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Abertura

Nos últimos meses o mundo mudou. 
Mudaram as necessidades das pessoas, 
acentuaram-se as desigualdades. Mudou 
também o olhar sobre os políticos.

Num ano que se aproxima de eleições 
autárquicas, neste actual contexto, fazer 
boas campanhas motivar pessoas a votar 
e ganhar eleições, requer competências 
diferentes, estratégias diferentes e au-
tarcas com uma atitude diferente. Isto 
porque o que agora preocupa as pessoas 
mudou radicalmente e porque o grau de 
incerteza nas suas vidas lhes criou medos 
e angústias que antes não tinham...

Precisamos de candidatas e candidatos 
que inspirem confiança e tranquilidade na 
gestão de um futuro incerto, que saibam 
comunicar em proximidade, que saibam 
ouvir e sobretudo dar respostas úteis às 
necessidades que se multiplicaram e dar 
esperança às populações. Conhecer bem 
a realidade dos concelhos e freguesias, 
gostar de trabalhar com as pessoas e 
saber ir ao seu encontro, nunca foi tão 
importante como agora. Sobretudo no 
nosso distrito. Sabemos que não vão ser 
anos fáceis para nenhum autarca eleito 
em funções e quem se candidatar tem de 
ter essa consciência. Vai ser um desafio 
permanente.

A forma de fazer política terá de mu-
dar, como tudo está a mudar. Sobretudo 
a nível concelhio que é onde as necessi-
dades são mais visíveis e as respostas 
mais necessárias. Agendas generalistas 
e teóricas, programas iguais a todos os 
outros, não chegarão desta vez para ven-
cer eleições nem para inspirar confiança. 

Nestas autárquicas temos de sair das 
palavras para as acções concretas. O que 
é que afinal temos nós para oferecer às 
pessoas nestes tempos, o que podemos 
fazer por elas que valha a pena. Que 
medidas concretas vão ajudar pessoas 
concretas a viver melhor nos nossos con-
celhos? Quais são as suas prioridades? E 
de que forma podemos apoiá-las sem nos 
afundar em dívidas e simultaneamente 

Autárquicas 2021 exigem estratégias, 
atitudes e candidatos diferentes

OPINIÃO

Teresa Andrade

não falhando no apoio que é da nossa 
responsabilidade? 

É urgente tornar as medidas de apoio 
disponibilizadas pelo Governo a todos 
os níveis, mais fáceis de compreender e 
concretizar. Exemplos como o apoio dado 
aos cuidadores informais e aos pequenos 
negócios, cujos números ficam sempre 
aquém nas candidaturas, mostram que 
há falta de Informação no desmontar da 
burocracia inerente. Isto torna impossível 
a tantas pessoas chegarem às ajudas e 
muitas desistem. Esta tem também de 
ser a função dos autarcas. Se há apoios 
disponíveis como não ajudar mais? Co-
mo não tornar mais simples a informação 
com pessoas dedicadas apenas a estas 
áreas nas autarquias, com números de 
apoio permanente para explicar como 
se faz?

Cada concelho tem de apostar em 
gerar mais emprego e potenciar o que já 
existe, incentivando mais e mais forma-
ção específica e gratuita ou financiada, 
orientada para ir ao encontro das neces-
sidades locais de empresas e áreas com 
futuro, em parceria com todas as estrutu-
ras locais existentes. É preciso antecipar a 
empregabilidade local e investir sem fim. 
É necessário também investir na forma-
ção específica ao longo da vida, para dar 
novas oportunidades a quem as perdeu 
ou precisa de aprender mais. 

Mas o mais importante, é que os no-
vos autarcas têm agora de garantir que o 
essencial não falta a ninguém. Indepen-
dentemente de tudo o resto. 

Este tempo é diferente. E os investi-
mentos têm de deixar de ser fachadas 
para passar a ser alicerces. Alicerces para 
sustentar as paredes desta sociedade em 
mudança, que são as pessoas. As pessoas 
precisam de sentir que quem elegem com 
o seu voto se preocupa com o seu bem-
-estar, que se empenha para o conseguir 
e que, não desiste até o conseguir.
Coordenadora Concelhia das 
Mulheres Socialistas de Setúbal

O leitor António Tavares reparou que a Rua Manuel Oliveira n.º 8 
tem um tubo de água que está roto e vai criando uma poça de água 
que aproveita aos pombos. 
"Neste local, os pombinhos tomam o seu banhinho", diz. 

O REPARO 

Ruptura serve de 
bebedouro aos 
pombos
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 O avançado, que era já um símbolo das últimas 
 gerações de jogadores do Vitória FC, reforça agora a 

marca que deixa no clube, ao aceitar continuar na equipa 
após a despromoção à terceira divisão. São exemplos 
destes que provam o amor à camisola e que ajudam a 
fazer grandes as instituições.

A FIGURA
Zéquinha

Cumprimento das  
regras impostas  
contra a Covid-19
Com coragem e com determinação 
haveremos de conseguir ganhar esta 
guerra, iniciada com a propagação 
da Covid-19. É fundamental seguir 
as indicações impostas pela Direc-
ção-Geral da Saúde ‘à letra’. Todos 
nós, incluindo as crianças, devemos 
sempre cumprir as regras de distan-
ciamento social e de higiene corporal 
e respiratória impostas, e isso não 
se pode aplicar apenas às activida-
des escolares comuns, agora que 
se inicia mais um ano lectivo, mas a 
todas as actividades que envolvam 
a socialização. 
Outra prática altamente recomen-
dável seria a medição da tempe-
ratura corporal a todas as pessoas 
que entram nos estabelecimentos 
de ensino. 
A febre é um dos indicadores mais 

CARTAS DO LEITOR

sólidos e mais fáceis de detectar a 
doença infecciosa, e leva apenas dois 
segundos a ser medida. 
Qualquer pessoa com febre deve-
ria imediatamente fazer o teste de 
despistagem à Covid-19. Não seria 
caro nem seria difícil, e até todos 
percebermos se aí vem, ou não, uma 
segunda vaga, deveríamos mesmo 
de fazer a nossa parte. 
A Covid-19 já matou um milhão de 
pessoas. 
O vírus não anda sozinho, propa-
gando-se através dos humanos. Já 
agora, quero deixar o seguinte aler-
ta: nunca retirar a máscara quando 
se está próximo de outras pessoas, 
quer seja para comer, para fumar ou 
simplesmente para falar pois este ví-
rus propaga-se através das gotículas 
de saliva. 
Se todos fizermos a parte que nos 
compete, iremos todos ficar bem.

Sérgio Caldeira, Alcochete

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.
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valor de 80 mil euros.
Um protocolo dinamizado no 
âmbito do Plano Municipal de 
Desenvolvimento da Vela, com o 
objectivo de fomentar a prática 
desportiva de vela no período 
2020-2025.

O Plano Municipal de 
Desenvolvimento da Vela tem 
como patrono o comandante 
e velejador João Cabeçadas, 
uma das figuras mais 
prestigiadas da vela nacional 
e internacional.

Naval Setubalense 
e Clube de Vela do 
Sado recebem novas 
embarcações 

A Câmara Municipal de Setúbal 
vai celebrar protocolos de 
colaboração com o Clube Naval 
Setubalense e o Clube de Vela 
do Sado, para entregar a estas 
instituições 16 embarcações da 
marca Laser (classe olímpica), no 

PUBLICIDADE

EXTRACTO
____Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que neste cartório, sito na R. Quinta da Cerca, Lt. 1, 
R/C Esq., Palmela, no livro de notas para escrituras diversas nº 25, de fls. 98 a fls. 100, se encontra exarada uma 
escritura de justificação, com data de hoje, em que foi interveniente MANUEL JOÃO NAZARÉ DE MENEZES 
DE MORAIS, NIF 184118085, natural da freguesia de S. Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado sob o 
regime da comunhão de adquiridos com Mafalda Maria de Melo Costa Duarte de Menezes de Morais, residente na 
Quinta da Perdiz, Sítio do Casalinho, Colares, Sintra, o qual declarou ser dono e legítimo possuidor, com exclusão 
de outrem, de um VEÍCULO AUTOMÓVEL, com a matrícula AC-12-66, Marca Morris, que no Registo Auto-
móvel se mostra registado a favor de Vinagre Lda, com última sede conhecida na Av. dos Combatentes da Grande 
Guerra, 146, Santarém, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, concelho de Santarém, com o registo de 
propriedade a que corresponde a Ap.1, de 13/05/1944, do valor atribuído de 2.000,00 Euros. __________________
____Que o justificante adquiriu o identificado veículo por compra verbal que dele fez a Ana Sofia Marques Perei-
ra, residente na R. 5 de Outubro, nº 8, Lagoeira do Pinheiro, Torres Novas, em data que não pode precisar, mas 
seguramente no início do ano de 2019, tendo a vendedora de imediato procedido, contra o pagamento do preço 
acordado, à tradição do veículo automóvel, sem que lhe entregasse quaisquer documentos que lhe permitissem o 
registo a seu favor na Conservatória do Registo Automóvel, mas o justificante, desde logo, entrou na posse e fruição 
do identificado veículo, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, nomeada-
mente conduzindo-o, usufruindo como tal dele, gozando de todas as utilidades por ele proporcionadas, suportando 
os respectivos encargos com a sua manutenção e conservação e pagando os respectivos impostos. 
____Que a antepossuidora, por sua vez, adquiriu o identificado veículo por doação meramente verbal que lhe foi 
feita por um dos antigos sócios da titular inscrita, em data desconhecida, mas antes do ano de 2000, tendo este de 
imediato procedido à tradição do veículo automóvel para a antepossuidora, mas não à entrega de quaisquer docu-
mentos que lhe permitissem o registo a seu favor na Conservatória do Registo Automóvel, pelo que aquela não ficou 
a dispor de documento que lhe permitisse tal registo, mas, desde logo, entrou na posse e fruição do identificado 
veículo automóvel, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, à semelhança 
do justificante. ______________________________________________________________________________
____Que àquele antigo sócio, presentemente falecido, terá ficado a caber, por acordo meramente verbal, o sempre 
falado veículo automóvel, aquando da dissolução, liquidação e partilha do património social da titular inscrita, mas 
nem ele, nem a antepossuidora, conhecem as circunstâncias concretas em que tal terá ocorrido e, não obstante as 
aturadas buscas junto da competente Conservatória do Registo Comercial e dos Serviços de Administração Fiscal, 
não foi possível obter quaisquer elementos acerca da identidade ou paradeiro dos demais antigos sócios. _______
____Que o justificante está, contudo, na posse do identificado veículo automóvel há mais de dez anos, se juntar-
mos à sua a posse iniciada pela sua antecessora, o que declara querer fazer nos termos e para os efeitos do n.º 1 do 
artigo 1256.º do Código Civil, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu inicio, posse que sempre 
exerceu sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, com ânimo de quem exerce direito 
próprio, sendo por isso uma posse pública, pacifica, contínua, pelo que adquiriu o referido veículo automóvel por 
usucapião, que invoca, justificando assim o direito de propriedade, para efeitos de registo, dado que esta forma de 
aquisição originária, por natureza, não pode ser comprovada por quaisquer outros títulos, documentos ou meios 
extrajudiciais normais. __________________________________________________________________________
 Está conforme o original, como se narra. ________________________________________________
 Palmela, 12 de Agosto de 2020. _______________________________________________________

A notária,
(Elisa Maria das Neves Saraiva)

Conta reg. sob o nº 82
Foi emitido recibo.

Alcochete recebe esta manhã as vi-
sitas do primeiro-ministro, António 
Costa, e do ministro da Educação, 
Tiago Brandão Rodrigues.

Costa tem agendada uma deslo-
cação à Escola Secundária de Alco-

ESTA MANHÃ

António Costa visita 
Secundária de Alcochete

chete, a partir das 10h30, no âmbito 
do arranque do novo ano lectivo. O 
primeiro-ministro rumará de segui-
da a São Bento, onde terá lugar uma 
reunião do Gabinete de Crise, que 
acompanha a evolução da pandemia, 
convocada ontem pelo chefe do Go-
verno com carácter de urgência.

Antes, pelas 9h45, o ministro da 
Educação vai presidir à inauguração 
da requalificação e ampliação da Es-
cola Básica n.º 2 do Valbom, na vila al-
cochetana. Tiago Brandão Rodrigues 
deverá juntar-se depois ao primeiro-
-ministro na visita à secundária.

A intervenção na escola do Val-
bom representou um investimento 
de cerca de dois milhões de euros e 

insere-se num plano de recuperação 
dos estabelecimentos de ensino do 
concelho, que a Câmara Municipal 
de Alcochete tem vindo a desenvol-
ver. Além da requalificação do edi-
fício, a empreitada englobou ainda 
a construção de “duas salas de aula 
para jardim-de-infância e sete para 
os alunos do ensino básico, novas 
instalações de cozinha, renovação e 
ampliação do refeitório, criação de 
uma zona de ginásio, construção de 
salas polivalentes e de um espaço 
de biblioteca”, revelou a autarquia. 
O centro escolar do Valbom passa 
agora a apresentar capacidade para 
acolher “168 alunos do ensino básico 
e 50 do pré-escolar”.

Antes, o ministro 
da Educação, Tiago 
Brandão Rodrigues, vai 
presidir à inauguração 
da renovada Escola 
Básica do Valbom
Mário Rui Sobral
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Humberto Lameiras

A autarquia investiu 2,2 
milhões de euros para 
dar vida a um estádio 
que está na memória da 
população

O Estádio Municipal do Bravo, no 
Seixal, é inaugurado este sábado, às 
15h00, no âmbito da abertura da Fes-
ta da Seixalíada, um movimento des-
portivo que é já tradição no concelho.  

O antigo Estádio do Bravo, na pos-
se do município desde Novembro de 
2019, foi agora remodelado depois de 
um investimento da autarquia de 2,2 
milhões de euros.

Além do campo principal, o equi-
pamento conta com um novo se-
gundo campo para dar resposta às 
competições oficiais, mas também à 
formação desportiva. "Conseguimos, 
através de um protocolo com o SLB, 
garantir a propriedade deste equi-
pamento que tinha sido vendido em 

ESTE SÁBADO ÀS 15H00

Novo Estádio Municipal 
do Bravo inaugurado no 
arranque da Seixalíada

venda judicial”, refere o presidente 
da Câmara do Seixal. Para Joaquim 
Santos, as obras de requalificação 
“transformaram este antigo estádio 
num dos melhores de toda a penín-
sula de Setúbal".

O campo principal foi homologado 
pela Associação de Futebol de Setú-
bal e pela Federação Portuguesa de 
Futebol, para a realização de compe-
tições oficiais de futebol de 11. 

Tem um edifício de apoio às equi-
pas da casa, de visitantes e de arbi-
tragem, com balneários, instalações 
sanitárias, área de recepção, espaços 
administrativos e de acolhimento de 
visitas, salas de massagem e sala de 
arrecadação, parque de estaciona-
mento privativo e campo de jogos 
com relva sintética, iluminação, 
bancadas coberta e descoberta, bi-
lheteira, bar e instalações sanitárias 
para o público.

O campo n.º 2 conta com relva sin-
tética e iluminação. Está homologado 
para competições oficiais de futebol de 
7. A Câmara Municipal do Seixal proto-
colou a gestão do Estádio Municipal do 
Bravo com o Seixal Clube 1925.

DR
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Setúbal

Rogério Matos

Após ser espancado 
o autor dos crimes 
usou uma arma branca 
para vingar-se. A sua 
companheira está 
acusada como cúmplice

MP DETERMINOU ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

Autor de facada por vingança junto a discoteca 
vai a julgamento dia 3 de Novembro

Uma compra frustrada de droga levou 
a confrontos e uma facada à traição, 
quase mortal, à porta de uma disco-
teca em Setúbal. Um ano depois, o 
agressor vai a julgamento no Tribunal 
de Setúbal, marcado para 3 de Novem-
bro, com o Ministério Público (MP) a 
determinar a acusação de dois crimes 
de homicídio qualificado tentado.

Para além do mecânico de 34 anos 
também a sua companheira de 23 
anos, com quem coabitava, está acu-
sada como cúmplice, uma vez que 
instigou a prática dos actos.

A vítima, com 29 anos, sofreu uma 
perfuração grave no pulmão e apenas 
sobreviveu graças à rápida interven-
ção do socorro.

Na noite do crime, dois homens es-
tavam a consumir cocaína no interior 
de uma viatura estacionada junto a 
bares, na Avenida Luísa Todi, quando 
foram abordados por uma que lhes 
perguntou se vendiam estupefacien-
te. Negaram, mas convidaram-na a 
entrar no carro para consumir.

Indignada com o convite, a mulher 
contou ao companheiro e, na compa-
nhia de outro indivíduo, confrontaram 

Além do mecânico de 34 anos também a sua companheira de 23 está acusada como cúmplice
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Não se apercebendo que o argui-
do empunhava uma faca, a vítima que 
acabaria por ser esfaqueada com gra-
vidade atirou-lhe um copo de plástico 
com cerveja e foi nesse momento que 
sofreu um golpe no peito.

De acordo com a acusação do MP 
o arguido retirou a faca do corpo da 
vítima e de imediato a empunhou na 
direcção do segundo alvo, gritando 
“agora vamos ver quem é que é ho-
mem”. Só não o alcançou porque a 
segunda vítima conseguiu escapar, 
aproveitando os carros estacionados 

para se esconder e colocar obstáculos 
entre si e o agressor.

Depois das agressões, o homem co-
locou-se em fuga livrando-se da arma 
que acabou por ser recuperada pelas 
autoridades. A sua detenção ocorreu 
a 100 metros do local do crime.

De acordo com o MP o arguido ac-
tuou com “o único intuito de obter 
vingança pelo confronto em que se 
envolveu com as vítimas” enquanto 
a mulher prestou “o auxílio e apoio ao 
seu alcance, para que o mesmo esfa-
queasse as vítimas”.

A Câmara Municipal de Setúbal apro-
vou o relatório de ponderação da dis-
cussão pública, assim como a proposta 
de Plano de Pormenor da Salmoura, 
documento que esteve em apreciação 
da população entre 31 de Julho e 27 
de Agosto.

O plano e o relatório ambiental da 

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

Câmara Municipal aprova Plano de Pormenor da Salmoura

proposta votada favoravelmente pe-
la autarquia estiveram disponíveis, 
digitalmente, na página de internet 
do município e, em formato físico, no 
serviço de atendimento da Divisão 
Técnica-Administrativa do Departa-
mento de Urbanismo da Câmara Muni-
cipal de Setúbal, bem como no GAMA 

– Gabinete Municipal de Azeitão.
Do período de reflexão resultou 

uma participação, que foi ponderada 
e considerada pela Divisão de Planea-
mento Urbanístico da autarquia, com 
alterações que se encontram discrimi-
nadas no Relatório de Ponderação da 
Discussão, levado a apreciação do exe-

cutivo em conjunto com a proposta 
aprovada. A proposta de Plano e o res-
petivo Relatório Ambiental seguem, 
agora, para apreciação da Assembleia 
Municipal e mediante aprovação por 
aquele organismo autárquico seguir-
-se-á a publicação da mesma no Diário 
da República. A.M.V.

ACESSOS

União das 
Freguesias 
requalifica 
acessos à 
Quinta Alves 
da Silva

Um novo acesso vai melhorar a li-
gação entre a Praceta Dr. Henrique 
Rocha Pinto e a Rua Ariovisto José 
Valério, na Quinta Alves da Silva. A 
intervenção iniciada esta semana 
tem como objectivo dar resposta às 
necessidades dos moradores, aus-
cultadas no âmbito do projecto mu-
nicipal "Ouvir a População, Construir 
o Futuro".

A obra de requalificação inclui a cria-
ção de uma ligação pedonal entre as 
duas ruas, com a colocação de pavê 
e lancil, de modo a melhorar as con-
dições de circulação dos moradores 
no local que, até ao momento, era 
realizada através de um caminho de 
terra batida.

A intervenção inclui ainda a recupe-
ração do muro na Praceta Dr. Henrique 
Rocha Pinto, a construção de um no-
vo muro de sustentação em betão e a 
criação de novas escadas de acesso.

A acção a ser executada pela União 
das Freguesias de Setúbal, com a 
cedência de materiais pela Câmara 
Municipal de Setúbal, tem um prazo 
de execução de 15 dias e representa 
um investimento no valor de cerca de 
6 mil euros.

Ana Martins Ventura

os homens que ainda estavam na via-
tura. Geraram-se confrontos físicos, 
que se estenderam por outra rua, já 
que a mulher se apropriou da chave 
da viatura.

Após ser espancado, o suspeito 
acusado agora de homicídio qualifi-
cado tentado, foi a casa buscar uma 
faca com 15 centímetros de lâmina e 
regressou em busca de vingança.

Pelas 5h30, o homem encontrou os 
dois rivais à porta de uma discoteca e 
confrontou-os, sempre instigado pela 
sua companheira.
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Setúbal entre as 
cidades onde a 
construção civil 
mais investe na 
digitalização

Dados da plataforma 
Habitissimo destacam 
Setúbal como uma das 
cidades mais dinâmicas em 
número de reabilitações e 
serviços domésticos pedidos 
online durante o pico da 
pandemia.

Entre Janeiro e Julho, o 
aumento dos pedidos locais 
de orçamento foi de 15%, 
comparativamente ao mesmo 
período de 2019, sendo 
que Setúbal foi a terceira 
cidade do país que mais 
pedidos efetuou através da 

plataforma. Das 47 categorias 
de serviço disponibilizadas 
pelo Habitissimo, as mais 
procuradas pela população da 
zona incluíram a Remodelação 
de Casas, a Pintura, a 
Construção de Casas, a 
Caixilharia e a Climatização.

PUBLICIDADE

Ana Martins Ventura

Câmara de Setúbal 
distinguiu a professora 
Rosália Santos pelo 
projecto que envolveu 
dez disciplinas do plano 
curricular

“PEGADA ECOLÓGICA”

Professora da 
Sebastião da Gama 
vence concurso

Rosália Santos, professora na Esco-
la Secundária Sebastião da Gama, é 
a vencedora do concurso “Pegada 
Ecológica” dedicado à promoção de 
ideias e projectos de sensibilização 
ambiental, criado pelo Instituto Po-
litécnico de Setúbal em parceria com 
a Câmara Municipal de Setúbal, para 
docentes e alunos do ensino básico.

A professora participou na ini-
ciativa com um projecto orientado 
para a redução da pegada ecológica, 
desenvolvido por alunos do 8.º ano, 
com acções desenvolvidas em dez 
disciplinas do currículo e dinamiza-
das por 15 docentes, envolvendo 
também a participação de parceiros 
internos, como a biblioteca escolar, 
e externos, do tecido empresarial 
envolvente, entre eles as empresas 

ADP e Mediamark, Emepoc, Museu 
Oceanográfico Luiz Saldanha, MA-
RE – Centro de Ciências do Mar e do 
Ambiente e Centro de Formação 
Desportiva de Atividades Náuticas 
de Setúbal. 

O prémio do concurso “Pegada 
Ecológica”, no valor de 100,00 euros, 
foi atribuído à vencedora em cartão 
Fnac pelas mãos da vereadora do 
Ambiente da Câmara Municipal de 
Setúbal, Carla Guerreiro, e do profes-
sor Pedro Felício, da Escola Superior 
de Educação do Instituto Politécnico 
de Setúbal.  

Através de financiamento europeu, 
no âmbito do programa PO SEUR - 
Portugal 2020, o concurso 

“Pegada Ecológica” procura e pre-
meia projectos inovadores e ilus-
trativos no âmbito das alterações 
climáticas.

Focadas na temática da pegada 
ecológica, as equipas concorren-
tes foram desafiadas a apresentar 
propostas que respondam a ques-
tões relacionadas com o impacte 
gerado pelo vestuário e alimenta-
ção de cada pessoa ou como é que 
acções, individuais e colectivas, 
podem restaurar o equilíbrio dos 
ecossistemas que sustentam a vi-
da na Terra.

Rosália Santos, com a vereadora Carla Guerreiro e Pedro Felício, docente do IPS
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Ana Martins Ventura

PROTOCOLO NACIONAL

Moinho de Maré da Mourisca 
vai integrar Rede Ciência Viva

O Moinho de Maré da Mourisca vai in-
tegrar a Rede de Centros Ciência Viva, 
após a Câmara Municipal ter aprovado a 
realização de um protocolo com a agência 
nacional responsável por aquela rede.

Com a a concretização do acordo de 
parceria, o Moinho de Maré da Mouris-
ca, localizado na Herdade da Mourisca, 
Estuário do Sado, vai passar a integrar o 
Circuito Ciência Viva de Lisboa Oriente.

Segundo a autarquia, “a integração 
no circuito daquele espaço setubalense 
resulta da pretensão do Pavilhão do Co-
nhecimento – Centro Ciência Viva em 
promover o Moinho de Maré da Mou-

risca, medida possível de concretizar 
através do acordo de parceria a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Se-
túbal e Ciência Viva – Agência Nacional 
para a Cultura Científica e Tecnológica”.

Após a celebração do acordo de 
cooperação, o Moinho de Maré da 
Mourisca passará a ser apresentado 
em suportes de conteúdos dos Cir-
cuitos Ciência Viva, “nomeadamente, 
guia em papel, página de internet e 
aplicação para dispositivos móveis”.

No espaço será praticado um des-
conto de 10% nas entradas adqui-
ridas por portadores do cartão dos 
Circuitos Ciência Viva, vantagem 
também oferecida em compras rea-
lizadas na loja de produtos regionais.

MANTEIGADAS 
Edifícios 
municipais em 
reabilitação 

A adjudicação da empreitada de rea-
bilitação do Bairro das Manteigadas, 
para melhoria da eficiência energéti-
ca daquele aglomerado habitacional 
municipal foi aprovada em reunião 
pública da autarquia de Setúbal.

O investimento superior a 1,3 mi-
lhões de euros, foi adjudicado como 
“Reabilitação do Bairro das Mantei-
gadas – Eficiência Energética”, à em-
presa J.C.N.F. Construção e dispõe de 
um prazo de execução de 540 dias. 

Uma intervenção realizada com o 
objectivo de beneficiar os edifícios de 
habitação pública municipal do Bairro 
das Manteigadas, abrangendo um to-
tal de 19 edifícios municipais.
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A Câmara Municipal do Montijo 
abateu 17% da dívida total 
sujeita a limite nos primeiros 
seis meses deste ano. Nuno 
Canta destacou o número ao 
dar nota do relatório semestral 
de 2020 da situação económica 
e financeira da autarquia, 
elaborado por entidade externa.

“Temos menos 1,6 milhões 
de euros de dívida face a 31 de 
Dezembro de 2019”, frisou o 
autarca, adiantando que a dívida 
directa a terceiros – “em termos 
de bancos” – foi reduzida, no 
mesmo período, “em 776 mil 

Gestão Dívida total abatida em 
17% nos primeiros seis meses

euros”. Ao mesmo tempo, 
ao longo destes primeiros 
seis meses, “o município não 
contraiu qualquer empréstimo”.

A gestão atingiu ainda “um 
saldo positivo de 8,7 milhões 
de euros entre os activos 
financeiros – dívidas a receber, 
depósitos bancários e dinheiro – 
e as dívidas a pagar”. A despesa 
cifrou-se “num total de 14,9 
milhões de euros”, equivalente a 
um “grau de execução de 34%”. 
Já a receita ascendeu “a 25 
milhões de euros, com um grau 
de execução de 57%”.

BREVES

Seis medalhas de ouro e 
quatro de prata foi o saldo 
da participação da Adega 
de Pegões no “Concours 
Mondial de Bruxelles 2020”, 
que decorreu de 4 a 7 deste 
mês na cidade de Brno, na 
República Checa. A Câmara 
Municipal do Montijo aprovou, 
por unanimidade, um voto 
de saudação à cooperativa de 
Pegões pelo resultado obtido 
num evento que juntou 8 500 
vinhos de 46 países produtores.

A inauguração de uma 
exposição de fotografia, na 
sede da União das Freguesias de 
Montijo e Afonsoeiro, assinalou 
na passada terça-feira, 15, o 
Dia da Freguesia do Montijo. 
A mostra, intitulada “Olhares 
sobre a freguesia”, integra 
trabalhos do grupo FotoProject 
e de outros fotógrafos 
convidados. Pode ser apreciada 
em vários pontos externos de 
divulgação da freguesia.

SAUDAÇÃO
Adega de 
Pegões vence 
no estrangeiro

DIA DA FREGUESIA
Mostra de 
fotografia 
inaugurada

Mário Rui Sobral

Presidente Nuno Canta 
informou executivo 
camarário da decisão. 
Fernando Pinto, 
homólogo alcochetano, 
anuncia que vai recorrer

DÍVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Montijo ganha 298 mil euros 
a Alcochete em tribunal

O Tribunal de Almada condenou a 
Câmara de Alcochete a pagar 298 mil 
euros aos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento (SMAS) do Monti-
jo pelo fornecimento de água potável, 
que a autarquia alcochetana deixou de 
pagar a partir de 3 de Agosto de 2010.

“A senhora juiz já proferiu o despa-
cho e o município de Alcochete vai ter 
de pagar integralmente o valor em dí-
vida à Câmara do Montijo”, informou 
o socialista Nuno Canta, presidente 
da autarquia montijense, durante a 
reunião do executivo, na quarta-feira 
passada. “A senhora juiz, mesmo sem 
ouvir ninguém, decidiu imediatamen-
te a favor do nosso município”, subli-
nhou o autarca do Montijo.

Nuno Canta não esclareceu, depois 
de questionado pelo vereador do PSD, 
João Afonso, se a sentença já transitou 
em julgado. Mas, em declarações a O 
SETUBALENSE, o presidente da Câ-
mara de Alcochete, o também socia-
lista Fernando Pinto, desfez a dúvida 
ao revelar que a autarquia alcochetana 
“vai recorrer” da decisão. Sem se alon-
gar em comentários, o edil de Alcoche-
te adiantou apenas que o processo é 
“anterior” à sua tomada de posse.

Na reunião do executivo camarário 
do Montijo, Nuno Canta vincou que 
tentou de todas as formas chegar a 
um acordo com o município vizinho 
e apontou responsabilidades à an-
terior gestão dessa autarquia. “Nada 
nos opõe ao município de Alcochete 
nem às diferentes gestões que por ali 
passaram. A verdade é que isto é um 
processo errado da CDU, que quando 
geria a Câmara de Alcochete decidiu 
não pagar as facturas ao município do 
Montijo. Nessa altura encetámos um 
processo de defesa dos interesses do 
município do Montijo, dizendo até ao 

A decisão do tribunal foi comunicada por Nuno Canta na reunião de quarta-feira
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anterior presidente da Câmara de Al-
cochete [Luís Franco] que iríamos ter 
sucesso”, recordou. E, ao mesmo tem-
po, adiantou: “Na altura, a situação fi-
nanceira da Câmara de Alcochete não 
era muito favorável, mas nós tentámos 
tudo [para que o pagamento fosse fei-
to] – por via faseada, por prestações... 
fizemos várias tentativas para que o 
município de Alcochete encetasse 
connosco um processo de regulari-
zação da sua dívida.”

O autarca montijense considerou 
que a decisão veio repor “justiça”, 
por um lado, e, por outro, “mostrar a 

COVID-19

Autarquia 
financia mil 
testes de 
despistagem 
para lares 

Os quatro lares da rede social do con-
celho do Montijo vão voltar a efectuar 
um total de mil testes de despistagem 
à Covid-19, a funcionários e utentes, 
numa acção custeada pela Câmara 
Municipal. A autarquia aprovou, por 
unanimidade, na reunião da última 
quarta-feira, a atribuição de um mon-
tante de 50 mil euros para o efeito.

A verba será entregue à Santa Casa 
da Misericórdia de Canha, entidade 
que irá coordenar a gestão do pro-
cesso com as restantes instituições 
beneficiadas.

“No âmbito da monitorização e 
agendamento de medidas necessá-
rias ao combate à pandemia, e após 
reunião entre a Câmara e os respon-
sáveis das quatro instituições, ficou 
conciliado que a acção será articulada 
pela Santa Casa da Misericórdia de 
Canha”, explicou o município, em no-
ta de imprensa. Ficou determinado 
que serão realizados “300 testes” a 
cada uma das seguintes instituições: 
União Mutualista Nossa Senhora da 
Conceição, Santa Casa da Misericór-
dia de Canha e Santa Casa da Miseri-
córdia do Montijo. Além destas, será 
também contemplada a Associação 
Caminho do Bem Fazer com a reali-
zação de “100 testes”.

Esta “é a segunda vez que a Câmara 
Municipal do Montijo financia direc-
tamente a realização de testes à Co-
vid-19 nos lares da rede pública/social 
do concelho”, sublinha a autarquia. 
Antes, numa fase inicial da pandemia, 
a Câmara Municipal já havia atribuído 
igual montante (50 mil euros) para 
a testagem ao novo coronavírus nas 
mesmas quatro instituições. Na altu-
ra, coube à União Mutualista Nossa 
Senhora da Conceição a coordenação 
do processo.

A iniciativa, frisa a autarquia a con-
cluir, “insere-se nas medidas muni-
cipais de combate à pandemia, em 
particular junto da população mais 
vulnerável à doença que se encon-
tra nas estruturas residenciais para 
seniores da rede pública/social do 
concelho”. M.R.S.

injustiça com que a CDU, na altura a 
gerir a Câmara de Alcochete, tratou 
o município do Montijo”. A concluir, 
Nuno Canta realçou ainda que a deci-
são não traz ao executivo montijense 
“uma satisfação imensa”, mas sim o 
sentimento de que foi feita “justiça”.

O município do Montijo tinha inter-
posto a acção em tribunal em Setem-
bro de 2015, depois de Alcochete não 
ter reconhecido a dívida. A autarquia 
alcochetana alegou então um erro dos 
seus próprios serviços para não pagar 
as facturas do fornecimento de água 
pelos SMAS do Montijo.



última quarta-feira, pelo executivo 
presidido por Nuno Canta. Em nota 
de imprensa, a autarquia lembra 
que “a política municipal na área 
do associativismo caracteriza-
se pelo trabalho em parceria e 
proximidade, através da articulação 
de iniciativas, disponibilização 

dos espaços e equipamentos 
municipais e do reforço dos apoios 
financeiros e não financeiros”. 
Na época transacta, o município 
diz ter investido “cerca de 667 
mil euros no apoio às associações 
desportivas e culturais do concelho 
do Montijo”.

Misericórdia 
recebe 15 mil 
euros para instalar 
iluminação na 
Praça de Toiros

A Santa Casa da misericórdia do 
Montijo vai receber um apoio 
de 15 mil e 230 euros da Câmara 
Municipal para a instalação de 
iluminação LED na Praça de Toiros 
Amadeu Augusto dos Santos. A 
proposta para atribuição da verba 
foi aprovada por unanimidade, na 
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EDITAL N.º 07/2020

CATARINA MARCELINO ROSA DA SILVA, Presidente da Assembleia Municipal do 
Montijo. 
FAÇO PÚBLICO que, no uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 1 do 
artigo 30º. da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos previstos no n.º 1 do artigo 
27º, do mesmo diploma, bem como o artigo 3º. da Lei 1-A/2020, de 19 de março, convoco V. 
Exa, para a 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, a realizar no próximo dia 25 de 
setembro de 2020, pelas 21.00 horas, no Pólo Cultural do Afonsoeiro – Grupo Típico de 
Danças e Cantares de Afonsoeiro, sito na Rua Brito Pais, Afonsoeiro, 2870-433 Montijo.
Por questões de segurança e saúde pública, a sessão não admitirá assistência presencial do 
público. Assim, as questões dos munícipes poderão ser enviadas antecipadamente para o 
email: amunicipal@mun-montijo.pt, (até às 16 horas, do dia 24 de setembro de 2020, véspera) 
para serem colocadas na referida sessão, sendo a resposta, posteriormente, devolvida ao munícipe. 
No referido correio eletrónico, para além das questões a colocar, deverá constar o nome 
completo e o número de identificação civil do interessado, autorizando a Assembleia Mu-
nicipal a utilizar esses dados expressamente para fins de registo informático e tratamento 
administrativo, bem como para identificação do interessado na transmissão via Internet. 
Quaisquer questões adicionais poderão ser esclarecidas mediante contato telefónico com os 
serviços da Assembleia Municipal, através do número 212 327 602.

ORDEM DE TRABALHOS

PONTO UM - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 878/2020 – 
“ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE SARILHOS GRANDES 
PARA INTERVENÇÃO EM VÁRIOS PARQUES INFANTIS DA FREGUESIA”.

PONTO DOIS - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 887/2020 
– “APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PROJETO DE REGULAMENTO MU-
NICIPAL DE CEDÊNCIA DE VIATURAS DO MUNICÍPIO DO MONTIJO.”

PONTO TRÊS - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 889/2020 – 
“REDUÇÃO EXTRAORDINÁRIA E TEMPORÁRIA DAS RENDAS DOS CONTRA-
TOS DE CONCESSÃO MUNICIPAIS COM FUNDAMENTO NA ALTERAÇÃO DAS 
CIRCUNTÂNCIAS DECORRENTES DA PANDEMIA NA ÁREA METROPOLITANA 
DE LISBOA.”

PONTO QUATRO - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 896/2020 
– “DECISÃO DE CONTRATAR E DECISÃO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA; 
APROVAÇÃO DO PREÇO BASE; DECISÃO DE ESCOLHA DO PROCEDI-
MENTO; DECISÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO POR LOTES; APROVAÇÃO DAS 
PEÇAS DO PROCEDIMENTO; DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO; 
DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO PARA A REPAR-
TIÇÃO DE ENCARGOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA B) DO N.º 1 
DO ARTIGO 22º DO DECRETO-LEI N.º 197/99, DE 8 DE JUNHO, CONJUGADO 
COM O N.º 6 DO ARTIGO 22º DO MESMO DIPLOMA. LOCAL: CONCELHO DO 
MONTIJO. OBRA: REABILITAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO MONTIJO. 
PROCESSO: F-45/2020.”

PONTO CINCO - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 921/2020 
– “ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE SARILHOS 
GRANDES PARA INTERVENÇÃO EM VÁRIOS PARQUES INFANTIS DA 
FREGUESIA – RETIFICAÇÃO.”

PONTO SEIS - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 922/2020 
– “ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE CANHA PARA 
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A REALIZAR TRANSPORTES 
ESCOLARES.”

PONTO SETE - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 926/2020 
– “1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2020 E PLANO DE RECRUTA-
MENTO ANEXO AO MAPA DE PESSOAL.”

PONTO OITO - Informações do Exmo. Senhor Presidente da Câmara sobre a ativi-
dade municipal, prestadas nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

De acordo com o nº 4 do artigo 23º do Regimento da Assembleia Municipal do Montijo, o 
ponto nove da Ordem de Trabalhos, decorrerá em sessão autónoma, dia 29 de setembro de 
2020.

PONTO NOVE – Debate sobre o “ESTADO DO CONCELHO”

Assembleia Municipal do Montijo, 17 de setembro de 2020

CÂMARA APOIA CORPORAÇÃO E JUNTAS

Bombeiros do Montijo encaixam 
mais de 121 mil euros para compra 
de veículo de combate a incêndios

Os Bombeiros Voluntários do Montijo 
preparam-se para renovar a frota au-
tomóvel com a compra de um veículo 
de combate a incêndios florestais, que 
será financiada pela Câmara Municipal.

A autarquia decidiu, por unanimida-
de, na reunião de quarta-feira passada, 
atribuir 121 mil e 634 euros à corpora-
ção para a aquisição da viatura.

“A verba destina-se ao financia-
mento de uma viatura todo o terre-
no, equipada com tanque de água 
com capacidade de quatro mil litros. 
O veículo irá substituir outra viatura, 
que está há 20 anos ao serviço dos 
Bombeiros Voluntários do Montijo, 
sempre que é solicitada a interven-
ção da corporação, de Norte a Sul do 
País, no combate aos fogos florestais”, 
justificou o município.

Já este ano, sublinha a autarquia, 
“foi atribuído apoio semelhante, no 
valor de 106 mil euros, aos Bombeiros 
Voluntários de Canha para aquisição 
de um veículo de combate a incêndios 
florestais”.

Paralelamente, o executivo cama-
rário aprovou, também por unani-
midade, a atribuição de “uma verba 
global de 102 mil e 061 euros” às 
juntas de freguesia de Canha e de 
Sarilhos Grandes.

A autarquia de Canha vai receber 
28 mil e 263 euros para a compra 
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de um veículo para o transporte de 
crianças em idade escolar. A aquisi-
ção da nova viatura visa “substituir 
o actual veículo” da junta, de forma a 
aumentar a capacidade de transpor-
te dos alunos em cumprimento das 
regras da Direcção-Geral da Saúde, 
ou seja com a ocupação intercalada 
de lugares.

Já a Junta de Sarilhos Grandes viu 
“rectificado o apoio financeiro de 60 
mil euros atribuído na reunião de câ-
mara de 18 Julho para a requalificação 
dos parques infantis da freguesia”. A 

verba foi agora aumentada para 73 mil 
e 798 euros.

Movimento associativo apoiado 
com 47 mil euros 
O movimento associativo também foi 
contemplado com um apoio total de 
47 mil e 330 euros, para fazer face ao 
início da nova época.

Foram contempladas as seguintes 
instituições: AMODIN-Associação Des-
portiva Nacional (1.000 euros), Casa 
do Benfica em Montijo (6.000 euros), 
Associação de Karaté Caminho Ances-
tral (1.250 euros), Clube Olímpico do 
Montijo (20.000 euros) e Clube do Ju-
do do Montijo (1.750 euros). “A estes 
valores financeiros acrescem diversos 
apoios não financeiros, como a cedên-
cia de instalações e de transportes mu-
nicipais, a aquisição de troféus, entre 
outros”, lembrou a gestão camarária.

Já o Ginásio Clube do Montijo e o 
Clube de Natação do Montijo vão be-
neficiar de apoios não financeiros na 
ordem dos 50 mil euros cada.

Aprovado foi ainda um contrato-
-programa com a Associação para a 
Formação e Desenvolvimento Des-
portivo, tendo em vista a dinamiza-
ção da Escola Municipal de Natação, 
e ainda um protocolo de cooperação 
com o Grupo Coral do Montijo, que vai 
encaixar 2.100 euros.

O corpo de João Luís Branquinho sai 
hoje, pelas 12h00, da capela do cemi-
tério do Montijo para o crematório da 
Quinta do Conde.

Figura emblemática da tauroma-
quia, João Luís Branquinho, que foi 
cabo do Grupo de Forcados Amadores 
da Tertúlia Tauromáquica do Montijo 
e um dos grandes dinamizadores da 
festa brava, faleceu na passada quarta-
-feira, aos 67 anos, no Hospital Garcia 
de Orta, em Almada, vítima de para-
gem cardíaca.

TAUROMAQUIA MAIS POBRE

Funeral de João Luís Branquinho realiza-se 
hoje no crematório da Quinta do Conde

A Junta da União das Freguesias 
de Montijo e Afonsoeiro manifestou 
pesar pela perda e enalteceu o contri-
buto de João Luís Branquinho, figura 
pública montijense que deixa mais 
pobre a comunidade e o mundo da 
tauromaquia.

“Foi com pesar que a Junta da União 
das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro 
tomou conhecimento do falecimento 
do antigo cabo do Grupo de Forcados 
Amadores da Tertúlia Tauromáquica 
do Montijo, João Luís Branquinho. Fi-

gura de referência na tauromaquia na-
cional, pessoa sobejamente conhecida 
pela generalidade dos montijenses, 
deixamos, por isso, publicamente as 
nossas sentidas condolências aos seus 
familiares, amigos e companheiros da 
Tertúlia Tauromáquica do Montijo”, 
publicou a autarquia na página que 
administra na rede social Facebook.

O SETUBALENSE endereça as mais 
sentidas condolências a família, ami-
gos e Grupo da Tertúlia Tauromáquica 
do Montijo. M.R.S.
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Montijo

Mário Rui Sobral

No próximo 
fim-de-semana será 
a vez da companhia 
Mascarenhas-Martins 
servir pargo
com seis meses

NO CINEMA TEATRO JOAQUIM D' ALMEIDA

Teatro de Marionetas do Porto sobe ao palco 
para dar “lições de voo gratuitas”

“Lições de voo” é o nome do es-
pectáculo, promovido pela Artem-
rede, que a companhia Teatro de 
Marionetas do Porto apresenta já 
amanhã, 19, a partir das 16h30, no 
Cinema Teatro Joaquim d' Almei-
da, no Montijo.

Com duração de 45 minutos e 
dirigido a um público maior de três 
anos, o espectáculo tem entrada 
gratuita. Trata-se de uma “criação 
sobre a poética do ar, dos sonhos 
e do voo, num lugar especial on-
de cada um pode experimentar a 
leveza do corpo, a suspensão e a 
emoção de descolagem”, resume 
a Câmara Municipal do Montijo, 
entidade que apoia a realização 
do espectáculo.

Co-produzido pelo Teatro de 
Marionetas do Porto e pelo Tea-
tro Municipal de Matosinhos 
Constantino Nery, “Lições de 
voo” reproduz o nome “de uma 
série de ilustrações de João Vaz 
de Carvalho, usadas para a cria-
ção do espectáculo”. Esta ideia, 
explica a autarquia montijense, 
“dá sequência a uma experiência 
de colaboração realizada em 2013 
em 'Pelos Cabelos', a qual se reve-
lou muito estimulante”.

“Lições de voo” decorre num 
“Tempo que mostra que também 
pode ser um lugar, um lugar cheio 
de encanto onde as histórias via-
jam, de lá para cá e de cá para lá”. 
O que levanta algumas questões 
ao público mais jovem: “Será que 
estes lugares existem? Será que 
querem que eles existam?” As res-
postas são fáceis, já que só depen-
dem de "quem assiste à peça, dos 
seus sonhos e da sua imaginação”

O município montijense lembra 
que para assistir ao espectáculo, 
de acordo com as orientações 

da Direcção-Geral da Saúde, “é 
obrigatório o uso de máscara de 
protecção e o respeito pelo dis-
tanciamento social”. A lotação do 
auditório do Cinema Teatro “foi 
reduzida para 50%” e a atribuição 
de bilhetes tem em conta “lugares 
intercalados”, indica o município, 
a concluir.

Três dias para encher 
a barriga de pargo
A programação desta nova tempo-
rada do Cinema Teatro Joaquim d' 
Almeida (CTJA) – que arrancou no 
passado sábado com o espectáculo 
O2, da companhia PIA, em plena 
Praça da República – já tem em 
agenda uma outra criação, que es-
tará em cena de 25 a 27 deste mês.

A companhia residente no CTJA, 
Mascarenhas-Martins, volta a 
apresentar a produção “Há dois 
anos que não como pargo”. Na 
sexta-feira e no sábado, 25 e 26, 
o espectáculo – com a duração de 

duas horas – tem início marcado 
para as 21h30; no domingo, 27, a 
sessão tem início às 16h30.

“O nosso pargo esteve expos-
to brevemente no CTJA – apenas 
dia 12 de Março – antes do grande 
dilúvio. Podia ter feito como os ur-
sos, mas preferiu repousar sobre 
o gelo, de olhos vivos, esperando 
o regresso da clientela. Depois, 
como peixe desavergonhado que 
aparenta ser, chamou os fregue-
ses e disse que era fresco na XXII 
Festa do Teatro/Festival Interna-
cional de Teatro de Setúbal, a 25 
de Agosto. Agora, já não são só os 
gatos que têm sete vidas”, salienta 
a companhia.

Com texto de Miguel Branco, a 
produção apresenta como intér-
pretes André Alves, Inês Dias, João 
Jacinto, Levi Martins, Miguel Bran-
co e Pedro Nunes. A encenação e 
produção é da responsabilidade de 
Levi Martins. Os bilhetes têm um 
custo de 5 euros e 7,5 euros.

Peça, que integra programação promovida pela Artemrede, sobe ao palco amanhã às 16h30

SUSANA NEVES

CULTURA

Raul da Silva 
Mendes lança 
obra poética 
dedicada
à vida
O escritor Raul da Silva Mendes, que 
em 2003 recebeu a Distinção de 
Mérito Barca Aldegalega, atribuído 
pela União das Freguesias de Montijo 
e Afonsoeiro, acabou de publicar um 
livro de poesia a que deu o nome “A 
corrida da vida”, onde não esquece o 
seu Alentejo, nem algumas das pes-
soas eu lhe são mais próximas.

É o caso do poema “Tágide dos meus 
silêncios” que o autor dedica à sua mulher, 
Alice, e “Cores do meu arco-íris”, escrito 
a pensar nos seus netos, João e Duarte.

A obra que abre com o poema “Alen-
tejano”, começa por revelar uma escrita 
que reflecte claramente um modo de vi-
da e de liberdade, como se lê nos versos 
“Alentejano, no teu pensamento / Lês a 
vida sem lamento”. Para as últimas pá-
ginas o autor deixa um “Balanço à vida”, 
onde versa que, mesmo que a morte se-
ja incerta, essa ignorância pode ser uma 
“bênção”. E exclama: “homem conhece 
a tua dimensão!”.  Ainda sobre a vida, a 
idade e o caminho dos anos escreve as 
linhas “Avô, vamos começar esta nossa 
corrida. / Vamos os dois no princípio. / 
É esta a lição da vida”. 

Raul da Silva Mendes, de oitenta 
anos, natural de Évora, foi professor 
do ensino básico durante 40 anos. 

Ao longo da carreira foi monitor da 
Telescola, Director de Escola e pro-
fessor especializado em Educação 
de Adultos. 

Mestre em Ciências da Educação, com 
especialização em Educação, Desenvol-
vimento e Políticas Educativas, é ainda 
doutorado em Ciências da Educação. 

Autor de artigos publicados em re-
vistas e jornais, e ainda de ensaios, 
escreveu em 2001 o livro “Duas Es-
tradas, duas Vidas”.

A Distinção de Mérito Barca Alde-
galega que lhe foi atribuída, repre-
senta o reconhecimento por quem se 
destaca e contribui para o progresso, 
social e cultural do Montijo.

Espectáculo de 45 minutos, 
dirigido a um público maior 
de três anos, tem entrada 
gratuita

45
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AlcocheteOs trabalhos de requalificação a 
decorrer no palco de São Francisco, 
colocados em prática pela 
Câmara Municipal de Alcochete, 
terminaram esta semana, 
representando um investimento 
de 29 mil e 865 euros. Preparado 
“para acolher eventos culturais 

Requalificação do 
palco de São Francisco 
terminada

e recreativos”, o espaço recebeu 
diversas intervenções e conta 
agora com “nova estrutura e nova 
cobertura, com painéis em madeira 
que visam a melhoria da acústica” 
e, ainda, “com uma escada com 
corrimão de acesso ao palco”, 
revela o município em comunicado.

AMANHÃ 
Galeria 
Municipal recebe 
apresentação 
do livro sobre 
D. Manuel I

A Galeria Municipal de Alcochete pre-
para-se para receber amanhã, pelas 
17h00, a apresentação de “D. Manuel 
I – Duas Irmãs para um Rei”, o mais re-
cente livro da escritora Isabel Stilwell, 
que publica agora a sua nona obra. O 
novo romance, dedicado ao rei que es-
tava no trono quando Vasco da Gama 
descobriu o caminho marítimo para 
a Índia, conta a “história do homem 
que nasceu em Alcochete e que viria 
a ser um dos reis mais importantes 
da História de Portugal”, descreve a 
Câmara Municipal de Alcochete em 
comunicado.

“O rei Venturoso, cognome atribuí-
do a D. Manuel I pelos feitos e eventos 
que ocorreram durante o seu reinado, 
nasceu em Alcochete a 31 de Março de 
1469, no dia da solene festa do Corpo 
de Deus. Filho dos Infantes D. Fernan-
do e D. Beatriz, D. Manuel I ascendeu 
ao trono em 1495, sucedendo ao pri-
mo direito D. João II que por morte 
do seu único filho e herdeiro da coroa 
portuguesa, não tinha descendência 
legítima. Sucessivos golpes do destino 
colocam D. Manuel I na governação 
de Portugal, como o único monarca 
português que não era filho de rei, ex-
cepção do Fundador, do Restaurador 
e de D. Sebastião que sucedeu ao seu 
avô”, explica a autarquia.

Fórum Cultural acolhe atelier  
dedicado “a miúdos e graúdos”

No decorrer do dia de amanhã, en-
tre as 10h30 e as 14h30, também o Fó-
rum Cultural de Alcochete vai acolher 
a realização de um atelier dedicado “a 
miúdos e graúdos”, organizado pela 
equipa criativa The Inventors. Dividido 
em duas partes, o evento “Candeeiro 
Pisca-Pisca” vai dar “a conhecer aos 
participantes o universo da electróni-
ca analógica, a montagem de circuitos 
eléctricos e a construção de um can-
deeiro para levar para casa”, revela o 
município em nota de imprensa. “As 
sessões têm duração de 120 minutos 
e estão limitadas a 10 crianças por ses-
são”, lê-se na mesma nota. 

Maria Carolina Coelho

Maria Carolina Coelho

Medida pretende 
assegurar o transporte 
da comunidade escolar 
e melhorar o acesso às 
zonas industriais

CONCURSO DA AML

Câmara Municipal vai acrescentar 
duas novas rotas de circulação 
rodoviária no concelho

A Câmara Municipal de Alcochete vai 
colocar ao dispor da população do mu-
nicípio “mais duas linhas de circulação 
rodoviária no concelho”, numa medida 
“contemplada na reestruturação dos 
transportes rodoviários na Área de 
Metropolitana de Lisboa (AML)”, com 
o objectivo de “assegurar o transporte 
da comunidade escolar e melhorar o 
acesso às zonas industriais”, revela a 
autarquia em comunicado. 

Considerada como “uma mais valia”, 
a decisão vai ao encontro da intenção 
da AML de pretender adquirir “um no-
vo serviço público de transporte rodo-
viário de passageiros, que a pretende 
dotar com mais e melhores transpor-

DR

tes rodoviários e aumentar em 40% 
os seus serviços de transporte”. O 
júri do concurso público internacio-
nal lançado pela AML já apreciou as 
candidaturas e enviou a decisão para 
os concorrentes, que estão neste mo-
mento a fazer a apreciação da mesma, 
tendo cerca de duas semanas para 
pedir esclarecimentos ou contestar.  

De acordo com o mesmo documen-
to, Fernando Pinto, presidente da Câ-
mara Municipal, informou na reunião 
de quarta-feira que “foram apresenta-
das sete propostas de várias entidades 
para os quatro lotes em concurso”, 
sendo que Alcochete se encontra no 
lote 4. Esta etapa, “fundamental para 
o reforço do serviço de transporte de 
passageiros”, também é importante 
“para a qualificação dos transportes, 
com a renovação da frota e com níveis 
superiores de serviços tecnológicos de 
informação ao público e de entreteni-
mento a bordo”.

“O executivo já está a planear o 
futuro com novas rotas importantes, 
nomeadamente acessibilidades aos 
parques industriais e em particular ao 

Parque Industrial do Batel”, informa 
Fernando Pinto, segundo a nota do 
município.

Também Pedro Lavrado, vereador 
das Obras Municipais e Ambiente, se 
pronunciou sobre o assunto, afirman-
do que “o concurso é uma mais valia 
para o concelho com o surgimento das 
novas carreiras urbanas, com uma li-
nha que irá ligar o Freeport Lisboa 
Fashion Outlet ao Fórum Cultural de 
Alcochete e que fará um circuito pela 
Urbanização das Quebradas, pelo Par-
que Industrial do Batel e pelas escolas 
do concelho”. 

Por sua vez, “a segunda carreira ligará 
a freguesia de São Francisco a Alcoche-
te, e passará pelas escolas, Centro de 
Saúde de Alcochete e serviços que se 
encontram no centro da vila, passan-
do pela zona de Vale de Figueira e uma 
zona mais rural que não se encontra 
abrangida e que, por isso, tem menos 
acessos”. As novas carreiras urbanas 
permitirão, ainda, “a ligação às carreiras 
interurbanas e inter-regionais existen-
tes, com maior frequência de horários 
e mais perto da população”.

BREVES

Depois de suspender actividade 
no dia 28 de Março devido 
à propagação da Covid-19, o 
Orfeão da Sociedade Imparcial 
18 de Janeiro de 1898 de 
Alcochete prepara-se para 
retomar os ensaios a 23 de 
Setembro. O próximo passo 
passa por aumentar o grupo, 
devendo os candidatos “ter 
entre 13 e 99 anos, gostar de 
cantar e ter um sorriso fácil”, 
revela a colectividade em 
comunicado.

Com o objectivo de “criar 
melhores condições para 
os clientes, principalmente 
quando aguardam para 
aceder ao edifício”, a Junta de 
Freguesia do Samouco decidiu, 
segundo comunicado, construir 
uma pala no exterior do 
Mercado Municipal, de forma 
a criar uma área com sombra. 
A intervenção visa proteger a 
população “das adversidades 
meteorológicas”.

As aulas de Zumba e de Yoga, 
dinamizadas pela Junta de 
Freguesia de Alcochete, estão de 
regresso à vila, depois de terem 
sido canceladas com o chegar 
da pandemia. Como medida de 
segurança, as “aulas com Sandra 
Menisse e com Adriana Keller 
decorrem ao ar livre, cumprindo-
se todas as regras”, garante a 
autarquia em nota de imprensa. 

MÚSICA
Orfeão da 
Imparcial 
retoma ensaios

SAMOUCO
Mercado recebe 
pala para criar 
área de sombra

EXERCÍCIO
Zumba e 
Yoga estão de 
regresso à vila
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          EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
ESTÁ A RECRUTAR

•ENCARREGADOS DE OBRA
•PEDREIROS
•SERVENTES

 
Zona: Lisboa

Setúbal - Sesimbra

Contacto: 
218969114 geral@lva-ace.pt

CONVOCAÇÃO 

Nos termos da alínea b) nº 2 do Artº 29ª dos estatutos da Liga dos Amigos do Hospital do Montijo, convoco os 
sócios no seu pleno gozo dos seus direitos, para reunir em Assembleia Geral Ordinária, a realizar nas Insta-
lações da Liga dos Amigos do Hospital do Montijo, na Rua Machado Santos, nºs 52 - 54 em Montijo, no dia 25 
de Setembro 2020, pelas 11,30horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1º APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL E CONTAS DO ANO DE 2017 
2º ASSUNTOS DE OCASIÃO 

De harmonia com o nºl do Artº 31 a Assembleia reunirá meia hora depois da 1° Convocatória, se à hora marcada 
não se encontrarem presentes, mais de metade dos sócios, em pleno gozo dos seus direitos. 

Montijo 16 de Setembro de 2020 
O Presidente da Assembleia Geral 

a) Drº José Pedro Rosado Gouveia Marques 

Loja de móveis na área do 
montijo recruta funcionários/

as para vendedor/a e 
distribuição

Com carta de condução
Para  entrada imediata

solicita-se envio de curriculum 
para o seguinte email

regressolarmoveis.
recrutamento@outlook.com

ou na própria loja

E D I T A L  N.º 88/20 

----- LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO ---- 
-----------------1.º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 107/88, ------------------- 
---------------------------------EMITIDO EM 18 DE ABRIL DE 1988. ------------------------------------ 
----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, -----
----- FAZ SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que de harmonia com o despacho do Sr. Presidente da Câmara, 
datado de 09 de julho de 2020, foi autorizado o 1.º aditamento ao alvará de loteamento urbano 
n.º 107/88, emitido em 18 de abril de 1988, na sequência do processo n.º I - 13/19, registado em 
nome de J. CARDEIRA - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA., contribuinte número 
503645761, com sede na Rua Central, n.º 22 - R/C - Montijo, com referência aos seguintes prédios: 
----- Lote 63, sito na Colónia Agrícola de Pegões, na União das Freguesias de Pegões, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 543 da Freguesia de Santo Isidro de Pegões e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.º 117/19880530 da Freguesia de Santo Isidro 
de Pegões. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Lote 67, sito na Colónia Agrícola de Pegões, na União das Freguesias de Pegões, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 545 da Freguesia de Santo Isidro de Pegões e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.º 121/19880530 da Freguesia de Santo Isidro 
de Pegões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- A alteração versa sobre a implantação de dois polígonos destinados a anexo, com 81,64 m² 
para o lote 63, e 81,90 m² para o lote 67, com localização proposta no tardoz de cada dos corre-
spondentes lotes 63 e 67. ---------------------------------------------------------------------------------------
----- Para conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Paços do Concelho, 
Sede da Junta de Freguesia e publicado num jornal de âmbito local. ------------------------------------
----- E eu,                                   (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e 
Urbanismo, o subscrevi. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------Paços do Concelho de Montijo, 03 de agosto de 2020. -------------------------- 

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
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Classificados

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 Clinico

Empresário, 
separado pretende 

companheira.
Tlm.: 919 701 360

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



12 O SETUBALENSE 18 de Setembro de 2020

Região entre si o que torna necessário 
que o pessoal auxiliar esteja 
afecto às escolas propriamente 
ditas”, refere a parlamentar.  
“Na realidade que vivemos 
hoje, a função dos assistentes 
operacionais ganha ainda mais 
importância", acrescenta.

Deputada Cristina 
Rodrigues questiona 
Educação sobre 
falta de auxiliares 
operacionais

A deputada não inscrita Cristina 
Rodrigues pediu explicações ao 
Ministério da Educação sobre a 
falta de auxiliares operacionais 
em cinco escolas rurais no 
concelho de Santiago do Cacém.  
“Estamos a falar de cinco escolas 
rurais do 1.º ciclo, afastadas 

Regresso às aulas é preciso mas preocupações 
são muitas entre pais e professores

As escolas já estão a funcionar mas, 
na comunidade escolar, ainda há 
muitas dúvidas e receios sobre co-
mo lidar com a actual nova normali-
dade. Nas escolas do distrito a falta 
de pessoal docente e de assistentes 
operacionais estão na primeira linha 
das preocupações que passam pelo 
distanciamento social dentro e fora 
da escola até, inclusivamente, como 
será feito o fornecimento de refei-
ções. Mas as aulas presenciais são 
tidas como fundamentais.

Ontem foi o último dia do período 
dado pelo Ministério da Educação – 
de 14 a 17 - para as escolas abrirem 
portas ao ano lectivo 2020/21, pelo 
que só durante a próxima semana ha-
verá um conhecimento mais apura-
do sobre o que está, ou não, a correr 
bem. Mas há coisas que já se sabe se-
rem quase impossíveis resolver, caso 
do distanciamento em sala de aula. 

“Com turmas entre os 28 e os 30 
alunos não é possível existir distan-
ciamento social”, comenta José Feli-
ciano Costa, professor no distrito de 
Setúbal e presidente do Sindicato 
dos Professores da Grande Lisboa 
(SPGL), o maior do sector. “Este é 
um problema que se coloca há muitos 
anos, mas agora é mais expressivo”, e 
acrescenta existirem muitas escolas 
onde os alunos não conseguem estar 
a 1,5 metros ou 2 metros de distância 
entre eles.

Este é um dos indicadores de um 
inquérito que o SPGL enviou a todos 
os agrupamentos de escolas, e às fora 
de agrupamento, antes do início do 
ano lectivo, a nível nacional. No total 
são 811 agrupamentos, para além das 
não agrupadas, em que quase 50% 

Humberto Lameiras

A falta de pessoal 
docente e salas 
demasiado pequenas 
estão nas primeiras 
preocupações do 
regresso ao ensino 
presencial 

AS ESCOLAS ABRIRAM MAS AINDA À FALHAS A RESOLVER

O SETUBALENSE

dos directores já responderam ao sin-
dicato, que vai começar a estratificar 
os dados. Mas uma primeira análise 
não é famosa.

Por exemplo, “84% das escolas” 
que já responderam, “afirmam não 
ter condições nas salas de aula pa-
ra que as regras de distanciamento 
sejam respeitadas”. E destas, 52,5% 
referem que “nem um metro têm 
entre alunos”.

São dados que, segundo José Feli-
ciano Costa, podem dar também uma 
ideia sobre a actual condição nos 74 
agrupamentos do distrito de Setúbal, 
isto por ser um dos mais populosos, 
conjuntamente com os de Lisboa, 
Porto e Braga. 

Esta é também uma preocupação 
do presidente da Federação Regional 
de Setúbal das Associações de Pais – 
FERSAP. Diz Orlando Serrano que as 

escolas “estão a fazer o que podem”, 
só que o espaço que têm é o mesmo 
do ano passado, quando não havia 
pandemia. “As escolas têm de ser 
muito criativas para serem um lugar 
seguro”, mas só a partir da próxima 
semana haverá conclusões, ou seja, 
quando começarem de facto as aulas; 
até agora os alunos têm estado em 
fase de apresentação e adaptação às 
novas condições.

“Queremos que as aulas sejam pre-
senciais. O problema não é nas salas, 
mas sim quando os alunos saem da 
escola e se juntam em grupo, muitas 
vezes sem máscaras”. Por isso Or-
lando Serrano defende que o ensino 
e consciencialização dos compor-
tamentos sociais “não cabe apenas 
aos professores, mas também às 
famílias”.

Pais exigem que escola   
comunique mais
Mais ao nível de crítica às escolas, diz 
este responsável que a comunicação 
com os pais “tem de ser melhorada”, 
mais ainda quando estes não podem 
entrar na escola, e aponta o caso de 
estabelecimentos de ensino que tar-

daram a dar a conhecer os horários, e 
outros onde não se sabem como vão 
funcionar as refeições. “Actualmente, 
é ainda mais fundamental a comu-
nicação, e com as novas tecnologias 
isso é possível”.

Outra das preocupações é sobre o 
funcionamento do ensino das crian-
ças com necessidades educativas 
especiais, que foram das mais pena-
lizadas com as aulas não presenciais. 
“O Ministério da Educação prometeu 
mais psicólogos ou professores, mas 
não sabemos se o concurso já abriu”.

Pela informação dos agrupamentos, 
a nível nacional, que já responderam ao 
inquérito da SPGL, “91%” queixam-se 
que o reforço, global, de docentes e 
assistentes operacionais não chegou. 
“43% refere que faltam 5 docentes, 
35% aponta a falta de 5 a 10 docentes 
e 8% diz que faltam mais de 10 docen-
te”, revela José Feliciano Costa.

Ora isto associado aos docentes 
que, entretanto, apresentaram baixa 
médica por serem de alto risco, mais 
aqueles que estão de quarentena, 
“temos um problema acrescido”. 
Um dos casos que o presidente do 
SPGL aponta é o de Santiago do Ca-
cém onde, como o SETUBALENSE 
noticiou na quinta-feira, o director 
do Agrupamento de Escolas de 
Santiago do Cacém, Manuel Mou-
rão, deu a saber que "o ano lectivo 
vai abrir de forma faseada porque 
estão professores em quarentena 
depois de um docente ter testado 
positivo à Covid-19”, pelo que in-
dicou na quarta-feira, estavam 38 
professores nesta condição.

Tal como o presidente da FERSAP, 
o dirigente do SPGL afirma que as 
escolas têm de continuar abertas, 
sendo aplicado todo um conjunto 
de precauções contra a evolução 
da pandemia, mas também diz que 
“perderam-se dois meses fundamen-
tais para as escolas abrirem com mais 
segurança”, e afirma que o sindicato 
“tinha propostas para apresentar ao 
Ministério da Educação e à Direcção-
-Geral da Saúde, mas não tivemos 
interlocutor”. Na sua opinião isto foi 
“um erro”, porque “não estamos em 
tempos de ter entidades com com-
portamentos autistas”. 

Fila de alunos, ontem, na EB do Montalvão Laranjeiras, em Setúbal. Apesar de longa a entrada foi rápida  

A Câmara de Setúbal abrir 
concurso público para o serviço 
de fornecimento de refeições 
escolares nos anos lectivos 
2020/21 e 2021/22. A proposta 
aprovada na última reunião 
pública, tem por valor base 2 
milhões e 400 mil euros.

O objectivo é “garantir o 
fornecimento de refeições em 
todos os jardins de infância e 
escolas básicas públicas do 1.º 

Refeições Setúbal abre 
concurso para fornecer escolas

ciclo do concelho”, competência 
que pertence actualmente às 
autarquias.

 A proposta, que segue ainda 
para apreciação na Assembleia 
Municipal, especifica que os 
encargos se repartem em 
2 712 euros para o ano de 
2020, cabendo, a 2021, um 
investimento de 1 milhão 692 mil 
e 288 euros e, a 2022, o montante 
de 1 milhão e 17 mil euros.
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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

Por estes dias, comemora-
mos os 41 anos do Serviço 
Nacional de Saúde. Foi e é 
verdadeiramente uma con-

quista de Abril e uma construção co-
letiva de todos os seus trabalhadores. 
Nestes 41 anos, o SNS demonstrou 
ser o instrumento e a solução para 
garantir o acesso de todos à saúde, 
não obstante insuficiências e limita-
ções decorrente desinvestimento de 
vários governos que não ignoramos 
e por isso defendemos uma política 
alternativa de reforço da capacidade 
do SNS.

Há quem ataque deliberadamente 
o SNS para o descredibilizar e fragili-
zar. Mas os grupos privados da saúde 
sejam solução para a prestação de 
cuidados. Para quem ainda tivesse 
dúvidas, a epidemia que vivemos re-
velou com clareza que o que realmen-
te importa para os grupos privados 
da saúde não é a saúde das pessoas, 
mas sim o negócio da doença e a 
maximização de lucros. Na fase ini-
cial da epidemia os grupos privados 
esconderam-se “atrás da porta”: mais 
recentemente, ficámos a saber que 
há unidades privadas que rejeitam as 
mulheres grávidas que tenham teste 
positivo à COVID 19.

Por outro lado, a ausência de me-
didas eficazes do Governo PS deixa a 
porta escancarada para a fragilização 
do SNS e para que a privatização da 
saúde ganhe terreno. Apesar de apro-
vada no Orçamento de Estado para 
2020, o Governo ainda não avançou 
com a criação do Laboratório Nacio-
nal do Medicamento, fundamental 
para assegurar a acessibilidade aos 
medicamentos e para reduzir a de-
pendência externa do país. A contra-
tação de profissionais de saúde está 
muito aquém do necessário e dia-
riamente vamos conhecendo novas 
dificuldades em unidades de saúde 
devido à falta de trabalhadores.

Entre janeiro e julho, comparativa-
mente ao ano passado, há uma redu-
ção de 4,6 milhões de consultas nos 
cuidados de saúde primários, menos 

Lutar pelo SNS
é defender o futuro

OPINIÃO

Bruno Dias

um atendimento à porta do centro de 
saúde, sujeitos ao sol ou à chuva. Des-
de janeiro, mais de 200 mil utentes 
perderam o médico de família, tota-
lizando agora 953 mil utentes sem 
médico de família.

O PCP apresentou iniciativas le-
gislativas para valorizar e reforçar os 
direitos dos trabalhadores da saúde, 
para atribuição de suplemento remu-
neratório aos trabalhadores de servi-
ços essenciais e para a criação de um 
plano de recuperação da atividade 
nos cuidados de saúde primários, 
considerando as dificuldades no 
acesso à saúde.

São necessárias políticas claras de 
reforço do SNS, no seu financiamen-
to, na contratação de mais trabalha-
dores na área da saúde e na integra-
ção dos trabalhadores com vínculo 
precários numa carreira com vínculo 
público, no aumento e modernização 
de equipamentos e no aumento do 
número de camas de agudos, de cui-
dados intensivos, de cuidados con-
tinuados e hospitalares, na criação 
de serviços de medicina de trabalho 
em todas as unidades de saúde, no 
reforço da capacidade de meios de 
diagnóstico e terapêutica, no alarga-
mento das resposta de saúde mental 
e no reforço das equipas de saúde pú-
blica, como o PCP propôs no Plano de 
Emergência para o Serviço Nacional 
de Saúde.

Responder ao eventual agrava-
mento da covid 19 nos próximos 
tempos e recuperar os atrasos na 
prestação de cuidados de saúde não 
só é necessário, como é possível.

O SNS tem todas as condições 
para dar a resposta necessária que 
se impõe neste momento. É preciso 
é que seja reforçado na sua capaci-
dade, com mais trabalhadores, res-
peitando os seus direitos, com mais 
equipamentos. É no SNS que reside 
a solução para assegurar o direito 
constitucional à saúde de todos os 
utentes.

Deputado do PCP

São necessárias 
políticas claras 

de reforço 
do SNS, no 

financiamento, 
na contratação 

de trabalhadores  
e na integração 

de precários
99 mil cirurgias e menos um milhão 
de consultas hospitalares. Nos meios 
complementares de diagnóstico e te-
rapêutica a tendência é semelhan-
te. Extensões de saúde encerradas, 
utentes que não conseguem marcar 
consultas e por vezes quando conse-
guem a consulta é à janela, não conse-
guem contactar telefonicamente com 
o centro de saúde porque o sistema 
é obsoleto ou porque não há traba-
lhadores suficientes para atender as 
chamadas ou ficam horas à espera de 
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Desporto

"É agora que vamos ver 
os vitorianos de verdade"
“Para já, tenho contrato 
com o Vitória e até ao 
último dia vou honrar 
esta camisola”, garante 
o avançado

LUSA

Ricardo Lopes Pereira

Zequinha, de 33 anos, considera 
uma “grande injustiça” o que está a 
acontecer com o Vitória FC depois 
de os jogadores terem conseguido 
a permanência dentro de campo. 
Com a incerteza a pairar sobre o 
futuro do clube, o setubalense, que 
sonha terminar a carreira com a 
camisola verde e branca, “se possível 
na I Liga”, disse à ‘Sport Live Talks’, 
página do Instagram que entrevista 
personalidades do mundo do 
Desporto, que “é agora que vamos 
ver os vitorianos de verdade”.
Com a descida do Vitória FC ao 
Campeonato de Portugal, qual 
será o seu futuro?
Ainda estou cá, tenho contrato e 
sou, com o José Semedo, um dos 
capitães. Estamos a treinar e a dar 
força aos meninos que precisam de 
ajuda nesta fase. Não sei qual será 
o meu futuro. Às vezes aparecem 
situações que não estamos à espera, 
mas, para já, como disse, tenho 
contrato com o Vitória e até ao 
último dia vou honrar esta camisola. 
Obviamente que hoje estou 
aqui e pode surgir uma proposta 
irrecusável e temos de pensar o 
que é melhor para a nossa família e 
acabamos por partir. No entanto, 
neste momento, o meu foco está no 
Vitória. 
Muitos colegas seus acabaram 
por rumar a outras paragens…
Havia jogadores com qualidade e 
seria complicado estarem a jogar no 
Campeonato de Portugal. Saíram 
jogadores para equipas muito boas e 
estou muito feliz por eles: o Sílvio foi 

Liga. O Vitória tem um palmarés 
que muitos, que hoje estão em 
melhor situação, gostavam de ter. 
Infelizmente as coisas não estão 
no caminho que queríamos, mas, 
tenho a certeza, de que vamos dar 
a volta por cima. Tenho um orgulho 
enorme neste clube, que tem 110 
anos de história. Só quem veste esta 
camisola sabe o que é o Vitória.
O que pode ser feito para 
melhorar o futebol profissional 
em Portugal?
Se queremos evoluir e ser um dos 
melhores campeonatos temos de 
olhar para as melhores competições, 
como em Inglaterra. Aí as receitas 
(televisivas) são partilhadas quase 
todas por igual, todas as equipas 
são fortes. Aqui isso não acontece. 
Há uma diferença abismal de uns 
clubes para outros. Se continuarmos 
assim, o nosso campeonato nunca 
vai evoluir. Digo-o como crítica 
construtiva.
Quais as razões que levaram 
ao adiamento do jogo da 1.ª 
jornada com o Moura do próximo 
domingo para 15 de Novembro?
Foi adiado porque começámos 
mais tarde. Foi o melhor que podia 
ter-nos acontecido para termos 
mais tempo de preparação e para 
mais jogadores poderem chegar. O 
clube com que íamos jogar [Moura] 
compreendeu a situação e acedeu 
ao pedido de adiamento.
Onde gostaria de acabar a 
carreira de futebolista?
Comecei aqui e quero terminar aqui, 
com esta camisola, se possível na I 
Liga.
Já pensou no que vai fazer depois 
do final da carreia de jogador?
É óbvio que quero continuar ligado 
ao futebol. É a única coisa que sei 
fazer. Estou a pensar tirar o curso 
de director desportivo e treinador. 
Aos poucos, com calma, verei o 
que poderei fazer. Quero continuar 
ligado ao futebol e, se possível, ao 
Vitória. Seria bom para mim.

para Guimarães, o Artur Jorge para 
o Apoel (Chipre), o Carlinhos para o 
Vasco da Gama (Brasil), o Jubal para 
o Auxerre (França), o Pirri e o Berto 
para a China. É importante para os 
jogadores que isso tenha acontecido 
e também valoriza o Vitória. Ao 
irem para esses clubes significa que 
o Vitória tinha muita qualidade. 
Os jogadores não tiveram culpa 
nenhuma do que aconteceu, todos 
cumpriram dentro de campo.
O Vitória festejou a permanência 
após a última jornada, mas, numa 
decisão de secretaria, acabou por 
ser relegado ao Campeonato de 
Portugal…
Conseguimos a permanência 
dentro de campo e acho uma 
grande injustiça o que fizeram 
com o Vitória. Conseguimos o 
que ninguém esperava, todos 
pensavam que íamos cair de divisão 
mas mantivemo-nos na I Liga. 
Ao acontecer isso houve pessoas 
que ficaram bastante frustradas. 
Acabámos por ser um pouco… não 

ENTREVISTA ZEQUINHA, AVANÇADO DO VITÓRIA FC

digo o bode expiatório, mas fomos 
desfavorecidos em relação a outros 
clubes. 
Não foi a primeira vez que um 
clube foi despromovido fora do 
campo. Aconteceu antes com o 
Boavista e Gil Vicente.
Não se pode demorar tanto tempo a 
resolver as coisas. Aconteceu com o 
Boavista e o Gil Vicente há uns anos. 
Como é possível na I Liga levar-se 
tanto tempo para resolver um caso? 
Se os clubes têm ou não razão as 
respostas têm de ser rápidas. Não é 
isso que acontece no nosso futebol 
em que se passam sete ou 10 anos 
para resolver as coisas. Depois 
desse tempo, os clubes acabaram 
por subir, mas houve funcionários 
e famílias dependentes de quem 
trabalha nesses clubes que tiveram 
problemas com isso. Os adeptos 
ficam desiludidos por ver o clube do 
seu coração nessa situação.
Que mensagem quer deixar aos 
adeptos nesta altura?
Se os adeptos do Vitória já eram 

importantes quando estávamos na 
I Liga, agora mais importantes vão 
ser. Muitos dizem que são o nosso 
12.º jogador, mas, para mim, são 
o primeiro. É agora que vamos ver 
os vitorianos de verdade, aqueles 
que apoiam o clube a 100% para 
o Vitória subir o mais rapidamente 
possível à I Liga e voltarmos a ter 
as alegrias a que sempre estiveram 
habituados. Peço-lhes que não 
desistam do Vitória, tornem-se 
sócios do nosso clube porque 
precisamos de todos e a cidade 
precisa de nós.
Qual o seu sentimento ao vestir a 
camisola do Vitória FC?
Toda a gente sabe o que o Vitória 
representa para mim. Foi onde 
aprendi a dar os primeiros passos, 
foi o primeiro clube que apostou 
em mim. O Vitória é mais do que 
este momento difícil que está 
a ultrapassar. É um clube que 
representa uma região, tem adeptos 
fanáticos e fantásticos, é um dos 
clubes com mais presenças na I 

Zequinha pede aos adeptos para não desistirem do clube setubalense
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também o Futalmeirim, o Clube 
de Futsal de Almada e a Casa do 
Benfica da Golegã.   Na primeira 
jornada do torneio a AMODIN 
venceu o Futalmeirm por 11-2 e a 
Casa do Benfica da Golegã derrotou 
o Clube de Futsal de Almada por 5-2. 
As equipas vencedoras [CB Golegã e 

AMODIN] disputaram depois a final 
que foi extremamente disputada 
e só ficou decidida no desempate 
por grandes penalidades. No final 
do tempo regulamentar registou-se 
uma igualdade a sete bolas (7-7) e 
nos penaltis o AMODIN foi melhor, 
vencendo o torneio por 4-3.  

Seniores 
Masculinos 
do AMODIN 
vencem torneio 
na Golegã  

A AMODIN (Associação Montijense 
- Organização Desportiva 
Independente Nacional) venceu o 
Torneio Quadrangular da Golegã, 
em Futsal, que decorreu no dia 12 
de Setembro, numa organização 
da Casa do Benfica local. Para além 
da equipa montijense participaram 

II LIGA

Cova da 
Piedade joga 
amanhã na 
Covilhã 

O Cova da Piedade, que foi goleado 
em casa no jogo de abertura do cam-
peonato, desloca-se este sábado à 
Covilhã para defrontar o Sporting lo-
cal em jogo a contar para a segunda 
jornada da competição, que se realiza 
pelas 18 horas no Estádio Municipal 
José dos Santos Pinho.

Os piedenses vão certamente 
querer fazer esquecer a má imagem 
deixada no jogo com o Mafra e isso 
passa evidentemente pela obtenção 
de um resultado positivo, só que a 
tarefa não se apresenta nada fácil 
porque os “leões da serra” por nor-
ma são muito fortes quando jogam 
no seu reduto. E, para além disso, 
também se querem redimir do de-
saire sofrido na primeira jornada, 
em Penafiel. 

Sporting da Covilhã e Cova da Pie-
dade já se defrontaram oito vezes no 
campeonato da II Liga, sendo quatro 
delas na Covilhã onde o saldo é de-
veras negativo para a equipa do con-
celho de Almada, com três derrotas 
sofridas e um empate, sem qualquer 
golo marcado. Ou seja, os piedenses 
até agora não se têm dado nada bem 
com os ares da serra.

Para que a tendência possa ser in-
vertida, e para que possam discutir 
o jogo com o seu adversário, os pie-
denses precisam de se apresentarem 
em campo com maior rigor defensivo, 
mais concentração no meio campo e 
alguma eficácia no ataque, onde Edi-
nho se apresenta como a sus principal 
referência.

Com mais uma semana de trabalho 
e com mais opções no plantel é muito 
provável que Toni Pereira, uma velha 
raposa do futebol, possa apresentar 
uma equipa mais consistente e mais 
forte do que aquela que foi apresen-
tada no jogo do passado domingo e 
ao mesmo tempo possa delinear uma 
estratégia que seja capaz de contra-
riar o favoritismo do adversário, que 
se apresenta esta época com 14 re-
forços sendo cinco deles cedidos pelo 
Portimonense. 

José Pina

FUTEBOL DE PRAIA

Alfarim faz 
três jogos 
em dias 
consecutivos 
na Divisão de 
Elite  

O Grupo Desportivo de Alfarim faz 
esta tarde a sua estreia na Divisão de 
Elite na partida que vai disputar às 16 
horas, com o GRAP, relativo à segunda 
jornada da competição que decorre na 
Nazaré. A estreia acontece na segun-
da jornada porque o jogo referente à 
primeira jornada foi adiado devido a 
um caso de Covid registado na Casa do 
Benfica de Loures no decorrer do Euro 
Winner Cup que obrigou os jogadores 
da equipa a cumprirem os 14 dias de 
quarentena. O jogo foi marcado para 
dia 23 de Setembro, às 15h 30m.  

Os homens de Alfarim estão a enca-
rar este jogo com grande expectativa 
não só por ser o primeiro da época 
mas também porque vão defrontar o 
adversário que na temporada anterior 
lhes retirou a possibilidade de alcança-
rem um lugar no pódio na disputa do 
3.º e 4.º lugar na fase final.

Nos dias seguintes, o Alfarim volta a 
jogar, no sábado com o Desp Chaves, 
às 11h 30m, e no domingo à mesma 
hora com o Sótao, para a 3.ª e 4.ª jor-
nada, respectivamente. 

Campeonato Nacional
Amanhã, sábado, dia 19 de Setembro, 
realiza-se a última jornada da primeira 
fase do Campeonato Nacional que de-
corre em vários pontos do país.

Na série Lisboa que se disputa na 
Arena Manuel Ferreira, em Chelas, e 
integra os clubes da nossa região, há 
a registar o confronto entre o Bele-
nenses e o Nacional (15 horas) que vai 
ditar o escalonamento final dos dois 
primeiros, que vai discutir depois o 
apuramento para a fase seguinte com 
os dois primeiros do outro grupo.

São Domingos e Sesimbra de-
frontam-se às 17 horas, apenas para 
cumprir calendário, porque já não 
têm qualquer hipótese de chegar 
a uma posição de apuramento. Na 
competição participaram também 
os Pescadores da Caparica que (fol-
gam) chegaram ao fim do campeonato 
sem qualquer ponto conquistado.  J.P.

José Pina

Olímpico do Montijo, 
Amora e Vitória Futebol 
Clube adiaram os 
seus jogos para 15 de 
Novembro

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Oriental Dragon, GD Fabril 
e Pinhalnovense em acção 
no arranque da competição  

Tem início este domingo, dia 20 de 
Setembro, o Campeonato de Portu-
gal que conta com a participação de 
seis equipas da nossa região, distri-
buídas de forma equitativa por duas 
séries, mas nem todas vão jogar por-
que algumas adiaram os seus jogos.

Na série G, apenas vão jogar Des-
portivo Fabril e Oriental Dragon por-
que o Olímpico do Montijo solicitou 
ao Praiense o adiamento do jogo, 
pedido que foi aceite pelo clube aço-
riano que se mostrou sensível à argu-
mentação dos montijenses que ale-
garam não ter condições para treinar 
pelo facto do Campo da Liberdade se 
encontrar encerrado para qualquer 
actividade desportiva. Por acordo 

DR

entre os clubes o jogo vai realizar-se 
no dia 15 de Novembro.

O Desportivo Fabril, que esta épo-
ca se apresenta com uma equipa to-
talmente renovada e também com 
uma nova equipa técnica, desloca-
-se a Massamá para defrontar o Real 
que na época passada se classificou 
em segundo lugar com os mesmos 
pontos do Olhanense, que foi o pri-
meiro. Prevê-se que venha a ser um 
jogo complicado para a equipa fabri-
lista porque o adversário se apresenta 
com outros argumentos e certamen-
te outras ambições. Mas, porque no 
futebol não há vencedores antecipa-
dos, e porque no último teste com 
o Amora (vitória por 2-0) as coisas 
correram bem, os jogadores só têm 
que acreditar. 

No Juncal Desportos, na Moita, 
o Oriental Dragon vai viver um dia 
histórico porque faz a estreia abso-
luta numa competição de âmbito 
nacional. Treinada por Luís Manuel 
e com uma equipa constituída por 
gente bem conhecida e experien-
te como é o caso de Adilson, João 
Pinto, Gonçalo Silva, Marlon Costa, 

Sandro Costa e David Calderón (todos 
do Pinhalnovense), Diogo Branco e 
Nico (Olímpico), Martim Águas (Sin-
trense), para falar só em alguns, fica 
a sensação de que poderá ter uma 
palavra a dizer apesar do adversário 
ser o Belenenses SAD. 

Na série H, o único clube da região 
a jogar é o Pinhalnovense que recebe 
no Campo Santos Jorge o Lusitano de 
Évora, que não aceitou o pedido da 
equipa de Pinhal Novo para adiar o 
jogo, ao contrário do que aconteceu 
com o Esperança de Lagos e o Moura 
que responderam afirmativamente às 
solicitações do Amora e Vitória Fute-
bol Clube, respectivamente. 

No Pinhal Novo, a resposta nega-
tiva dos eborenses funciona como 
motivação extra para os pupilos de 
Marco Bicho que tudo vão fazer pa-
ra somarem os três pontos da vitória 
que a acontecer seria excelente para 
uma equipa que apresenta 12 caras 
novas de onde sobressai o experiente 
Celestino, que na época passada re-
presentou o Desportivo Fabril e tam-
bém Diogo Tavares (ex-Oriental) que 
está de regresso ao clube. 
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09:43 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
16:00 ~ 3.8 m ~ Preia-mar 
22:12 ~ 0.3 m ~ Baixa-mar

03:41 ~ 3.6 m ~ Preia-mar
09:44 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
15:59 ~ 3.8 m ~ Preia-mar 
22:12 ~ 0.3 m ~ Baixa-mar

04:26 ~ 4.0 m ~ Preia-mar
10:02 ~ 0.3 m ~ Baixa-mar
16:43 ~ 4.2 m ~ Preia-mar 
22:28 ~ 0.2 m ~ Baixa-mar
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