Cidade Eu-
ropeia do Desporto [2016] e guardada 
nos nossos armazéns”.

Para além da colocação de novos 
elementos decorativos, também “os 
espaços verdes foram arranjados, 
muros e imobiliário urbano pintados 
e recuperados” e “todo o projecto de 
recuperação urbanística está comple-
mentado com um sistema de ilumi-
nação, tornando-o visualmente ainda 
mais impactante durante o período 
nocturno”.
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cardíaca. “Grande Cabo, grande 
forcado”, afirma o Grupo de 

Forcados Amadores da Tertúlia 
Tauromáquica do Montijo, na 
mesma página online, onde 
deixa os sentimentos aos filhos e 
restantes familiares. Também O 
SETUBALENSE endereça as mais 
sentidas condolências à família e 
amigos de João Luís Branquinho.    

Morreu o forcado 
do Montijo João 
Luís Branquinho  

O Grupo de Forcados Amadores da 
Tertúlia Tauromáquica do Montijo, 
deu a saber, através da sua página do 
Facebook, da morte do seu antigo 
cabo João Luís Branquinho.
João Luís Branquinho morreu 
ontem, no Hospital Garcia de Orta, 
em Almada, devido a paragem 

AMBIENTE

DISTINÇÃO

Brigada do Mar limpa
70 quilómetros de praia 
na costa alentejana

Coca-Cola recebe medalha 
da cidade de Setúbal pelo 
contributo à economia local

Pelo 12.º ano consecutivo as praias da 
costa alentejana recebem a Brigada 
do Mar, uma associação de voluntá-
rios que desenvolve acções de pro-
tecção da vida ambiental e que tem 
especial foco nas praias.

De Tróia a Sines, e até dia 20 de 
Setembro, os voluntários percorrem 
cerca de 70 quilómetros de areal con-
tínuo, de modo a recolher grandes 
resíduos. Estima-se que o total seja 
de 12 toneladas.

Cumprindo todas as regras sani-
tárias decorrentes da pandemia Co-
vid-19, o lixo recolhido será separado 
e seleccionado no espaço da Feira de 
Melides, sendo depois encaminhado 
para tratamento.

No âmbito de uma pareceria com 

A Coca-Cola European Partners foi es-
ta semana condecorada com a Meda-
lha Honorífica da cidade de Setúbal, 
na classe Indústria, e um responsável 
da empresa, sediada em Azeitão e 
com impacto na região desde 1978, 
fala em “reconhecimento”.

“É um grande orgulho para to-
dos os colaboradores receber esta 
distinção, um reconhecimento do 
nosso contributo para o concelho 
e para o país, especialmente nes-
te ano difícil. Ver reconhecido o 

o projecto TransforMar, os resíduos 
de plástico e metal serão convertidos 
num valor, depois doado a institui-
ções de solidariedade, escolhidas 
pelos 15 concelhos que aderiram à 
3.ª edição do projecto.

Ricardo Serrão Santos, ministro 
do Mar, fará o acompanhamento da 
apresentação dos resultados da inicia-
tiva, no sábado, dia 19, pelas 16h00, 
no recinto da Feira de Melides.

A acção conta com a colaboração 
dos Municípios de Grândola e de Si-
nes, Junta de Freguesia de Melides, 
Capitanias dos Portos de Setúbal e de 
Sines, Parque de Campismo da Galé, 
Yamaha Portugal, Atlantic Ferries e 
LIDL, empresa responsável pelo pro-
jeto TransforMar.

nosso apoio à comunidade e con-
tributo à economia local desta for-
ma, emociona-nos e motiva-nos a 
continuarmos a dar o nosso melhor 
todos os dias”, afirmou Márcio Cruz, 
Head of Public Affairs da Coca-Cola 
European Partners.

A multinacional que trabalha em 
solo azeitonense emprega mais de 
400 pessoas e contribui para a cria-
ção de mais de cinco mil postos de 
trabalho directos e indirectos, segun-
do dados da empresa.

DR

Director do 
Agrupamento de 
Escolas avançou que  
"o ano lectivo vai abrir 
de forma faseada”

PROFESSORES DE QUARENTENA

Santiago do Cacém 
registava ontem 
50 pessoas infectadas 
com Covid-19 

O concelho de Santiago do Cacém 
registou ontem uma subida do nú-
mero de casos Covid-19, tendo agora 
50 pessoas infectadas após quatro 
novos testes positivos. Quanto ao ar-
ranque do ano lectivo no grupamen-
to escolar, será faseado devido a 38 
professores estarem em quarentena.

O número total de pessoas infec-
tadas com Covid-19 no concelho, foi 

O arranque do ano lectivo teve de ser adiado

DR

divulgado na terça-feira, ao final do 
dia, na página oficial do município, 
com base nos dados recentes divul-
gados pela autoridade de saúde local.

Em declarações à agência Lusa, o 
director do Agrupamento de Esco-
las de Santiago do Cacém, Manuel 
Mourão, avançou ontem que "o ano 
lectivo vai abrir de forma faseada por-
que estão professores em quarente-
na depois de um docente ter testado 
positivo à Covid-19. Terça-feira, cerca 
de 25 professores fizeram o teste e 
[ontem] fizeram mais 13 professo-
res, porque houve contacto com o 
infectado".

“Esperemos que mais nenhum 
[docente] esteja positivo, mas es-
tes 38 professores têm de estar em 

quarentena, até ao próximo dia 24 
de Setembro", indicou.

Já no sábado, o Agrupamento de 
Escolas de Santiago do Cacém tinha 
decidido adiar o início do ano lectivo 
para os alunos do 1.º ciclo, que esta-
va previsto para segunda-feira, 14 de 
Setembro.

"Os alunos do 1.º ciclo da Escola Frei 
André da Veiga, em Santiago do Ca-
cém, só começam as aulas na próxima 
segunda-feira, dia 21, devido ao distan-
ciamento que é necessário nas salas 
de aula. Com o tipo de equipamento, 
mesas e cadeiras, que existia na escola 
não era possível garantir esse distan-
ciamento", explicou Manuel Mourão.

Em conjunto com a Câmara Muni-
cipal de Santiago do Cacém "foi pos-
sível colocar novas mesas e cadeiras 
individuais para que seja possível o 
distanciamento entre esses alunos", 
adiantou.

De acordo com o responsável, “o 
ano lectivo abre [hoje], dia 17, para 
os alunos da educação pré-escolar, 
2.º ciclo e 1.º ciclo de Santa Cruz”, em 
Santiago do Cacém.

Quanto ao 3.º ciclo e ao ensino 
secundário "só vão abrir no dia 24 
quando terminar a quarentena dos 
38 professores", concluiu.

Este surto do novo coronavírus 
SARS-CoV-2 em Santiago do Cacém 
está relacionado com um outro que 
teve origem em Sines, detectado em 
27 de Agosto, que motivou rastreios 
também nos concelhos vizinhos de 
Alcácer do Sal e Grândola.

Designado pelas autoridades lo-
cais como "surto 'Champions'", este 
teve origem num grupo de pessoas 
com "grau de proximidade eleva-
do" que se juntaram em Sines para 
assistir pela televisão à final da Liga 
dos Campeões de futebol e "ficaram 
contagiadas", de acordo com a res-
ponsável da unidade local de saúde 
pública, Fernanda Santos.
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Setúbal

Humberto Lameiras

A vacinação da gripe 
sazonal e medidas de 
contenção da pandemia 
fazem parte do reforço 
de informações da 
unidade hospitalar

Hoje assinala-se o Dia Mundial da Se-
gurança do Doente, e o Centro Hos-
pital de Setúbal definiu um conjunto 
de actividades para esta data esta-
belecida pela Organização Mundial 
da Saúde, que tem como lema para 
este ano a “Segurança do Profissio-
nal de Saúde: Uma prioridade para 
a Segurança do Doente”, e o slogan 
“Profissionais de Saúde Seguros, 
Doentes Seguros”.  

Com o repto a ser lançado pelo De-
partamento da Qualidade na Saúde, 
da Direcção-Geral da Saúde, o Centro 
Hospitalar de Setúbal, através da Co-
missão da Qualidade e da Segurança 
do Doente vai desenvolver localmen-
te um conjunto de actividades de 
“promoção e divulgação de alguns 

DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA DO DOENTE 

Centro Hospitalar de 
Setúbal assinala data com 
recomendações pela saúde

trabalhos realizados”.
Assim, será divulgado o “Progra-

ma Nacional de Saúde Ocupacional: 
Extensão 2018 - 2020, que “renova a 
ambição e o compromisso de assegu-
rar a protecção e promoção da saúde 
a todos os trabalhadores, através de 
ambientes de trabalho saudáveis e 
da cobertura e qualidade dos Servi-
ços de Saúde Ocupacional”, lê-se em 
comunicado do Centro Hospitalar de 
Setúbal. 

O mesmo documento dá a saber 
que no contexto da actual pande-
mia, a Comissão da Qualidade e da 
Segurança do Doente vai “reforçar” 
também as recomendações para que, 
“o mais cedo e mais rapidamente pos-
sível” seja feita a vacinação da gripe 
sazonal, ao mesmo tempo que apela 
para a “utilização correcta e racional 
dos equipamentos de protecção in-
dividual”.

As recomendações abrangem 
também a “formação em precauções 
básicas e precauções específicas em 
controlo de infecção”, a “criação com 
carácter permanente de uma linha de 
apoio emocional ao profissional de 
saúde” e ainda “assegurar a prática 
sistemática de notificação, análise e 
prevenção de incidentes”.

DR

Ana Martins Ventura

Desde sexta-feira que 
o Sindicato Nacional 
dos Bombeiros 
Sapadores aguarda 
indicações sobre a 
operacionalidade da 
corporação devido a 
baixas por Covid-19

CASOS DE COVID-19 PASSAM A SETE CONFIRMADOS

Sapadores de Setúbal exigem 
acção imediata da autarquia 
e do comando para garantir 
socorro às populações

A Corporação de Bombeiros Sapa-
dores de Setúbal tem, actualmente, 
“sete casos de Covid-19 diagnostica-
dos em operacionais” segundo confir-
mou a O SETUBALENSE Paulo Pires, 
presidente do Sindicato Nacional 
dos Bombeiros Sapadores (SNBS). 
O dirigente sindical afirma que “na 
passada sexta-feira [11] foi enviado 
um comunicado à autarquia e ao 
comando da corporação, para que 
o socorro às populações não fosse 
colocado em causa, devido à falta 
de operacionais por turno, mas até 
ao momento não houve resposta”.

Nem mesmo do gabinete do verea-

Actuação dos Sapadores pode estar em risco

DR

dor Carlos Rabaçal, responsável pela 
Companhia de Bombeiros Sapadores 
de Setúbal e Serviço Municipal de 
Proteção Civil e Bombeiros, “a quem 
o comunicado também foi dirigido” 
explica Paulo Pires.

Para além dos sete casos de infec-
ção por Covid-19 “estão mais 8 a 9 
operacionais em quarentena”, refere 
o dirigente.

O efectivo mínimo recomendado 
são 18 elementos por turno e, “neste 
momento, a corporação tem apenas 
10 elementos por turno, alguns deles 
limitados fisicamente devido a aciden-
tes de trabalho dos quais ainda estão a 
recuperar”, explica Paulo Pires.

“Numa situação normal estes pro-
fissionais não devem participar numa 
operação de socorro”. No entanto, 
nos últimos dias, “já se registaram 
casos em que tiveram de marcar 
presença”, porque os elementos in-
fectados e os que estão em quaren-
tena “ainda não foram substituídos”, 
explica o presidente do sindicato.

Paulo Pires refere mesmo que “na 
quarta-feira, durante a manhã, o 
carro-escada não teve operacionais 
disponíveis para o manobrar”.

Quanto a uma solução com base 
num plano de socorro integrado, 

Paulo Pires explica “sempre que ne-
cessário vêm elementos de outras 
corporações, como de Palmela, para 
reforçar a resposta em Setúbal”. No 
entanto, “essa é uma situação ideal 
para casos excepcionais de incêndios, 
por exemplo, não para o socorro ime-
diato do dia-a-dia”, afirma.

Na situação actual, Paulo Pires 
defende mesmo que, “se a corpo-
ração apenas contar com o apoio de 
elementos exteriores para casos de 
maior emergência, o socorro diário 
ficará em causa, porque “será ne-
cessário aguardar disponibilidade 
de meios e operacionais vindos de 
outros territórios”, conclui.

Primeiro caso surgiu   
no início de Setembro
O primeiro caso de Covid-19 na Cor-
poração de Bombeiros Sapadores 
de Setúbal “surgiu no início de Se-
tembro”. Mas, na semana passada, 
a testagem regular dos operacionais 
revelou “mais casos positivos”.

Desde então o SNBS afirma que 
“nada foi feito para precaver o so-
corro na cidade”, tendo em conta a 
redução de cerca de 18 elementos 
na corporação, “que no seu máximo 
operacional deve ter 90 operacio-
nais, distribuídos por quatro turnos”.

Na terça-feira, a Administração Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo confirmou a O SETUBALENSE 
que foram diagnosticados seis casos 
de Covid-19, nos Bombeiros Sapado-
res de Setúbal, tendo sido determi-
nada pela Autoridade de Saúde Local 
a desinfecção do espaço.

Mas, a O SETUBALENSE, o coman-
dante Paulo Lamego apenas confir-
mou que “alguns elementos da cor-
poração estariam de baixa médica, por 
diferentes motivos”, não sendo confir-
mados casos de contágio por Covid-19. 
Ao jornal O SETUBALENSE a Câmara 
Municipal de Setúbal declarou “não ter 
qualquer comentário a fazer” sobre os 
casos de Covid-19 na  Corporação de 
Bombeiros Sapadores.
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em todos os recintos escolares 
através de trabalhos de limpeza, 
deservagem e corte de sebes 
nos espaços exteriores. De 
forma a contribuir para o melhor 
funcionamento das aulas, os 
estabelecimentos receberam, 
ainda, acções de desinfecção e 

de reorganização de salas de aula 
e de espaços comuns”, refere a 
autarquia em comunicado. Também 
a disposição do mobiliário escolar 
e dos equipamentos existentes 
foi alterada “de acordo com 
recomendações e regras definidas 
pelas autoridades sanitárias”.

União das 
Freguesias 
adapta escolas 
para novo
ano lectivo

As escolas básicas e os jardins-de-
infância situados no território da 
União das Freguesias de Setúbal 
foram alvo de um conjunto de 
intervenções, com o objectivo de 
proporcionar à comunidade escolar 
um melhor regresso às aulas.
“A Junta de Freguesia interveio 

PUBLICIDADE

Maria Carolina Coelho

População tem a 
oportunidade de ficar
a conhecer exposições 
de longa duração 

DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO

Jornadas Europeias do Património vão ser assinaladas
no concelho com visitas ao Museu do Trabalho

No âmbito das Jornadas Europeias do 
Património, que estão de regresso nos 
dias 25, 26 e 27 de Setembro com o te-
ma “Património e Educação”, a Câma-
ra Municipal de Setúbal encontra-se a 
“organizar um conjunto de activida-

des, todas de entrada gratuita, com o 
objectivo de sensibilizar para a impor-
tância do conhecimento, protecção, 
descoberta e fruição do património”, 
explica a autarquia em comunicado.

Uma das iniciativas do município 
para assinalar a data é a realização de 
visitas guiadas ao Museu do Trabalho 
Michel Giacometti, entre os dias 25 e 
27 de Setembro, no qual a população 
vai ter a oportunidade de conhecer 
“as exposições de longa duração “Ao 
Encontro do Povo”, composta pela 
colecção etnográfica de Michel Gia-
cometti, “Indústria Conserveira (da 
lota à lata)”, “Mercearia Liberdade” 

e “Marchas Populares 2019””. 
Também “a exposição temporária 

que reporta os 45 anos do Plano Tra-
balho e Cultura, uma das acções do 
Serviço Cívico Estudantil, liderado 
pelo etnomusicólogo francês Michel 
Giacometti, e uma das marcas visí-
veis da Revolução de Abril no plano 
educacional”, vai estar acessível aos 
visitantes.

“As visitas realizam-se no horário 
semanal de Inverno do Museu do Tra-
balho, entre as 09h30 e as 18h00, 
com limite máximo de lotação de dez 
pessoas no interior do equipamento 
devido às medidas contra a pandemia 

de Covid-19”, esclarece a autarquia.
A apresentação do livro “Os So-

nhos da Revolução dos Cravos”, da 
autoria da setubalense Maria José 
Maurício, com apontamento visual 
sobre as memórias do Plano Trabalho 
e Cultura e Serviço Cívico Estudantil 
recordadas por intervenientes na 
época de 1975”, faz também parte do 
programa deste ano, estando agen-
dada para o dia 26 de Setembro, pelas 
16h00, no Museu do Trabalho Michel 
Giacometti.

As Jornadas Europeias do Patri-
mónio foram lançadas em 1985 pelo 
Conselho da Europa em França.Visitas vão ser orientadas por guia 

CMS
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Moita

Dia do Município marcado por homenagem 
aos que nunca pararam durante a pandemia 

A Praça da República, na Moita, aco-
lheu a cerimónia pública do Dia do 
Município, marcada pelo descerrar 
de uma placa de homenagem colec-
tiva a todos os munícipes no edifício 
dos Paços do Concelho que, não ten-
do nunca parado, deram o seu melhor 
para “garantir o normal possível” em 
tempos de pandemia.

Perante uma assistência composta 
de autarcas e pessoas que se encon-
travam nas esplanadas ali situadas, o 
presidente Rui Garcia sublinhou que 
em relação aos anos anteriores, o que 
difere “é a força colectiva e o espírito 
comunitário, que demonstram ser o 
elemento fundamental da vitalidade 
de qualquer comunidade”.

Mesmo sem homenageados indi-
viduais, o autarca frisou que este foi 
o tempo do “reconhecimento” a to-
dos aqueles que se mantiveram em 
actividade. “Centenas de milhares de 
trabalhadores demonstraram o seu 
brio, dedicação, a sua competência e 
a sua consciência e, entre dificuldades 
e riscos, fizeram o que foi necessário 
para que os bens, os serviços e os 
apoios não faltassem à população e 
à economia”, destacou.

O edil frisou que “outra lição que 
necessitamos de tirar da pandemia”, 
é a de que “os serviços públicos são 
indispensáveis e insubstituíveis”, 
tendo apontado como exemplo o 
Serviço Nacional de Saúde. O autar-
ca moitense referiu-se ainda àque-
les que se dedicaram, durante este 
período, a “uma entrega voluntária” 
na Rede Social, nos Bombeiros Vo-
luntários, movimento associativo e 
nas autarquias.

Neste âmbito, fez uma referência 
aos trabalhadores da câmara muni-
cipal, designadamente, das áreas da 

Luís Geirinhas

Sem homenageados 
individuais, sessão 
contou com assistência 
da população a partir 
das esplanadas

CERIMÓNIA
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ra a economia e logo, no rendimento 
das famílias e nas “condições gerais de 
saúde física e mental dos portugue-
ses”, incluindo a própria aprendiza-
gem e desenvolvimento de crianças e 
jovens. “É necessário vencer o medo. 
Responsabilidade e cuidado, sim. Me-
do não”, finalizou.

Placa será instalada num local 
público do concelho, numa peça 
artística a inaugurar em 2021

Cerimónia do Dia do Município 
respeitou todas as normas das 
autoridades de saúde

 “População colaborou   
de forma generalizada”
Em declarações a O SETUBALENSE, o 
presidente do município fez “um ba-
lanço positivo” das comemorações 
em Honra de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, que chegam hoje ao seu final. 
“Era fundamental que não se esque-
cesse a tradição e que pudéssemos 
dar algum conforto a esta população, 
neste momento difícil que atravessa-
mos, onde a animação e a cultura fa-
zem falta para a nossa saúde mental, 
garantindo a segurança e não pondo 
em risco a saúde pública”, assegurou.

O autarca considera que no essen-
cial foi o que aconteceu no decorrer 
destas comemorações. “Nota-se 
mais gente nas ruas, mais afluência 
às esplanadas no fim-de-semana, 
mas contámos com a colaboração e a 
intervenção muito atenta das forças 
de segurança”, frisou. O responsável 
afirmou ainda que “a população cola-
borou de forma generalizada”, e que 
as pessoas “têm a preocupação de se 
protegerem umas às outras”.

higiene e salubridade, águas e sanea-
mento, Protecção Civil, entre outras.

Garcia recordou que desde o mês 
de Maio, iniciou-se “o regresso inte-
gral ao trabalho na autarquia, que 
desde então voltou a assegurar inte-
gralmente as suas variadas funções, 
criando as medidas de segurança e 
reorganização necessárias para ga-
rantir a defesa da saúde dos traba-
lhadores, dos utentes e da população 
em geral”, disse.

Antes de concluir a sua intervenção, 
à qual se seguiu um momento musical, 
acrescentou que este reconhecimento 
“não deve ficar apenas pelas palavras”, 
tendo anunciado que a referida placa 
será instalada num local público do 
concelho, já no próximo ano, numa 
peça artística que terá como tema a 
frase “Aos heróis do quotidiano, pro-
tagonistas destas terras notáveis do 
Concelho da Moita”.

Na altura, o presidente defendeu 
que “tem de se evitar a todo o custo 
um novo confinamento generalizado”, 
dado que teria “custos tremendos” pa-
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em matéria de realização de 
eventos”.
A direcção informa que até 
esta decisão ainda estavam 
agendadas iniciativas para o 
próximo dia 20, e nos dias 18 de 
Outubro, 15 de Novembro, para 
além de um almoço-convívio 

de Natal, a realizar a dia 20 de 
Dezembro.
O clube anunciou ainda que 
conta fazer mais um ponto 
de situação sobre a reposição 
da sua agenda durante a 
primeira quinzena de Janeiro 
de 2021.

Histórico 
Automóvel 
Clube suspende 
encontros de 
veículos clássicos

Depois de ter feito um novo 
ponto de situação relativo 
à pandemia, o Histórico 
Automóvel Clube de Entre Tejo 
e Sado (HACETS) decidiu que, 
após “cuidada e ponderada 
análise”, está dado “por 
encerrado o ano de 2020 

Luís Geirinhas

Poupança anual de 
energia ascende a mais 
de 16500 euros no 
concelho 

RESULTADOS EDULUX

Substituídas mais de 2500 lâmpadas 
em 27 escolas e jardins de infância

O município da Moita substituiu um to-
tal de 2503 lâmpadas em 27 estabele-
cimentos de ensino do concelho, entre 
escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância, 
tendo atingido o valor de 139.365 kWh/
ano de poupança de energia, segundo 
a autarquia, em resultado de “59,4 por 
cento de redução de consumo”, no âm-
bito da medida EduLUX.

De acordo com esta câmara, estes 
resultados traduzem-se “numa pou-
pança anual” superior a 16 mil e 500 
euros, evitando-se assim “a emissão 
de 50 toneladas de CO2 por ano”. A 
implementação do projecto, em ter-
mos financeiros e entre 2017 e 2019, 
representou um investimento total 
nos concelhos do Barreiro, Moita, 
Montijo e Alcochete, superior a 310 e 
665 mil euros, tendo sido financiado 
a 68 % no “âmbito do Plano de Pro-
moção da Eficiência Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE)”, refere 
a S. ENERGIA.

Protocolo leva a poupança anual superior a 16 mil euros em iluminação pública
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celhos de Setúbal, Palmela, Sesimbra, 
Seixal e Loures.

Para a S. ENERGIA, a “escala atingi-
da com esta parceria conseguiu fazer 
baixar o preço unitário das lâmpadas 
e, assim, com menores custos, foi pos-

sível aumentar em 60% o número de 
lâmpadas a trocar e atingir um total 
de 30748” unidades, numa operação 
que envolveu 188 escolas. A mesma 
medida permitiu ainda “uma redução 
de consumo” superior a dois milhões 
e 206 mil kwh/ano e uma poupança 
de 261 mil e 225 euros, ou seja, 58% 
acima do previsto em candidatura.

Medidas de elevado alcance  
ambiental e social
Para Miguel Canudo, vereador daquela 
autarquia e presidente do Conselho 
de Administração da S. ENERGIA, os 
resultados obtidos com esta medida 
“são uma demonstração prática da 
relevância do papel das Agências de 
Energia, e da S. ENERGIA em particu-
lar”, e que programas como este têm 
“um factor impulsionador na imple-
mentação de medidas de eficiência 
energética de elevado alcance am-
biental e social”.

Na perspectiva do responsável, o 
EduLUX “provou o acerto na promo-
ção de medidas sectórias que aliam 
as questões da eficiência energéti-
ca e externalidades sociais de difícil 
quantificação”, tais como a influência 
da melhoria da qualidade da ilumina-
ção nas salas de aula com a melhoria 
dos resultados escolares, ou mesmo 
“na saúde ocular dos alunos”, destaca.

A requalificação da Piscina de Alhos 
Vedros está dada por concluída e 
reabre na próxima segunda-feira, dia 
21, após uma intervenção que tornou 
aquele equipamento “energetica-
mente mais eficiente”, no entanto, 
as actividades só deverão regressar 
ao normal funcionamento de acordo 
com a evolução da pandemia Covid-19.

Para além da melhoria do conforto 
térmico, a obra neste equipamento 
– considerado como estratégico pa-
ra o desenvolvimento do município 
–, permitiu “uma poupança (consu-
mos) superior a 30 por cento, em 
consequência de uma subida de duas 

EQUIPAMENTO AMIGO DO AMBIENTE

Requalificação de piscina em Alhos Vedros concluída

classes energéticas”, sublinha aquela 
autarquia.

Num investimento que ascendeu 
a 387 mil euros, enquadrado nos no-
vos instrumentos de financiamento 
do Portugal 2020 (designadamente 
do PO Lisboa), a obra decorre da es-
tratégia municipal para a energia sus-
tentável e beneficiou de uma compar-
ticipação de 144 mil euros (FEDER), o 
que equivale a 37 por cento do valor 
total. Ao município moitense coube 
suportar os restantes 63 % (cerca de 
243 mil euros).

“Apesar da morosidade destes pro-
cessos de candidatura, processos de 

aprovação por diversas entidades e 
concurso público”, segundo a edilida-
de, foi “possível realizar a obra, mesmo 
em tempo de pandemia, cumprindo 
os prazos que estabelecemos, para 
abertura da piscina em Setembro”, 
acrescenta.

A autarquia afirma ainda que o “rei-
nício das actividades, dependendo do 
evoluir da pandemia de Covid-19 e de 
acordo com as regras da Direcção-
-Geral de Saúde”, possibilitará que em 
breve os utentes possam “usufruir das 
melhorias introduzidas ao nível das 
janelas com aplicação de filtros, dos 
sistemas de iluminação interior, da 

ventilação e ar condicionado”, para 
além da “produção de águas quentes 
sanitárias e do tanque e da cobertura 
do plano de água”.

A par da introdução de sistemas de 
electro bombagem com variação de 
velocidade, as acções realizadas in-
cluíram a instalação de uma unidade 
de produção de autoconsumo foto-
voltaica e a introdução de um sistema 
de gestão técnica centralizada que, 
de acordo com a câmara municipal, 
vão contribuir “para uma redução de 
emissões de CO2 da ordem das 88,7 
toneladas” anuais, segundo uma audi-
toria energética feita naquele espaço. 

“ERMELINDA DO RIO”

Teatro da 
Terra traz 
Maria João 
Luís ao palco 
do Fórum 
Cultural

O Fórum Cultural José Manuel Figuei-
redo, na Baixa da Banheira, recebe a 
26 de Setembro, pelas 21h30, a peça 
“Ermelinda do Rio, Nocturno para Voz 
e Concertina, pelo Teatro da Terra, 
que vai trazer a actriz Maria João Luís 
ao concelho da Moita, para uma peça 
encenada e interpretada pela própria, 
com texto de João Monge.

O regresso do teatro àquele palco 
será marcado por um espectáculo 
que é o subtítulo do “testemunho do-
rido de quem perdeu grande parte da 
família na maior catástrofe natural” 
ocorrida em Portugal, desde o terra-
moto de 1755. A 26 de Novembro de 
1967, também as cheias no rio Tejo, 
no Ribatejo e arredores da cidade 
de Lisboa, serviram de insparação a 
João Monge para escrever, na primei-
ra pessoa, aquele que é “um poema 
narrativo pelos olhos de uma menina 
e de sua mãe que vivem a tragédia de 
sobreviver, para assistir impotentes, 
ao desaparecimento da sua família, 
amigos e conhecidos”.

Na verdade, bastou uma noite de 
chuva para que, durante a madru-
gada, o mundo estivesse virado do 
avesso. “A noite do fim do mundo”, 
como alguém lhe chamou, meio sé-
culo depois, é ainda nos dias de hoje 
“uma história mal contada”, com o 
Portugal de Salazar a evitar “que se 
falasse da sua real dimensão”.

Ao longo de 55 minutos, Maria 
João Luís – naquele dia com apenas 
quatro anos –, é uma dessas pessoas 
que, juntamente com os seus pais e 
irmão, sobreviveram àquela noite. 
“Ermelinda da Rio” é assim um poema 
vivido pela actriz, numa auto-expia-
ção dos seus fantasmas, que “ainda 
hoje a visitam, de tempos a tempos”.

Com lotação limitada, sendo perio-
dicamente avaliada de acordo com 
as indicações da Direcção-Geral de 
Saúde (DGS), a reserva de bilhetes 
já está disponível.

Luís Geirinhas

A medida EduLUX – Eficiência 
Energética na Iluminação Interior de 
Escolas Básicas, promovida por aquela 
agência, teve por objectivo a “troca de 
lâmpadas tubulares fluorescentes por 
lâmpadas LED” e inclui ainda os con-
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Moita

PUBLICIDADE

Ana Martins Ventura

REFLEXÕES NA HOMENAGEM A SENHORA DA BOA VIAGEM

Pároco da Moita apela a paz na comunidade 
através da união na família e na política

Durante as celebrações religiosas em 
homenagem a Nossa Senhora da Boa 
Viagem que decorreram no Quintal 
da Igreja Paroquial da Moita, Sílvio 
Couto, padre responsável por esta 
paróquia, deixou um apelo para que 
a paz e a entreajuda sejam os valores 
mais vivenciados na comunidade em 
tempos marcados pela pandemia. 

Uma paz que deseja ver entre as 
famílias, mas também no meio polí-
tico, em prol do bem-estar de toda a 
população.

Uma cerimónia que decorreu com 
a presença de cerca 100 pessoas, 
mantendo o respeito pelas normas de 
distanciamento social e protecção in-
dividual impostas pela Direcção-Geral 
da Saúde, através.

Ao contrário da tradição centená-
ria, que habitualmente deixa lugar a 
diferentes devoções, desde Nossa Se-
nhora de Fátima ao Sagrado Coração 
de Jesus, este ano apenas a imagem 
de Nossa Senhora da Boa Viagem, pa-
droeira da vila e dos seus pescadores, 

esteve disponível ao público, que fez 
questão de, mesmo em ano atípico, 
manter as suas tradicionais devoções.

Durante a tarde de domingo, a partir 
das 18h00, uma viatura da  Bombei-
ros Voluntários do Concelho da Moita, 
transportou a imagem de Nossa Se-

nhora Boa Viagem em procissão pelas 
ruas da vila, onde a população mais 
uma vez seguiu os conselhos que a 
autarquia, comissão de organizadora 
das Festas da Moita e a paróquia da 
Moita transmitiram em diversos mo-
mentos, quando as celebrações adap-
tadas estiveram em debate público: 
para que todos os momento fossem 
respeitados, sem quaisquer transtor-
nos dadas as condicionantes actuais, 
devido à situação epidemiológica que 
o país enfrenta.

As dezenas de pessoas que espera-
ram a padroeira da vila no Cais da Moi-
ta, para assistir à benção das embar-
cações tradicionais, distribuíram-se 
ao logo das várias zonas de contenção 
assinaladas pela autarquia.

Na chegada ao cais a Senhora da 
Boa Viagem não foi retirada do carro 
andor e a tradicional benção das em-

barcações foi realizada à distância, 
embora vivida de forma muito emo-
tiva por toda a população presente.

Hoje é noite de tradicional  
fogo-de-artifício
As Festas da Moita, este ano apelida-
das de Celebrações em Honra de Nos-
sa Senhora da Boa Viagem, encerram 
hoje com um programa dedicado às 
embarcações tradicionais e direito ao 
tradicional fogo-de-artifício.

Pelas 8h00 é tempo de alvorada 
com o lançamento de morteiros e a 
partir das 16h00 são içadas “Velas ao 
vento no Cais da Moita”, num evento 
organizado pelo Centro Náutico Moi-
tense. O lançamento de fogo-de-artifí-
cio alusivo às comemorações da Festa 
da Moita 2020 decorrerá pelas 21h50, 
a partir de local não divulgado para evi-
tar aglomerações na zona ribeirinha.

Devoção à padroeira manteve-se viva

DR
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AlmadaA Avenida 23 de Julho, no 
Laranjeiro, foi uma das artérias 
do concelho de Almada que 
teve obras de beneficiação 
para melhoria da circulação.  A 
intervenção passou pela colocação 
de um novo pavimento nas vias de 
circulação automóvel e criação de 

Avenida 23 de Julho 
foi alvo de obras de 
requalificação

vias bus, em ambos os sentidos, 
para que os autocarros efectuam 
as normais paragens sem afectar a 
circulação dos restantes veículos. 
Foram ainda feitas novas pinturas 
das passadeiras, todas com pisos 
tácteis tendo em consideração os 
peões invisuais e amblíopes.

Humberto Lameiras

Canoagem, yoga, 
zumba, pilates, ténis e 
equitação estão entre 
as várias actividades a 
experimentar

PARA ESTAR EM FORMA 

Setembro chama à prática desportiva 
em vários espaços públicos ao ar livre

Este mês o programa Almada em For-
ma propõe um conjunto de activida-
des físicas ao ar livre, de frequência 
gratuita e a decorrerem “de acordo 
com todas as normas de segurança”, 
afiança a Câmara Municipal. A canoa-
gem, yoga, zumba, pilates, ténis e 
equitação estão entre as várias acti-
vidades a experimentar.

A participação nas actividades im-
plica, obrigatoriamente, a inscrição 
através de email a enviar para a res-
pectiva entidade organizadora, uma 
vez que o Almada em Forma conta 
com a participação de vários parcei-
ros, como clubes, colectividades, 
associações e juntas de freguesia do 
concelho.

Assim, já no próximo sábado, o Clu-
be Náutico de Almada-Cacilhas, entre 
as 10h00 e as 13h00, promove um 
baptismo de canoagem durante 45 
minutos, dirigido a maiores de 14 anos.

No mesmo dia 19, no Parque da Co-
va da Piedade, das 15h00 às 19h00, 
o União Futebol Clube “Os Pastilhas” 
leva a todas as idades a prática de 
xadrez, modalidade conhecida por 
aumentar a concentração e memó-

O Parque da Paz é um dos locais mais utilizados para a prática de diversas actividades 
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tro abdominal e promove uma maior 
consciência corporal. A organização é 
do Fit & Dance Studio.

No domingo, o Parque da Paz re-
cebe uma sessão de prática de Yoga 
Tradicional da Índia – nível iniciante – 
destinada a todas as idades e promo-
vida pelo Centro do Yoga de Almada 
e Centro do Yoga do Feijó/Vale Flores. 
É das 10h00 às 11h00.   

Também dia 20, na zona 5 (lago) do 
Parque da Paz, o desafio é a prática de 
exercícios suaves de CHI-KUNG, feitos 
de forma a integrar o movimento, a 
respiração e a concentração. Acessí-
vel a quaisquer pessoas, a actividade 
é da responsabilidade da Associação 
Profissional de Chi-Kung e Tai Chi Te-
rapêutico. 

Entretanto, até ao fim do mês, e me-
diante datas a combinar, os Campos 
de Ténis do Parque da Juventude, na 
Rua Ramiro Ferrão, estão disponíveis 
para a iniciação ao ténis, realização de 
pequenos movimentos com bola e ra-
quete. São duas aulas experimentais, 
com limite mínimo de três participan-
tes, a partir dos 4 anos, promovidas 
pela Associação Escola de Ténis de 
Almada.    

Também durante este mês, de 
quarta-feira a domingo, o Centro Hí-
pico da Sobreda faculta experiência 
de equitação (volteio). De semana o 
horário é entre as 15h00 e as 20h, e 
aos sábados e domingos das 9h00 às 
20h00. A idade permitida é a partir 
dos 6 anos.

Os estabelecimentos de ensino EB1/JI 
e José Cardoso Pires, na Costa da Ca-
parica, receberam ontem a visita do 
presidente da Assembleia Municipal 
daquela cidade atlântica, António Jo-
sé Vicente, e do presidente da Junta 
de Freguesia, José Ricardo Martins, 
que quiseram inteirar-se das medidas 
implementadas nestas duas escolas 
no início do ano lectivo.

COSTA DA CAPARICA

Autarcas de freguesia avaliam medidas contra Covid-19 

Os autarcas reuniram com os 
coordenadores e corpo docente das 
escolas, tendo sido informados das 
medidas que estão a ser colocadas 
em prática para precaver a pande-
mia do Covid-19, assim como sobre 
as normas de funcionamento destes 
estabelecimentos de ensino público.

Na ocasião, o presidente da Junta 
de Freguesia manifestou “total dispo-

nibilidade e apoio da autarquia para 
qualquer situação que possa ocorrer 
neste ano lectivo em tudo diferente 
dos anteriores”, e desejou aos pais, 
alunos, professores e auxiliares todo 
o sucesso no regresso às aulas, com 
o esforço acrescido de adaptação às 
medidas de combate à pandemia.

Entretanto, a Junta de Freguesia da 
Costa de Caparica acabou de colocar 

um telheiro no portão de entrada da 
EB1/JI para protecção dos alunos e 
encarregados de educação. Refe-
re o executivo que esta cobertura 
na escola centenária “insere-se no 
âmbito das medidas de prevenção 
do Covid-19, uma vez que todos os 
alunos têm que medir a temperatu-
ra à entrada do estabelecimento de 
ensino”. H.L.

AMBIENTE 

Cinco praias 
do concelho 
vão ser alvo 
de acções 
de limpeza

As praias da Costa de Caparica vão 
ser alvo de uma acção enquadrada 
no Dia Internacional de Limpeza 
Costeira, que se assinala do próximo 
sábado até dia 27.

Com a Junta de Freguesia local a 
associar-se a esta iniciativa, este ano 
a Fundação Oceano Azul propõe-se 
alcançar um desafio de limpar praias, 
margens de rios e outros cursos de 
água, e o fundo do mar, levando mais 
longe a mensagem da urgência na 
protecção do Oceano. 

“A preocupação ambiental e a pre-
servação marítima são desígnios de 
todos”, realça o executivo da Junta 
de Freguesia da Costa da Caparica.

Assim, na cidade da Costa de Ca-
parica, vão desenvolver-se cinco 
acções de limpeza, todas elas mar-
cadas para as 10h00.

Dia 19, a iniciativa desenrola-se 
na Praia de Santo António, Praia da 
Mata, e Praia da Adiça na Fonte da 
Telha. No dia 25, o areal a ser limpo é 
o da Praia da Sereia e, no dia seguin-
te, será a vez da Nova Praia. 

Para celebrar o Dia internacional 
de Limpeza Costeira, a Fundação 
Oceano Azul desafia organizações 
portuguesas dedicadas ao combate 
do lixo marinho, a assinalarem em 
conjunto esta semana de iniciativas.  

Através de acções de recolha de li-
xo marinho levadas a cabo de norte a 
sul do país e nas regiões autónomas, 
“este desafio pretende mobilizar de 
novo a sociedade civil e o público em 
geral para o problema do lixo mari-
nho e para a necessidade de maior 
protecção do oceano”, refere a fun-
dação. 

Pela primeira vez e em parceria 
com o “Projecto Quando +1 é = -1”, 
os centros de mergulho nacionais 
foram convidados a juntarem-se 
à iniciativa para celebrar este Dia 
Internacional, organizando acções 
de recolhas subaquáticas de lixo 
marinho.

Humberto Lameiras

ria, desenvolver o raciocínio lógico e 
matemático e promover a criatividade 
e imaginação.

Ainda este sábado, a chamada é ao 
Parque Urbano da Costa da Caparica 
para a prática de yoga e meditação 
relaxante. Com organização do Cen-
tro do Yoga Costa da Caparica, esta 
actividade é aberta a todas as idades. 
Decorre das 10h30 às 11h15.

Enquanto isso, no Parque da Paz, 
mas às 10h00 e 10h30, a proposta é 
zumba e pilates, respectivamente. A 
actividade de zumba é constituída por 
exercício físico aeróbico baseado em 
movimentos de danças latinas, como 
o merengue, a cumbia, a salsa e o re-
ggaeton. Quanto à prática de pilates, 
melhora a postura, reduz o períme-
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ANUNCIE NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO

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

Edital 
N.º 173/DAFRH-DAAG/2020 

Festa das Vindimas - Proibição de estacionamento de veículos, corte e 
condicionamento de vias 

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal 
de Palmela: 
No uso das competências que lhe estão atribuídas pelo artigo 35.º, n.º 1, alínea 
t) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro e para efeitos do estipulado no artigo 56.º e nos termos da 
alínea rr) do n°. 1 do artigo 33.º do mesmo regime e artigos 7.º, 8.º e 9.º do 
Código da Estrada, torna público que durante a realização dos eventos "Vin-
dimas 2020", será condicionada a circulação e interdito o estacionamento de 
veículos nas vias de circulação rodoviária na vila de Palmela, freguesia de 
Palmela, no dia, locais e horários que a seguir se apresentam:

Proibição do estacionamento de veículos, corte e condicionamento de vias 

Dia 20 de Setembro a partir das 16.00h e até à 21:00h 

• Acessos ao Largo 5 de Outubro

A infração estará sujeita a penalização (reboque e coima). 

Para constar se lavrou o presente Edital que vai ser afixado nos lugares pú-
blicos do costume.
Palmela, 15 de setembro de 2020.

   O Presidente da Câmara

       ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos Estatutos e do Regulamento Geral Interno da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, e para os efeitos pre-
vistos nas alíneas a) e b) do artigo 43° do referido Regulamento, bem assim 
como nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
na redação dada pelo Decreto-Lei n.0 24-A/2020, de 29 de maio, convoco a 
reunião ordinária da Assembleia Geral, a realizar através da Plataforma online 
Zoom*, pelas 21:00 horas do dia 30 de setembro de 2020, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

1. Informações
2. Discussão e aprovação do Relatório e Contas, respeitante ao exercício de 

2019, e correspondente Parecer do Conselho Fiscal
3. Diversos

Se à hora acima designada não houver quórum, a Assembleia Geral reunirá 
meia hora depois, em segunda convocação, independentemente do número de 
associados presentes. 
*O link de acesso será remetido por email aos sócios que manifestem expres-
samente intenção de participar na reunião da Assembleia Geral até às 21:30 do 
dia 30 de setembro de 2020, mediante notificação dessa intenção para: secre-
taria@bvsulesueste.pt, com indicação de nome e número de sócio.

Barreiro, 15 de setembro de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Aníbal José dos Reis Luís

PROTESTO

BE acusa Câmara 
de não revelar 
novas linhas 
de autocarros

O Bloco de Esquerda subscreve a acusação 
feita pela Comissão de Utentes de Transportes 
da Margem Sul de que a Câmara de Almada 
se tem “recusado sempre a divulgar as suas 
propostas ao nível da rede de transportes”, 
permitindo com isso que “as garantias de 
melhoria de serviço sejam desconhecidas”.

Ora isto acontece a cerca de duas semanas 
de ser conhecido o parecer dos concorrentes 
sobre a decisão do júri do concurso público 
da Área Metropolitana de Lisboa para novos 
operadores de autocarros no território, onde 
se inclui o concelho de Almada.

Na última reunião de câmara de Almada, a 
vereadora do Bloco Joana Mortágua “apre-
sentou um requerimento sobre o concurso 
público para aquisição do serviço público de 
transporte rodoviário de passageiros na Área 
Metropolitana de Lisboa, que já terminou e 
ainda não se sabem quais as novas linhas para 
o lote 3, lote a que Almada pertence”, refere 
o partido em comunicado.

Entretanto, o Bloco evoca o comunicado 
da Comissão de Utentes de Transportes da 
Margem Sul, que esteve ontem numa con-
centração de protesto no Jardim da Cova da 
Piedade, onde a comissão afirma que se o 
serviço até aqui prestado “era mau, o risco é 
que a Transportes Sul do Tejo (TST) continue 
como a operadora de transportes rodoviários 
de Almada”. Entretanto, já é conhecido que 
a margem sul deverá ficar “seguramente com 
dois operadores distintos, agravando ainda 
mais os problemas existentes e potencial-
mente instigando a descoordenação entre 
transportes”. 

Este descontentamento, levou o Bloco de 
Esquerda não só a participar na concentração, 
como a promover à participação na mesma.

Tal como O SETUBALENSE publicou ontem, 
as empresas melhor classificadas pelo júri do 
concurso para actuarem na península, são a 
TST e a NEX, sendo que a operadora contro-
lada pela Arriva vai percorrer 116 linhas nos 
concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, área 
que corresponde ao lote 3 do concurso.

No caso do lote 4, onde se inserem Alcoche-
te, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, o candi-
dato com melhor proposta é a Nex Continental 
Holdings que fica responsável por 111 linhas.

O Barreiro vai continuar com os Transportes 
Colectivos do Barreiro.

Joana Mortágua esteve no protesto na 
Cova da Piedade 

DR
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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

Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 23/08/2020

JOSÉ FERNANDO DA SILVA 
ROSA MENDES

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua família, tem o doloroso dever de participar o 
falecimento do seu ente muito querido e de agradecer 
reconhecidamente a todos os que se dignaram a 
acompanhá-lo á sua última morada, bem como aos 
que das mais diversas formas lhes manifestaram pesar. 

PUBLICIDADE

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

MANUEL 
INOCÊNCIO VAZ 

DA COSTA

CARLOS ALBERTO 
TAVIRA

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 falecimen-
to de Manuel Inocêncio Vaz da Costa. Mais se infor-
ma que o corpo se encontra em câmara ardente 
na capela do Socorro, realizando-se o funeral pelas 
12h00 no crematório de Setúbal. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se digna-
ram a acompanhar o funeral ou que, de qualquer 
outra forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Carlos Alberto Tavira. Mais se informa que o 
corpo se encontra em câmara ardente na capela da 
Anunciada, realizando-se o funeral pelas 13h00 no 
crematório de Setúbal. A família vem por esta via 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram a 
acompanhar o funeral ou que, de qualquer outra for-
ma, manifestaram as suas condolências.

(1946 – 2020)(1944 – 2020)(1951 – 2020)(1945 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

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

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
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Região

“O Chega vai apresentar candidatos 
a todas as câmaras municipais do distrito”
O presidente da distrital 
de Setúbal do partido 
aponta à eleição 
de “um vereador 
em Seixal, Almada 
e Moita” já em 2021

DR

Nuno Afonso 
merece ser 
candidato 
a qualquer 
câmara do 
País, pelas 
qualidades que 
tem. Setúbal 
como é capital 
do distrito, 
ficava-lhe bem

As autárquicas do próximo ano 
representam uma estreia para o 
Chega, que apenas ainda disputou 
umas eleições europeias e umas 
legislativas (ambas em 2019). 
Nestas últimas, pelo círculo de 
Setúbal, o partido arrecadou 
7 643 votos (1,98%). Agora, a 
ambição é muito maior.
“Dentro em breve conseguiremos 
ser a terceira força política no 
distrito”, afirma Luís Maurício, 
41 anos, comandante da Atlantic 
Ferries e presidente da comissão 
política distrital de Setúbal do 
partido. “Em termos de previsões 
de votos, estamos muito lá em 
cima”, garante o responsável.
Até onde pode chegar o Chega 
no distrito de Setúbal? 
Acreditamos que dentro em breve 
conseguiremos ser a terceira força 
política no distrito. E vamos lutar 
por isso.
Em que concelhos irá o partido 
apresentar candidaturas nas 
próximas autárquicas? 
Vamos concorrer em todos 
os concelhos. O Chega vai ter 
candidatos, uma lista, a todas as 
câmaras municipais do distrito.
Já têm algum cabeça-de-lista 
definido? 
Estamos a começar a constituir 
os núcleos concelhios. Depois de 
estarem constituídos e as suas 
equipas compostas, definiremos 
os candidatos. Mas isso será 
decidido entre o presidente 
da comissão política distrital, 
o coordenador autárquico e o 

que iremos eleger um vereador. 
Gostaríamos de poder eleger 
muitos mais, mas acreditamos 
que, com o trabalho que se está 
a produzir no terreno, iremos 
conseguir eleger um vereador em 
cada um desses concelhos. E é 
muito possível que venhamos a 
conseguir também em Setúbal. 
Tudo o que vier por acréscimo será 
sempre uma vitória.
Num distrito tradicionalmente 
de esquerda, para um partido 
que é recente e cuja ideologia 
é associada à direita o mais 
possível essa ambição não lhe 
parece elevada? 
Somos um partido do povo e 
queremos mostrar que estamos 
ao lado do povo em todos os 
concelhos. No nosso distrito, 
não seria justo, por exemplo, as 
pessoas de Grândola não terem 
candidatos do Chega quando 
nesse concelho existem pessoas 
do partido. Temos militantes 
em todo o distrito e vamos ter 

presidente do partido.
Quais são os núcleos concelhios 
que estão mais adiantados? 
São vários. Almada, Seixal, Setúbal, 
Barreiro, Montijo, Moita, Sines, 
Alcácer do Sal, Santiago do Cacém 
e Sesimbra.
Algum destes está já instalado? 
O que é que falta? 
Vai haver uma convenção e 
estamos à espera de uma mudança 
nos estatutos para se poder dar a 
confirmação oficial destes núcleos 
concelhios. Mas, estes núcleos 

ENTREVISTA LUÍS MAURÍCIO

já estão a trabalhar no terreno, 
muitos deles já têm equipas 
completamente constituídas 
e vão começar a preparar as 
presidenciais do nosso candidato, 
André Ventura.
Quais são as expectativas do 
Chega para as autárquicas de 
2021 e em qual dos concelhos 
considera que o partido pode vir 
a obter melhor resultado? 
Penso que podemos causar maior 
impacto nos concelhos de Seixal, 
Almada e Moita. Aí acreditamos 

Mário Rui Sobral

candidatos em todos os concelhos. 
Queremos mostrar a nossa força 
no distrito de Setúbal. Em termos 
de previsões de votos, estamos 
muito lá em cima.
Como vê o facto de o Chega ser 
rotulado de partido de extrema 
direita?   
Tentam menosprezar o partido. 
Não percebem que o Chega veio 
para fazer mudança, para mudar 
muitas coisas que estão mal no 
sistema: a questão dos bancos, 
a corrupção, são temas que 
poucos gostam de abordar [no 
parlamento]. André Ventura toca 
na ferida, toca naquelas conversas 
que antigamente só se ouviam 
nos cafés e que agora ouvem-se 
na Assembleia da República.
Queremos trazer a quarta 
república a Portugal. Estamos 
fartos de bancarrota, da 
corrupção, de casos de pedofilia, 
estamos fartos das agressões 
aos agentes da autoridade e de 
ninguém fazer nada... temos de 
mudar muita coisa.
Voltando às autárquicas, Nuno 
Afonso pode ser o candidato do 
Chega por Setúbal, depois de 
ter encabeçado a lista por este 
círculo nas últimas legislativas? 
Nuno Afonso merece ser 
candidato a qualquer câmara do 
País, pelas qualidades que tem, 
pelo ser humano que é. Setúbal 
como é capital do distrito, ficava-
lhe bem. Mas essa será uma 
decisão a passar pelo presidente 
do partido.
E Luís Maurício? Está disponível 
para encabeçar uma lista pelo 
Barreiro, onde reside? 
Vou estar sempre disponível onde 
o presidente do partido achar que 
sou necessário. Se achar que devo 
ser cabeça-de-lista pelo Barreiro, 
serei com todo o gosto. 
Qual vai ser a prioridade de 
acção do Chega na região? 
O combate ao desemprego, à 
precariedade e às injustiças sociais.  

Luís Maurício, presidente da distrital de Setúbal do Chega
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PUBLICIDADE

Câmara de 
Grândola 
oferece livros de 
fichas a alunos 
do 1.° ciclo

Os alunos do 1.° ciclo do ensino 
básico do concelho de Grândola 
vão receber gratuitamente, no 
arranque deste ano lectivo, os 
manuais de fichas, numa acção 
de apoio suportada pela Câmara 
Municipal.  "Os livros podem ser 
levantados no comércio local 

através de vales emitidos para o 
efeito. Durante a primeira semana 
de aulas os vales serão entregues 
aos alunos numa parceria entre a 
Câmara Municipal de Grândola e o 
Agrupamento de Escolas", explica 
a autarquia, que volta assim a 
adoptar uma prática mantida nos 

últimos anos. A edilidade adianta 
que "a atribuição dos cheques
da acção social – para aquisição 
de material escolar para os alunos 
provenientes de agregados 
familiares carenciados – também 
decorrerá durante a primeira 
semana de aulas".

Passados quase três anos das 
últimas eleições autárquicas, 
é hoje evidente que o muni-
cípio de Almada voltou a ga-

nhar sentido de urgência na resolução 
dos problemas dos almadenses, com 
o concelho a abraçar um verdadeiro 
projeto de desenvolvimento virado 
para o futuro que, não abdicando de 
preservar a identidade de Almada, 
quer melhorar a qualidade de vida das 
suas populações.

O Partido Socialista, a Presidente 
de Câmara Inês de Medeiros e a sua 
equipa têm afirmado um verdadeiro 
modelo de gestão autárquica moder-
no e cosmopolita, não se aquartelan-
do, como acontecia no passado, em 
estratégias gratuitas de confronto 
com a administração central nem 
se demitindo das responsabilidades 
quando o que está em causa é servir 
o interesse público. Dois exemplos 
disso mesmo são a assunção de novas 
competências no quadro do proces-
so de descentralização ou mesmo 
a recente assinatura do acordo de 
parceria com o Ministério da Educa-
ção para a remoção do amianto em 
todos os estabelecimentos escolares 
do município.

Seja na frente social ou no ambien-
te e sustentabilidade, na cultura ou 
na educação, na habitação ou na 
mobilidade, Almada está a mudar. 
Desde a requalificação e animação do 
Mercado das Torcatas ou da Feira do 
Levante, passando pela remodelação 
do Parque Infantil das Bicicletas e pe-
la criação do primeiro Parque Infantil 
Interativo e 100% Inclusivo. Desde a 
melhoria na higiene urbana à cons-
tante reparação e empreitadas de 
pavimentos pedonais e rodoviários, 
com a melhoria substancial da mobi-
lidade em muitas zonas do concelho. 

Almada voltou a ganhar 
sentido de urgência

OPINIÃO

Filipe Pacheco

Com a criação do Conselho Municipal 
de Juventude e do Orçamento Par-
ticipativo Jovem, com a Criação do 
Feliz Almada ou o Lançamento da 
Casa da Dança e a nova dinâmica da 
Casa da Cerca. Também fundamental 
para uma maior qualidade de vida das 
populações tem sido a persecução 
de uma nova geração de políticas de 
habitação. Com a aprovação da Es-
tratégia Local de Habitação, com a 
aplicação do Programa 1.º Direito e 
o levantamento geral de residentes 
para apoio e com o Habit’Almada pa-
ra reabilitação e aquisição de fogos 
municipais.

Muito tem sido feito e muito mais 
está em execução. O antigo presídio 
da Trafaria, desativado há mais de 
40 anos, vai ser totalmente remo-
delado e adaptado em parceria com 
a Universidade Nova de Lisboa, num 
investimento de mais de 7 milhões de 
euros que criará um ecossistema de 
formação, investigação e inovação 
com grande impacto social e econó-
mico na região. Aqui nascerá uma no-

Deputado do PS

va Instituição de Ensino Superior: o 
IAT - Instituto de Artes e Tecnologia. A 
requalificação da Rua dos Pescadores 
também avançará e estará concluída 
até ao final do primeiro trimestre de 
2021, prevendo a existência de mais 
árvores e de novos elementos de 
iluminação e de mobiliário urbano. 
Esta obra vem integrar um conjunto 
de intervenções de requalificação 

na Costa da Caparica, nas quais se 
enquadram a bonita renovação do 
Parque Desportivo do Atlântico, os 
novos acessos e parques de estacio-
namento das praias na zona sul, o 
futuro Museu Vivo de Arte Xávega e 
a requalificação da Estrada Florestal, 
com o lançamento da obra já apro-
vado, e prevendo a criação de uma 
via partilhada para bicicletas e peões.

Tudo isto são apenas alguns exem-
plos, tudo isto não é ainda suficien-
te para quem não se resigna. Certo 
é que muito tem mudado e está a 
mudar em Almada. Certo é que, três 
anos volvidos, Almada é hoje um 
concelho melhor para investir, para 
visitar e para viver.

A requalificação 
da Rua dos 
Pescadores 
também 
avançará e 
estará concluída 
em 2021
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Desporto

Pedido de Assembleia Geral 
destitutiva já foi entregue

Completa a recolha de assinaturas 
por parte de um associado, o pedido 
para uma Assembleia Geral Extraor-
dinária com o intuito de destituir a 
direcção do Vitória já foi entregue a 
Cândido Casimiro. De acordo com 
Mário Paixão, sócio 827 do clube e 
responsável pela iniciativa, o líder 
da Mesa da AG tem agora trinta dias 
para convocar a reunião. 

Ao que O SETUBALENSE apurou, 
o documento entregue conta com 
120 assinaturas, sendo que dois ter-
ços dos associados que assinaram 
terão de estar presentes na AG para 
que esta possa ter efeito. 

“À luz dos acontecimentos recen-
tes, parece-me quer a mim quer aos 
demais signatários, que a actual di-
recção não tem nem a credibilidade, 
nem a competência para tomar as 
decisões importantes que se adivi-
nham, sendo que a palavra tem de 
ser devolvida aos sócios, não pondo 
em causa o seu vitorianismo. Situa-
ções como foi a do pagamento à Au-
toridade Tributária, a incapacidade 
de inscrever a equipa nos campeo-
natos principais, embora ainda exis-
ta a esperança de um erro processual 
que nos possa dar uma oportuni-
dade, a participação pela primeira 
vez no terceiro escalão, a falta de 
comunicação com os sócios e os tí-
tulos executivos deixados nas mãos 
de treinadores são razões mais que 
suficientes para que a legitimidade 
desta direcção seja decidida pelos 
sócios”, pode ler-se no pedido en-
tregue ao PMAG. É ainda sublinhado 

Miguel Nunes Azevedo

120 sócios assinaram 
o documento que já 
estará na posse de 
Cândido Casimiro. 
Reunião magna tem de 
ser convocada em trinta 
dias

AG DO VITÓRIA ESTÁ NA CALHA

ARQUIVO / O SETUBALENSE

Dois ter ços dos associados que assinaram o documento terão de estar presentes na AG para esta ter efeito

cado de cada série avançará para o 
play-off que decidirá a subida à II Li-
ga, enquanto que as equipas que ter-
minem entre o segundo e o quinto 
lugar passam à segunda fase, na qual 
se disputará a presença na III Liga, 
que fará a sua estreia em 2021/22.

Entretanto, o Moura acedeu a um 
pedido do Vitória e aceitou o adia-
mento do jogo inaugural, inicialmen-
te agendado para o próximo dia 20. 
A partida frente à equipa orientada 
por Bruno Ribeiro, antigo jogador e 
treinador dos sadinos, será dispu-
tada no dia 15 de Novembro, pelas 
15h00. “Agradecemos ao Moura AC, 
ao seu presidente Luís Jacob, ao trei-
nador Bruno Ribeiro e ao director 
desportivo José Brites, a disponibi-
lidade e compreensão”, afirmou o 
emblema setubalense.

que o mesmo ficará sem efeito se, no 
prazo dos trinta dias estabelecidos, 
for convocada uma outra AG ou se a 
direcção se demitir ou for demitida. 
“Qualquer uma das alternativas seria 
preferível, visto que seria o próprio 
clube a resolver a situação que criou, 
não sendo obrigado a passar por 
uma pouco dignificante assembleia 
destitutiva”, acrescenta. 

Resta saber com que contornos se 
realizará esta Assembleia Geral, uma 
vez que todo o país – e não apenas a 
Área Metropolitana de Lisboa, desde 
o passado dia 15 – está em situação 
de contingência, estando proibidos 
eventos com mais de dez pessoas. 
Como tal, a Mesa da AG deverá pre-
cisar de endereçar um novo pedido 
ao delegado de saúde para obter 
uma autorização especial que foi 

rejeitada no passado. Mário Dur-
val, delegado de saúde regional na 
altura, admitiu em entrevista O SE-
TUBALENSE que a reunião poderia 
ter sido autorizada caso tivesse sido 
pedida para o Estádio do Bonfim e 
não para o Pavilhão Antoine Velge, 
com Cândido Casimiro a afirmar pos-
teriormente que “em parte nenhuma 
do requerimento se diz que a Assem-
bleia Geral era para ser realizada no 
Pavilhão Antoine Velge, nem aliás 
em qualquer outro lugar”. 

Primeira fase contra dez
Depois de confirmada a desistência 
do Armacenenses, que seria adver-
sário do Vitória no Campeonato de 
Portugal, a Federação Portuguesa de 
Futebol já decidiu e a vaga criada pe-
la saída da formação de Armação de 

Pêra não irá ser preenchida por outra 
equipa. “A opinião do nosso departa-
mento jurídico era diferente, mas a 
FPF entende que não pode haver a 
substituição de um clube que tenha 
informado a sua não participação de-
pois do sorteio. Por isso, a vaga não 
irá ser preenchida. Cabe-nos respei-
tar a decisão”, afirmou à agência Lusa 
o presidente da Associação de Fute-
bol do Algarve, Reinaldo Teixeira.

Como tal, a série H contará com 
apenas 11 clubes, um dos quais o 
Vitória. No caminho dos sadinos 
estão Aljustrelense, Amora, Espe-
rança de Lagos, Juventude de Évora, 
Louletano, Lusitano de Évora, Mon-
carapachense, Moura, Olhanense e 
Pinhalnovense. De acordo com o 
regulamento aprovado para esta 
época, apenas o primeiro classifi-
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marcador aos 10 minutos por Tiago 
Negri e a cerca de cinco minutos 
do intervalo aumentou para 2-0, 
por Kalu. O Nelas, que já tinha visto 
Gustavo Santos defender um penalti, 
acabou entretanto por chegar à 
igualdade ainda antes do regresso às 
cabinas (2-2). No reatamento os alvi-

rubros aumentaram para 4-2 mas 
consentiram o empate a um minuto 
do fim. 
Quando muitos já pensavam no 
desempate por penaltis, um livre de 
10 metros cobrado por Wilson, a 10 
segundos do fim, acabou por dar a 
vitória.

Futsal do 
Barreirense 
continua na luta 
pela subida de 
divisão

O FC Barreirense venceu o ABC Nelas 
por 5-4, num jogo extremamente 
disputado até ao último segundo 
e, com este resultado, passou à 2. ª 
eliminatória da prova de acesso à 1.ª 
Divisão Nacional, onde vai defrontar 
já na próxima sexta-feira o Caxinas. 
O Barreirense adiantou-se no 

José Pina

Depois de um atleta 
do Vasco da Gama 
ter testado positivo, 
também o U. Santiago 
e o Estrela de Santo 
André suspenderam 
a actividade

DEVIDO À PANDEMIA

Clubes do litoral alentejano suspendem 
treinos das suas equipas de futebol

Os clubes do litoral alentejano, preo-
cupados com a situação de pandemia 
que se instalou na região, suspen-
deram a sua actividade desporti-
va, onde se incluem os treinos das 
suas equipas de futebol sénior que 
se preparavam para os respectivos 
campeonatos.

   Depois de um caso positivo detec-
tado num atleta do Vasco da Gama de 
Sines, infectado fora do clube, que 
levou à suspensão dos treinos no dia 
29 de Agosto, o clube informa que 
“os jogadores que se encontravam de 
quarentena, depois de terem testado 
negativo ao Covid-19, tiveram alta na 
passada sexta-feira, 11 de Setembro, 
e retomaram as suas vidas”.

A direcção do clube vascaíno conti-
nua em constante comunicação com 
as entidades de saúde locais e conti-
nuará empenhada em garantir todas 
as medidas de higiene e segurança de 
todos os que frequentam o estádio 
municipal de Sines mas “os treinos 
continuam suspensos aguardando-

A actividade desportiva encontra-se parada, incluindo os treinos das equipas de futebol sénior

DR

mos, a defesa e a protecção da saúde 
pública é o nosso campeonato. Saber 
jogar, fintar e vencer este adversário, 
Covid-19, é o mais importante para 
terminarmos em 1.º lugar”.

Em perfeitamente sintonia com 
a direcção está também o treinador 
Vítor Madeira que deixou nas redes 
sociais o seguinte comentário:

“Numa altura em que a cidade de 
Santiago do Cacém, enfrenta um jogo 
difícil contra este invisível adversário, 
a única forma de ajudar é parar e sus-
pender os treinos do escalão sénior. 
O futebol é a coisa mais importante 
das menos importantes das nossas 
vidas. Voltaremos quando for seguro. 

Vai ficar tudo bem”. 
Situação idêntica acontece em 

Santo André onde o Estrela foi acon-
selhado pelo Delegado de Saúde, a 
suspender os treinos durante 14 dias. 
A direcção do clube refere que “se-
manalmente, em conjunto com esta 
entidade de saúde, será avaliado o 
evoluir da situação” e adianta que 
na próxima sexta-feira, dia 18, será 
feito um comunicado com mais in-
formações.

 O clube realça que não podia ficar 
indiferente a esta dura realidade e 
que nesse sentido se encontra encer-
rado temporariamente para reduzir 
riscos de exposição e contágio.

O Racing Power Football Club conti-
nua a reforçar o seu plantel para a dis-
puta do Campeonato Nacional Femi-
nino da 3.ª Divisão, onde se apresenta 
como um dos mais fortes candidatos 
à vitória final. 

Os seus dirigentes não escondem 
que o objectivo passa não só pela 
subida de divisão mas também pela 
conquista do título de campeão na-
cional, por chegar às meias-finais da 

RACING POWER FOOTBALL CLUB
Jogadoras do Mónaco, Fluminense e Famalicão reforçam plantel

Taça de Portugal e por ganhar a Taça 
AF Setúbal. Com cerca de mês e meio 
de trabalho, o plantel para a época 
2020/21 começa a ficar definido. Se-
gundo informações obtidas pelo O 
SETUBALENSE, o trabalho tem sido 
intenso e levado ao limite para que se 
possa tirar o máximo rendimento de 
cada atleta. 

Nos últimos dias chegaram mais três 
reforços ao Campo Pepita, na Trafaria, 

onde está instalado neste momento o 
quartel-general da equipa, para aju-
darem a equipa a alcançar aquilo que 
pretende. Soraia Albuquerque, de 33 
anos, experiente central portuguesa 
que passou por clubes como Paio 
Pires, Amora e Famalicão é uma das 
contratações efectuadas.  

Patrícia Correia, internacional por-
tuguesa sub-18, que alinhava no Mó-
naco também é reforço. De referir que 

se trata de uma grande esperança do 
futebol nacional, é uma jogadora rapi-
díssima e letal na zona do golo. Faz 19 
anos no dia 20 de Setembro.

Na sequência destas duas últimas 
contratações, o clube anuncia mais 
uma grande contratação. Gabriela 
Tavares, internacional brasileira, ex-
-Fluminense, que vem trazer experiên-
cia e poder de fogo ao meio campo do 
Racing Power. J.P.

CHARNECA CAPARICA  

Actividade 
desportiva 
parada por 
suspeitas de 
Covid-19

O Charneca de Caparica suspendeu 
temporariamente os treinos da sua 
equipa de futebol sénior estando a 
sua continuidade pendente do pare-
cer que a direcção do clube solicitou à 
Direcção-Geral da Saúde (DGS).

 “Esta situação deve-se ao facto de 
um atleta ter feito um jogo-treino no 
domingo, dia 6 de Setembro, em con-
junto com os nossos atletas seniores, 
e na terça-feira seguinte ter sido de-
tectado uma possível manifestação 
de Covid-19, quando se preparava 
para disputar um jogo de futebol de 
praia no Euro Winners Cup, que de-
corria na Nazaré. 

 A direcção do Charneca de Capari-
ca Futebol Clube decidiu suspender 
de imediato os treinos no escalão 
sénior, bem como não permitir a en-
trada dos atletas e pessoas presentes 
nesse jogo, nas instalações do clube, 
a partir desse mesmo dia.

Apesar de esta situação ter sido de-
tectada alguns dias depois do referido 
jogo e noutro clube, e ainda não ter-
mos recebido oficialmente qualquer 
tipo de parecer das entidades com-
petentes, iremos manter as medidas 
acima referidas de forma rigorosa.

 Lamentamos o sucedido mas man-
temos a convicção de que a qualquer 
momento retomaremos a nossa acti-
vidade desportiva neste escalão, de 
forma segura para todos nós", refere 
o clube.

José Manuel Santos, presidente 
do clube, contactado pelo O SETU-
BALENSE, adiantou que a situação 
se vai manter por mais alguns dias. 
“Só deveremos recomeçar na pró-
xima semana depois de passar os 14 
dias. Temos feito contactos com os 
jogadores e estão todos bem, mas 
vale mais prevenir que remediar. Só 
lamentamos é o facto da DGS ainda 
não nos ter contactado, apesar de já 
ter passado mais de uma semana”. 

Entretanto, embora sem casos, 
também os Pescadores da Caparica 
resolveram suspender todas as acti-
vidades desportivas do clube até ao 
dia 30 de Setembro. J.P.

-se por uma evolução favorável da 
situação na zona”.

Em Santiago do Cacém, o União 
também emitiu uma nota informa-
tiva em que dá conta que “devido à 
evolução exponencial dos casos po-
sitivos ao Covid-19, no concelho de 
Santiago do Cacém, decidiu de forma 
consistente, responsável e em solida-
riedade com a comunidade local na 
defesa da saúde pública, suspender 
os treinos da equipa sénior, até que a 
situação pandémica em Santiago do 
Cacém esteja mais controlada e favo-
rável para o reinício da actividade”.

O clube considera que “neste mo-
mento delicado e crítico em que vive-
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