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Abertura

Zé Miguel sai de casa atra-
sado. Vai trabalhar, acor-
dou tarde e o autocarro 
não espera. O pequeno 

almoço, come-se no caminho, leva 
a sandes mista meio embrulhada 
no guardanapo de papel e entre os 
dedos, para depois, num pequeno 
pacotinho de plástico, três bola-
chas. 
Na outra mão, um sumo de pacote 
de palhinha lembrando antena, 
ajuda entre dentadas a descer o 
que ingere apressado. É a vida!
A sandes, já ninguém lha tira. 
Marchou no gosto que ficou nos 
lábios, que de manteiga o guar-
danapo limpou antes de o atirar 
ao chão. Mais uns passos, olha ao 
longe, nada ainda de autocarro e 
come uma, come duas e come as 
três bolachas e já quase na para-
gem, para o chão vai também o 
plástico que as embrulhava. Sobra 
sumo ainda no pacotinho! 
Ou sobrava, pois, vazio, já Zé 
Miguel sentado e de palhinha lem-
brando antena, para debaixo do 
banco da paragem o atira. 
Bom seria, pensa e só quem é fu-
mador o avalia, que desse tempo 
de fumar o cigarrinho, depois de 
comer e aquela hora da manhã, 
antes que chegue o autocarro. 
E não é que dá! Sabe bem, e de 
estômago confortado e o vício en-
ganado, Zé Miguel sente-se pron-
to para mais um dia de trabalho 
quando o cigarro chega ao fim. 
Tira do bolso uma caixinha de me-
tal, apaga a beata na sola do sapa-
to e na caixinha a guarda. Antes, 
atirá-la-ia ao solo, agora não, pois 
dizem que é crime. 
Não é que haja por ali algum polí-
cia, mas nos tempos que correm, 
de câmaras e Facebook's, sabe-se 
lá quando se é protagonista nas 
nas redes sociais e alguém lhe cha-

Mais beatas não!

OPINIÃO

António Guerreiro

ma porco, desprestigiando o bicho 
de costas largas. A beata não!
Ora costas largas, sabemo-lo faz 
tempo, têm os fumadores. 
Com o tabaco, juntando-o à gaso-
lina e ao pão, cala-se o protesto e 
aumentam-se preços. 
E agora, proibindo o atirar beatas 
ao chão, agrada-se e faz-se mais 
uma lei simpática, a juntar a outras 
de conveniência. 
Assim como a que nos faz seguir 
quilómetros, atrás de um par de 
ciclistas de fim-de-semana, eles 
lado a lado, em alegre cavaqueira 
e nós, no carro, obrigados a baixa 
velocidade ou manobra de risco 
para todos. 
Ou a que nos trata por selvagens, 
incivilizados, incapazes de realizar 
a necessidade, ou dificuldade de 
um semelhante na prioridade de 
uma caixa de supermercado. 
Confundindo quem reformado, 
tem mais tempo do que quer e 
zero pressa, ou a futura mãe de 
nove meses, com a que engravi-
dou antes de ontem e permite a 
outra, segurar obrigada a criança 
que cansada de correr pelos cor-
redores, ao colo protesta, mas lhe 
concede sobre os demais, priori-
dade. 
E agora, sobre a lei feita, se faz 
outra, julgando eu que há muito as 
beatas, que considero lixo e como 
tal ser crime, o deitar na via pu-
blica. Ambiental, cívico, para mim 
sempre o foi. 
Desta forma, Srs. legisladores 
que nada conhecem da mente 
humana, ou de consciência social, 
o criar esta lei, deixa no subcons-
ciente de cada um e até no cons-
ciente de alguns, a ideia, de que 
beatas é crime, tudo o resto, nem 
por isso.

Autor literário

Termina hoje o congresso “Green Gas Mobility Online Event”, que 
decorre desde a última terça-feira e que conta com a participação do 
Porto de Sines. A infra-estrutura portuária integrou um dos painéis 
da conferência “Implementação da estratégia de desenvolvimento 
do Green Shipping”. E, na área de exposição, apresentou o seu 
stand virtual, para promover o Terminal de Gás Natural Liquefeito, 
enquanto única porta de entrada deste produto em Portugal. O 
evento, online, visa “debater temáticas relacionadas com gás natural 
e gases renováveis, procurando encontrar respostas para os actuais 
desafios do sector dos transportes”.

O REPARO 

Porto de Sines 
promove-se em 
congresso online
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  A actual presidente da CCDR-LVT formalizou a sua 
candidatura ao cargo. Esta é a primeira vez que os 

presidentes das CCDR são eleitos por autarcas das respectivas 
regiões (antes eram nomeados pelo Governo) e Teresa Almeida 
parece reunir apoio considerável para continuar à frente da 
região de Lisboa e Vale do Tejo. A arquitecta preside a esta 
entidade desde Julho de 2019, mas já havia ocupado o cargo 
entre 2010 e 2012. As eleições realizam-se a 13 de Outubro.

A FIGURA
Teresa Almeida

A medalha do jornal 
O SETUBALENSE

No dia 15 de Setembro, quando Se-
túbal celebrou o seu dia e do seu 
poeta, Bocage, a Câmara Municipal 
entregou mais de 100 Medalhas 
de Honra. Distinguiu méritos de 
personalidades, associações e ins-
tituições.
Não nego, nem coloco em causa que 
todos sejam dignos do mérito que os 
levou à distinção. 
Afinal, o meu espanto e indignação 
surgiram semanas antes deste 15 de 
Setembro. 
No dia em que me deparei com a lista 
de homenageados e, percorrendo os 
nomes, um a um, foi-se dissipando 
a minha certeza de que encontraria 
O SETUBALENSE.
Celebrou em 2020 o seu 165.º ani-
versário sem baixar os braços duran-
te os meses de confinamento a que 

CARTAS DO LEITOR

a Covid-19 nos obrigou. 
Todos os dias coloca o seu engenho 
a trabalhar em prol dos treze con-
celhos do distrito, para combater a 
crise que já nos assola e continuar a 
levar informação e estórias a todos 
os lugares.
Lançou a edição histórica dos seus 
165 anos com 164 páginas, talvez 
mais, na qual figuram todas as co-
lectividades centenárias do distrito. 
Publicou o livro “Setúbal no centro 
do mundo”, que nos leva em viagem 
pelos acontecimentos da história lo-
cal, nacional e internacional, que O 
SETUBALENSE acompanhou desde 
1855.
E a sua medalha é apenas o reconhe-
cimento, simples e diário, de quem 
ainda o lê, todos os dias, na tradição 
de ser setubalense.

João Carlos, Setúbal

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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possível “apurar-se que os suspeitos 
se dedicavam ao cultivo de uma 
plantação de cannabis, tendo 
na sua posse material de apoio à 
produção e acondicionamento”, 
divulgou a GNR em comunicado. O 
casal “foi apanhado em flagrante, 
o que culminou na sua detenção 

e na apreensão de 75 plantas de 
cannabis, 32 quilos de plantas 
em várias fases de maturação, 
uma pistola e 2 050 euros”. 
“Os suspeitos foram detidos e 
constituídos arguidos, e os factos 
foram remetidos ao Tribunal 
Judicial de Setúbal”.

GNR detém 
casal em Águas 
de Moura por 
tráfico de 
estupefacientes

O Comando Territorial de Setúbal, 
através do Núcleo de Investigação 
Criminal de Palmela, deteve 
em Águas de Moura na passada 
segunda-feira uma mulher de 38 
anos e um homem 61 anos por 
tráfico e cultivo de estupefacientes. 
No decorrer de uma investigação foi 

TAD remete recurso do Vitória para
Tribunal Central Administrativo do Sul

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) 
aceitou o recurso do Vitória FC, que 
tinha visto a providência cautelar 
rejeitada, e remeteu a decisão para 
o Tribunal Central Administrativo do 
Sul. No despacho arbitral a que a O 
SETUBALENSE teve acesso, datado 
de 22 de Setembro, o TAD considera 
que o clube setubalense, despromo-
vido pela Liga ao Campeonato de Por-
tugal, tem “legitimidade” para conti-
nuar o recurso interposto.

“De acordo com os números 1, 2 e 
5 do artigo 8.º da Lei do TAD (Lei n.º 
74/2013, de 6 de setembro) conjuga-
da com os artigos 145.º e 147.º do Có-

Ricardo Lopes Pereira

Recurso vai permitir ao 
clube lutar pela razão no 
Tribunal Administrativo

VITÓRIA CONSIDERA QUE FOI “DADO MAIS UM PASSO PARA A REPOSIÇÃO DA VERDADE”

caminho que convocamos todos os 
verdadeiros vitorianos a seguir. Cons-
cientes do momento difícil que atra-
vessamos, mas confiantes no futuro”.

O emblema setubalense, que vai 
participar na série H do Campeo-
nato de Portugal, apela à união dos 
seus adeptos numa altura em que a 
direção presidida por Paulo Gomes 
se encontra demissionária. “Este é 
o momento de todos os vitorianos 
estarem unidos. Enquanto uns se 
preocupam em denegrir a imagem 
do clube e de quem o representa, ou-
tros trabalham arduamente para que 
a verdade desportiva seja reposta. 
Lutando todos os dias contra quem 
nos quer derrubar, e mesmo contra 
aqueles que, na ofensa gratuita e 
na difamação, ajudam os inimigos 
do Vitória a atingir o seu objetivo, o 
presidente e a sua direção, embora 
demissionários, vão continuar no 
caminho da defesa intransigente do 
emblema maior da região”.

digo do Procedimento nos Tribunais 
Administrativos (Lei 17/2002 de 22 
de fevereiro), a decisão é recorrível e 
a Recorrente tem legitimidade, pelo 
que, por também ser tempestivo, se 
admite o recurso interposto que é de 

Na sua página oficial, o clube 
congratula-se pela decisão agora 
tomada. “Com a decisão do TAD, foi 
dado mais um passo para a reposição 
da verdade. É por este caminho que 
iremos continuar. É também por este 

Estabelecimento do 
Grupo Os Mosqueteiros 
vai permitir a criação 
de 60 novos postos de 
trabalho na região

SEIXAL

Intermarché inaugura hoje loja em Fernão Ferro 
onde aplicou um investimento de 5,5 milhões de euros

A freguesia de Fernão Ferro, loca-
lizada no concelho do Seixal, po-
de contar a partir de hoje com um 
nova loja do Intermarché, insígnia 
alimentar do Grupo Os Mosquetei-
ros. O recente estabelecimento, que 
vai permitir “a criação de 60 novos 
postos de trabalho na região, numa 
superfície comercial com um total de 
1 500 metros quadrados”, represen-
ta um investimento de 5,5 milhões 

de euros. 
Segundo comunicado divulgado 

pelo espaço comercial, “Mário Car-

os produtos e serviços que respon-
dem às necessidades de quem nos 
visita. Este projecto, fruto de um in-
vestimento de 5,5 milhões de euros, 
vai permitir criar 60 novos postos 
de trabalho, o que terá um impacto 
muito positivo, dinamizando a nossa 
região e contribuindo para a econo-
mia local”.

Para além da venda de produtos, 
o novo ponto de venda vai também 
contar com “serviço de lavandaria, 
papelaria, cafetaria, secções de 
take-away, peixaria, talho, saúde e 
bem-estar, garrafeira e animal”. “No 
espaço será ainda possível encontrar 
posto de carregamento de veículo 
eléctricos e um posto de combustí-
vel com preços imbatíveis”, revela a 
mesma nota.

Para além da venda de produtos o novo espaço vai ter lavandaria e posto de carregamento de veículos eléctricos 

DR

apelação com subida imediata nos 
próprios autos e efeito meramente 
devolutivo. Remetam-se, pois, os au-
tos ao Tribunal Central Administrativo 
Sul”, lê-se no documento assinado 
pelo presidente do Colégio Arbitral.

DR

valho, responsável do Intermarché 
de Fernão Ferro, afirmou: É com uma 
enorme satisfação e sentimento de 

dever cumprido que, perante o ce-
nário que atravessamos, inaugura-
mos uma nova superfície com todos 



Setúbal
4 O SETUBALENSE 24 de Setembro de 2020

HOJE NA SÉ

Missa de 
sufrágio 
celebrada 
em memória 
de D. Manuel 
Martins 

D. Manuel Martins, primeiro Bispo de 
Setúbal, faleceu há três anos, aos 90 
anos de idade. De forma a “agradecer 
todo o bem que deixou por cá e por 
onde andou”, vai ser hoje celebrada 
uma Missa de sufrágio em sua memó-
ria, pelas 18h00, na Sé Catedral de 
Setúbal, explicou Eugénio Fonseca, 
presidente da Cáritas Portuguesa, 
através de comunicado.

Conhecido por muitos como “bispo 
vermelho” durante a crise dos anos 
80 devido às denúncias que fez re-
lativamente a situações de pobre-
za e de fome na região, D. Manuel 
Martins, segundo Eugénio Fonseca, 
afirmava: “Amo muito a diocese de 
Setúbal. Quero muito ao bom povo 
de Setúbal”.

Nascido no dia 20 de Janeiro de 
1927, em Leça do Bailio, Matosinhos, 
Manuel da Silva Martins estudou no 
seminário do Porto e, mais tarde, na 
Universidade Gregoriana, em Roma. 
Durante o Estado Novo, mais preci-
samente de 1960 a 1969, nos nove 
anos de exílio do bispo do Porto An-
tónio Ferreira Gomes, foi pároco de 
Cedofeita. Posteriormente, em 1975, 
foi nomeado bispo da diocese de 
Setúbal, onde permaneceu 23 anos. 
Foi, também, presidente da comissão 
episcopal da Acção Social e Caritativa, 
da Comissão Episcopal das Migrações 
e Turismo e da secção portuguesa da 
Pax Christi.

D. Manuel Martins

DR

CRIAR GOSTO PELA MÚSICAAUMENTAR A COMPETITIVIDADE
Coral Luísa Todi quer estimular 
jovens através da criação 
de uma Orquestra de Violinos

Plataforma Janela Única Logística 
entra em vigor no Porto de Setúbal 
a partir de Novembro

O Coral Luísa Todi vai avançar com a 
criação de uma Orquestra de Violinos, 
projecto que surge “no âmbito das ac-
tividades do seu Conservatório de Ar-
tes” e com o qual pretende, segundo 
comunicado, “estimular os mais jovens 
para a música, contribuindo para uma 
maior integração da formação artística 
na sua educação e cidadania”.

A iniciativa, “com a assinatura da 
professora Inês Vieira”, dirige-se a 
crianças a partir dos 3 anos de idade, 
“sendo o ensino baseado na metodo-
logia Suzuki, que se apoia na convicção 
de que as crianças aprendem melhor 
música se o fizerem da mesma forma 
que aprendem a língua materna”. “Pa-
ra além de aulas individuais de instru-
mento e de aulas de expressão musical 

Com o intuito de “tornar o Porto 
de Setúbal mais competitivo e com 
processos totalmente digitais, mais 
rápidos e baratos”, vai entrar em 
funcionamento na cidade, no mês 
de Novembro, a plataforma Janela 
Única Logística (JUL), sistema que 
“pretende aumentar a competiti-
vidade das cadeias logísticas na-
cionais”, revelou em comunicado a 
Administração dos Portos de Setúbal 
e Sesimbra (APSS).

O novo sistema, que consiste no 
alargamento da Janela Única Por-
tuária (JUP) a todos os transportes 
terrestres, vai permitir reduzir o 
tempo de transporte, englobando 
este e “os diferentes intervenientes 
na cadeia logística de transporte de 

e de conjunto, os alunos terão, ainda, 
um concerto / audição trimestral”, 
refere a mesma nota.

Para quem tiver o interesse de “to-
mar um primeiro contacto com o violi-
no”, o Coral Luísa Todi vai organizar no 
dia 3 de Outubro, na sua sede, um dia 
aberto. A participação requer inscrição 
prévia para o email coralluisatodi@
gmail.com. A responsável Inês Vieira 
“é licenciada em violino pela Escola Su-
perior de Música de Lisboa, tendo fre-
quentado cursos e masterclasses no 
estrangeiro”. Com “uma vasta expe-
riência no ensino, tem colaborado em 
diversas orquestras, nomeadamente 
na Orquestra Calouste Gulbenkian, do 
Norte, Metropolitana de Lisboa e de 
Câmara Portuguesa”.

mercadorias situados no hinterland 
[interior] dos portos”. 

De forma a preparar os colabora-
dores e as entidades externas para 
a implementação do novo projecto 
no porto sadino, a APSS realizou 
na passada semana três sessões 
de formação, dadas online devido 
às contingências da pandemia, que 
permitiram “esclarecer aspectos re-
lacionados com o funcionamento, 
objectivos e vantagens decorrentes 
da utilização desta plataforma”. 

Criado pela Direcção-Geral de Re-
cursos Naturais, Segurança e Servi-
ços Marítimos, o recente sistema foi 
desenvolvido sob a tutela do Minis-
tério do Mar. 
R.S. 

Evento vai contar 
apenas com a presença 
do presidente da 
instituição e com um 
graduado por cada uma 
das escolas superiores

TRANSMISSÃO NO YOUTUBE

IPS homenageia recém-diplomados 
no próximo sábado em formato virtual 

Na impossibilidade de organizar a ha-
bitual festa de graduação em homena-
gem aos estudantes que terminaram 
as suas licenciaturas e mestrados 
devido à propagação da Covid-19, o 
Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) 
tomou a decisão de assinalar a data em 
formato virtual, num evento agenda-
do para o próximo sábado, a partir das 
15h30, com transmissão em directo no 
canal do IPS na plataforma Youtube. 

“Em tempos de pandemia, o IPS 
mantém a segurança e a saúde de 
todos como prioridade, mas não 
pode deixar de prestar a habitual 
homenagem”, refere a instituição 
em comunicado. Como alternativa 
“à tradicional Cerimónia de Entrega 

Evento reúne anualmente cerca de mil pessoas no Clube Desportivo do Instituto Politécnico de Setúbal 
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das Cartas de Curso, que anualmente 
reúne cerca de mil pessoas no Clube 
Desportivo do IPS e que, como tal,  
será adiada para Setembro do próxi-
mo ano”, vai então acontecer a Festa 
de Graduação 2020. 

O evento, emitido “a partir do es-
túdio de televisão da Escola Superior 
de Educação”, vai apenas contar com 
a presença de Pedro Dominguinhos, 
presidente do Instituto Politécnico de 

Setúbal, e com a de “um graduado em 
representação de cada uma das cinco 
escolas superiores”.

Segundo a mesma nota, “ao longo 
da celebração vão ser transmitidas 
mensagens de felicitações dos di-
rectores das escolas, da Associação 
Académica e de outros convidados 
no seio da comunidade académica, 
prevendo-se, como habitualmente, 
um momento de festa, que representa 

o culminar de um percurso de empe-
nho, dedicação, muitas descobertas 
e também de crescimento pessoal”.

A iniciativa pretende ser, também, 
“uma oportunidade de partilhar este 
feito com familiares, colegas e ami-
gos, desta vez à distância, pelo con-
texto excepcional em que vivemos 
e atendendo às regras de distancia-
mento social impostas pelas autori-
dades de saúde”.



Com o objectivo de “testar 
uma solução eficaz para deter 
infiltrações de águas pluviais”, a 
Junta de Freguesia de São Sebastião 
avançou com a “reparação e pintura 
de duas fachadas do edifício da 
Escola Básica de Monte Belo”, 
revela a autarquia em comunicado.

Numa primeira fase, a intervenção 
“de combate às infiltrações e às 
humidades indesejadas” centrou-se 
“na limpeza das paredes com uma 
máquina de alta pressão, seguida 
do preenchimento e reparação de 
fissuras com uma massa resinosa”. 
A Junta de Freguesia procedeu, 

ainda, à “instalação de uma malha 
drenante na superfície das 
fachadas e o seu revestimento 
com primário e tinta 
impermeabilizante”. No interior 
do edifício foram reparadas as 
fissuras e pintadas “duas dispensas 
e uma arrecadação”.
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Junta de São 
Sebastião 
restaura fachadas 
da Escola de 
Monte Belo

15 
Euros

Não perca, compre já!

PUBLICIDADE

Maria Carolina Coelho

Espectáculo de apoio 
ao programa municipal 
em curso na Bela Vista 
vai ter lugar no Fórum 
Luísa Todi

DIA 3 DE OUTUBRO PELAS 21H30

Banda Sinfónica do Exército e UHF em concerto
solidário a favor do Nosso Bairro, Nossa Cidade

A Banda Sinfónica do Exército vai 
juntar-se aos UHF no Fórum Munici-
pal Luísa Todi para um concerto soli-
dário no dia 3 de Outubro, no qual as 
receitas obtidas vão reverter a favor 
do programa da Câmara Municipal 

de Setúbal “Nosso Bairro, Nossa Ci-
dade”, desenvolvido desde 2012 na 
zona da Bela Vista. 

No espectáculo, com início agen-
dado para as 21h30, vão ser inter-
pretados pelos cinco membros que 
constituem a banda de rock portu-
guesa temas como “Brincar no fogo”, 
“Menina estás à janela”, “Foge comigo 
Maria”, “A Lágrima Caiu”, “Cavalos de 
Corrida”, “Hey! Hey! Bora lá” e “Povo 
que lavas no rio”, acompanhados por 
47 elementos da formação musical 
do Exército. 

“A Banda Sinfónica do Exército, di-
rigida pelo major Alexandre Coelho, 
vai actuar ao lado da veterana banda Tocados temas como “Brincar no fogo” e “Menina estás à janela”

DR
portuguesa UHF, formada pelo fun-
dador António Manuel Ribeiro, na 
voz, António Côrte-Real, na guitar-
ra, Cebola, no baixo, Ivan Cristiano, 
bateria, e Fernando Rodrigues, nas 
teclas”, refere a autarquia em co-
municado. De acordo com a mesma 
nota, “este é o primeiro concerto da 
formação musical do Exército pós-
-confinamento e, devido a medidas 
de contingência motivadas pela pan-
demia, apresenta-se com menos ele-
mentos do que o habitual". 

O evento, que vai “celebrar a união 
musical das duas formações” durante 
aproximadamente 90 minutos, tem 
um custo de bilheteira de 7,5 euros.



6 O SETUBALENSE 24 de Setembro de 2020

Moita

ARTES

CEA acolhe 
“Sons, Ritmos 
e Cores” 
no Vale da 
Amoreira

O Centro de Experimentação Artística 
(CEA) do Vale da Amoreira, no con-
celho da Moita, vai acolher o projecto 
multidisciplinar “Sons, Ritmos e Co-
res”, resultante de uma candidatura 
que aquele município viu aprovada ao 
Programa Operacional Portugal 2020.

O projecto, que visa a “capacita-
ção dos participantes” nas áreas da 
música, dança e imagem, pretende 
promover junto dos mesmos “o de-
senvolvimento de competências pes-
soais e sociais”, revela a autarquia, que 
adianta que a definição destas áreas 
“partiu do reconhecimento da sua 
centralidade no campo das práticas 
artísticas com expressão no território”.

A medida tem como duplo objecti-
vo “alcançar membros da comunida-
de” que estejam “mais afastados dos 
circuitos habituais” destas formas de 
cultura e aprofundar a sua participa-
ção, formal ou informalmente, para 
ajudar a manter algum tipo de ligação 
às mesmas.

“Promover a inclusão social através 
das práticas artísticas, contribuindo 
para a aquisição de competências 
no domínio social, pessoal e técnico, 
com vista à promoção da igualdade 
de oportunidades, à participação ac-
tiva e à melhoria da empregabilidade” 
é outra das metas do município ao ter 
avançado com esta candidatura.

De acordo com esta câmara, as ar-
tes e a cultura “são condições essen-
ciais para o desenvolvimento pessoal 
e participação plena dos indivíduos 
na sociedade contemporânea”, sen-
do “recursos privilegiados de capa-
citação e empoderamento social”. O 
projecto em causa, com participação 
gratuita, irá incluir a instalação de um 
Estúdio Comunitário e a realização de 
Oficinas de Captação, Mistura e Mas-
terização, Produção Musical, Escrita 
Criativa, Voz, Teoria Musical, bem co-
mo Dança e Vídeo, sendo destinado a 
jovens e adultos com mais de 14 anos 
e sem limite de idade.

Luís Geirinhas

Luís Geirinhas

Comemorações 
arrancam em Outubro 
e estendem-se até ao 
final do ano

PRAÇA DA REPÚBLICA

Junta de Alhos Vedros
assinala centenário do coreto

A Junta de Freguesia de Alhos Ve-
dros, em parceria com a Associação 
Aliusvetus e a Câmara Municipal da 
Moita, está a ultimar os preparativos 
para as comemorações do centená-
rio do Coreto localizado na Praça da 
República, onde terão lugar um con-
junto de eventos entre os meses de 
Outubro e Dezembro.

Em declarações a O SETUBALENSE, 
a presidente Eli Rodrigues adiantou 
que, previamente, foi “necessário 
reunir com o Serviço Municipal de 
Protecção Civil, devido à situação 
pandémica, que nos forneceu todas 
as informações para que pudéssemos 
avançar com as actividades que farão 
parte do programa, respeitando todas 
as normas das autoridades de saúde”.

Na altura, revelou, o executivo 
“recebeu luz verde para poder avan-

Última requalificação do coreto ocorreu em 2017, com obras que rondaram os 17 mil euros

DR

çar com os eventos”, mas ainda terá 
que aguardar o parecer da Direcção-
-Geral de Saúde (DGS). “Actualmente 
estamos a preparar um plano de con-
tingência e iremos posteriormente 
aguardar pela decisão final daquela 
autoridade de saúde para que pos-
samos assinalar este momento”, 
acrescentou.

Com efeito, até ao final deste ano, 
Alhos Vedros será palco de um con-
junto de pequenas feiras e de alguns 
apontamentos musicais. As come-
morações arrancam no feriado de 5 
de Outubro, data em que se assinala 
a Implantação da República, com a 
cerimónia do hastear da bandeira ao 
som do hino nacional, que será toca-
do no local pela Banda Filarmónica da 
Moita, composta por cerca de 40 ele-
mentos e com dois anos de existên-
cia. “Queríamos que a banda tocasse 
em cima do coreto, o que não será 
possível para que sejam respeitadas 
as distâncias de segurança”, explicou.

Na mesma altura decorrerá o Mer-
cado de Outono, sendo que no mês 
seguinte terá lugar a iniciativa “Olha a 
Boa da Castanha”, com a chegada da 
época dos habituais magustos. Já para 

Dezembro está previsto o tradicional 
Mercado de Natal com a instalação de 
um presépio no centro da freguesia e 
de alguns stands para dinamizar algum 
comércio da freguesia.

“A Junta já tinha pensado fazer es-
tas actividades e a nossa proposta à 
Associação Aliusvetus foi a de ambos 
podermos organizar estas iniciati-
vas”, realçou. “Estão a apoiar-nos e 
nós estamos a assegurar um apoio 
mais financeiro, com a associação a 
ficar responsável pela instalação das 
barraquinhas e da sua decoração, di-
vidindo assim o trabalho”, frisou.

Requalificação teve lugar em 2017
Recorde-se que a última interven-
ção para requalificar aquele Coreto 
ocorreu em 2017, decorreu numa 
parceria entre a Junta de Freguesia 
e o município, com obras que ronda-
ram os 17 mil euros. Nessa altura, foi 
possível “reabilitar a cúpula” e pro-
ceder a uma nova pintura daquele 
espaço que, em tempos, foi palco de 
várias actuações de bandas filarmó-
nicas, caso da Sociedade Filarmónica 
Recreio e União Alhosvedrense – “A 
Velhinha”.

BREVES

A Câmara da Moita e 
a Companhia Caótica 
promovem, a partir de hoje, 
uma formação em Cinema 
Documental a partir das 
histórias de vida da população 
daquela vila, subordinada ao 
tema “Arquivo Especial de uma 
Vida Normal”. A sessões têm 
lugar todas a quintas-feiras no 
Núcleo Museológico João José 
da Silva, situado na Baixa da 
Banheira, a partir das 18h00, 
com término pelas 20h00.

A Marginal da Moita recebe no 
próximo sábado o mercado de 
venda de artigos em segunda 
mão, “Abra a Bagageira”, 
entre as 10h00 e as 18h00. 
Os interessados em participar 
devem efectuar a sua inscrição 
através do e-mail pav.mun.
exposicoes@mail.cm-moita.
pt, indicando nome, morada e 
número de identificação fiscal.

O 1º Passeio de Caiaque foi 
remarcado para 3 de Outubro, 
pelas 14h00. A iniciativa realiza-
se no âmbito do NaturalMoita 
e o seu trajecto mantém-se 
com partida da Associação 
de Desportos Náuticos 
Alhosvedrense “Amigos do 
Mar”, seguindo para a zona 
ribeirinha do Parque Municipal 
José Afonso e Ilha do Rato, com 
regresso a Alhos Vedros.

BAIXA DA BANHEIRA
Formação 
em Cinema 
Documental

RECINTO DA FEIRA
Abra a Bagageira 
regressa este 
sábado

NATURALMOITA
Passeio de 
Caiaque adiado 
para Outubro
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apresentada refere-se ao 
total de notificações médicas 
registadas no sistema SINAVE, 
não incluindo notificações 
laboratoriais.
A Região de Lisboa e Vale 
do Tejo conta com 36070 
casos, dos quais 437 

correspondem à actualização 
realizada ontem pela DGS, 
durante a conferência de 
imprensa sobre a situação 
epidemiológica do país. 
Na região estão também 
registados 737 óbitos cuja 
causa directa é a Covid-19.

Município 
tem 561 casos 
de Covid-19 
registados pelo 
sistema SINAVE

Segundo os últimos dados 
divulgados pela Direcção-
Geral da Saúde (DGS), o 
concelho da Moita conta 
com 561 casos de pessoas 
infectadas por Covid-19. 
Destes, 36 foram registados na 
última semana. A informação 

Voluntariado resulta em mais de 750 
esterilizações de gatos de rua

Ao longo deste mês o projecto “Cap-
tura, Esteriliza e Devolve” (CED) 
procedeu a esterilizações de gatos 
existentes na Baixa da Banheiras, 
na zona da Rua dos Açores e do Par-
que Estrela Vermelha. Espaços que 
constam entre os muitos do conce-
lho da Moita, nos quais o grupo de 
voluntários do CED faz intervenções 
regulares, somando já mais de 750 
esterilizações realizadas em gatos.

Um projecto que, segundo comu-
nica a autarquia, “veio valorizar o 
trabalho efectuado no que respeita 
ao bem-estar animal”, ao longo de 
cinco anos dedicados à protecção 
de colónias de gatos silvestres e con-
trolo da sua população, mantendo-a 
saudável.

Além da captura, esterilização e 
posterior devolução dos gatos de 
rua, o projeto CED dedica-se a sen-
sibilizar a população que habitual-
mente assume o papel de “tratado-
res dos gatos de rua” comunican-
do, sobretudo, “a importância da 

Os bilhetes para a 9ª edição do BB 
Blues Fest, que decorrerá de 8 a 11 de 
Outubro, já estão à venda no Fórum 
Cultural José Manuel Figueiredo, de 
terça-feira a sábado, das 14h30 às 
19h30.

As entradas para os espectáculos 
podem ainda ser reservadas através 
do telefone 210 888 900, mas têm 
de ser levantadas, no máximo, na vés-

Ana Martins Ventura

Câmara Municipal da 
Moita assume que a 
acção destes voluntários 
valoriza o trabalho 
realizado em prol do 
bem-estar animal

"CAPTURA, ESTERILIZA E DEVOLVE”

O REGRESSO DO BB BLUES FEST

DR

remoção dos restos de alimentos” e 
divulgando campanhas de adopção 
animal.

Trabalho que a Câmara Municipal 
da Moita enaltece pelos resultados 
muito positivos na “redução significa-
tiva do número de indivíduos em cada 

colónia, cuja existência desempenha 
um importante papel no controle das 
pragas urbanas de roedores”.

O vereador Miguel Canudo, res-
ponsável pela área de Serviços Ur-
banos e Ambiente assume mesmo 
que “o empenho dos voluntários e a 

sua grande dedicação, assim como 
a capacidade de trabalho em equi-
pa e a colaboração dos veterinários 
em regime de voluntariado, têm si-
do fundamentais para os resultados 
obtidos”. E reconhece que, apenas 
“a persistência e abnegação destes 

voluntários, em detrimento do tem-
po para a família e lazer, levaram ao 
êxito deste projecto, tão importan-
te para que os animais tenham uma 
maior qualidade de vida e, nos casos 
onde é possível, também uma famí-
lia que os acolha”.

Bilhetes do festival já estão disponíveis no Fórum José Manuel Figueiredo

Além da captura, esterilização e devolução dos animais às colónias, o CED  sensibiliza a população que assume o papel de “tratadores dos gatos de rua”

pera do espetáculo, com um limite de 
cinco bilhetes por reserva.

Esta edição será marcada pelo mo-
mento que o país e o mundo vivem, 
com adaptações no acesso aos espec-
táculos devido à Covid-19, mas “o BB 
Blues Fest volta a ‘brindar’ a vila da 
Baixa da Banheira com os melhores 
nomes do Blues internacional”, ga-
rante a autarquia.

Após o adiamento do festival, ini-
cialmente previsto para Junho, vá-
rios espectáculos voltam a trazer as 
raízes do blues à Baixa da Banheira. 
Nos dias 8 e 10, com o palco do Fórum 
Cultural José Manuel Figueiredo em 
destaque, e concertos gratuitos ao 
ar livre, no dia 9, assim como o Blues 
Picnic, no dia 11. Iniciativas a realizar 
no Parque Municipal José Afonso, 

com formato adaptado devido à 
pandemia.

O Auditório do Fórum Cultural 
José Manuel Figueiredo recebe, 
no dia 8, a partir das 21h30, o por-
tuguês Fast Eddie Nelson e os espa-
nhóis José Luis Pardo and The Mojo 
Workers. E dia 10 é o momento do 
português The Legendary Tigerman 
(one man band) subir ao palco, pe-

las 21h30, acompanhado pelo seu 
convidado especial João Cabrita. 
Pelas 22h45 actuam e Greg Izor & 
Emilio Arsuaga.

O BB Blues Fest resulta de uma 
parceria entre a Associação BB 
Blues Fest, a Câmara Municipal da 
Moita e a União de Freguesias da 
Baixa da Banheira e Vale da Amo-
reira. A.M.V.



8 O SETUBALENSE 24 de Setembro de 2020

Moita

“Sinto que valorizamos cada vez mais 
a experiência de estarmos juntos”
Com um percurso 
ascendente que 
classifica de “feliz”, a 
artista considera que 
é uma bênção partilhar 
a sua música com o 
público. Em tempos de 
cuidados e precauções 
devido à pandemia, 
a autora afirma 
que se vive uma 
“nova liberdade”

DR

A Câmara da Moita assinala o Dia 
Mundial da Música a 2 de Outubro, 
com um concerto protagonizado 
pela cantora Márcia, considerada 
“um dos talentos maiores 
da composição em língua 
portuguesa”. À conversa com 
O SETUBALENSE, a cantautora 
faz uma retrospectiva de uma 
carreira com 10 anos, fala sobre a 
actuação a solo que trará ao Fórum 
Cultural José Manuel Figueiredo e 
de outras apresentações que fará 
ainda este ano pelo distrito.
Após o lançamento do seu 
último álbum – Vai e Vem –, em 
2018, e de uma interrupção 
forçada para todos com a 
chegada da pandemia, como 
está a decorrer este regresso 
aos palcos? 
Está a ser muito emotivo, o 
regresso. Sinto que valorizamos 
cada vez mais as actuações ao 
vivo, valorizamos a experiência de 
estarmos juntos. É uma bênção 
estarmos a viver a música que 
fazemos, partilhando-a em palco 
com o público, temos cada vez 
mais noção disso. Saber que o 
podemos fazer, porque tomamos 
precauções e os devidos cuidados, 
é uma nova liberdade.
Que retrospectiva faz do seu 
percurso, desde o lançamento 
do EP “A Pele Que Há em Mim” 

do público. Foi muito importante 
celebrar uma carreira de 10 anos 
no Coliseu dos Recreios, foi uma 
noite muito feliz para a qual 
trabalhamos muito, em conjunto, 
eu e os músicos, técnicos e a 
minha agência (Arruada). Tenho 
muito orgulho por ter conseguido 
desfrutar desse dia. O NOS Alive 
foi uma alegria, dois concertos 
num dia naquele sítio vibrante 
e, noutro, uma surpresa no 
dia anterior. Também consigo 
destacar os concertos que dei 
no Porto, Loulé e no Brasil. Em 
todos senti que tinha uma grande 
adesão, e sobretudo que havia 
quem soubesse cantar as canções 
de cor. Isso é muito gratificante.
Nesta passagem pelo 
concelho da Moita, os seus 
fãs vão encontrar que tipo de 
espectáculo? “Vai e Vem” num 
passeio pela sua carreira?
Este será um concerto a solo. 
Tenho feito os dois formatos (a 
solo e com banda). Nos concertos 
a solo toco alguns dos temas que 
são mais conhecidos, mas só à 
guitarra. Por vezes canto ‘acapella’. 
Procuro mostrar um pouco da 
intimidade das canções, tirando 
algum tempo para desfrutar do 
público que se apresenta à minha 
frente.
E vamos contar com mais 
espectáculos pelo distrito? Já 
tem novidades em relação a um 
novo lançamento? 
Vamos estar no Seixal, em banda, e 
em Alcochete ainda este ano, com 
a tour #marciaVaieVem. Quando 
tiver um novo trabalho, espero 
voltar! 
Da lista de sucessos que 
integram os seus quatro álbuns, 
consegue nomear algum tema 
em especial para transmitir 
como mensagem aos seus fãs? 
Creio que a minha canção 
“Tempestade” se pode adequar a 
este momento nublado. Para mim 
ganhou ainda mais sentido aquele 
primeiro verso: “Espera sempre 
dos momentos alguma coisa que, 
ao passar, te leva mais além”. 
Isto tudo vai passar, temos 
de tentar que seja da melhor 
maneira possível.

até ao último trabalho? 
Eu vejo-o como um percurso 
consistente, ascendente e feliz.
Tem se dedicado também a 
escrever para outros artistas... 
como é que a Márcia cantora 
encara o seu lado criativo 
enquanto autora? 
Sinto-me sempre a mesma pessoa, 
a cantar ou a compor. Tudo são 
interpretações do mundo e 
partilha de experiências. 
Deixa-me muito feliz ter a 
profissão que representa o que 
mais gosto de fazer.
Afirmou recentemente que 
é “quase mágico” quando lhe 
surge uma melodia para poder 
começar a escrever... e quando 

ENTREVISTA MÁRCIA, CANTORA E COMPOSITORA

não a tem, como lhe surge a 
inspiração? 
É muito mais difícil quando não 
surge a melodia, mas acontece 
ter alguma coisa para dizer e 
procurar a maneira mais bonita 
de a expressar. Se não aparece a 
melodia, vou atrás dela.
Fez várias parcerias com outros 
músicos... qual a razão principal 
para se sentir atraída por 
duetos? 
Gosto muito de partilhar tudo, 
gosto de viver em comunhão com 
quem tenha os mesmos valores 
que eu. Não me sinto atraída 
por duetos, sinto-me atraída 
por outros músicos e, às vezes, 
acabamos por nos juntar em disco 

ou em palco.
Além da música, a pintura 
também faz parte da sua vida. 
Que diferenças encontra nestas 
duas formas de arte? 
São muito diferentes, mas têm 
ambas uma coisa em comum: 
expressam aquilo que só existe no 
indivíduo que as cria.
2019 ficou marcado pela sua 
passagem pelo festival NOS 
Alive e por um concerto, em 
Dezembro, no Coliseu de 
Lisboa. Que balanço faz do 
último ano? 
2019 foi um ano abençoado 
para mim. Fiz muitos concertos 
pelo país inteiro, tive enormes 
manifestações de afecto por parte 

Luís Geirinhas

Talvez muitos não saibam,
mas as primeiras vezes 
que se ouviu a voz de Márcia, 
em disco ou em concerto, 
aconteceu a bordo de um 
grupo de dança à moda 
antiga – o Real Combo 
Lisbonense –, após uma 
primeira experiência com a 
banda Ana’s Blame.

Após uma interrupção 
para um estágio de cinema 
documental em Barcelona, 
a Warner apressou-se a 
contratar a cantora e edita
“A Pele Que Há em Mim”, 
num dueto com J.P. Simões. 
A estudante de pintura
na Faculdade de Belas 
Artes dá então início a 
um percurso musical, que 
em Maio de 2013 trouxe ao 
de cima o álbum “Casulo”. 
Seguiu-se “Quarto Crescente” 
(2015), gravado no Rio 
de Janeiro, e em 2018 lança 
o seu último trabalho
“Vai e Vem”, álbum que no 
ano passado levou Márcia 
a ser distinguida com 
o prémio José da Ponte.

EXPERIÊNCIAS 
A artesã 
de canções 
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AlmadaA investigadora, professora 
e cientista Elvira Fortunato, 
conquistou o Prémio Horizon 
Impact Award 2020, entregue 
pela Comissão Europeia na manhã 
de ontem. Elvira Fortunato, que 
está há muito ligada à Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 

Cientista Elvira 
Fortunato recebe 
Prémio Horizon Impact 
Award 2020

Universidade Nova, no Monte de 
Caparica, foi reconhecida pelo 
projecto INVISIBLE, na área da 
electrónica transparente feito com 
materiais sustentáveis. Este foi o 
único projecto português a chegar 
aos dez finalistas de um conjunto 
de 225 projectos de mérito. 

Vitória Futebol Clube
CONVOCATÓRIA  

Assembleia Geral de Sócios – Eleitoral

Nos termos combinados dos artigos 27º, 29º, 30º, 31º, 32º e 37º dos Estatutos, convoco 
a Assembleia Geral Eleitoral do Clube para reunir, em sessão extraordinária, no próximo 
dia 18 de OUTUBRO DE 2020 (domingo), entre as 08H00 e as 22H00, na sala do 
BINGO, Estádio do Bonfim, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
PONTO ÚNICO – ELEIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS 
         A votação será por voto secreto, em urna. 

   Os associados estão obrigados a cumprir as regras estabelecidas pela Direcção 
Geral de Saúde, designadamente, o uso de máscara ou viseira, desinfecção das mãos, 
havendo recusa de entrada em caso de registo de temperatura superior a 37,5º, podendo 
ser repetida medição à mesma pessoa 10 minutos depois. Será divulgado, em breve, o 
regulamento eleitoral que as listas candidatas devem observar.

SETÚBAL, 18 de Setembro de 2020
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Cândido Casimiro

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE  NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO 

PUBLICIDADE

A Fundação Inatel, que 
gere a infra-estrutura, 
notificou os utentes 
para retirarem os 
equipamentos até 30 
de Novembro

O Parque de Campismo Inatel Capari-
ca, na Costa de Caparica, vai encerrar 
para obras, mas cerca de uma cen-
tena de utentes não têm condições 
financeiras para retirar os equipa-
mentos, como exigido. Há ainda 18 
famílias que temem ficar desalojadas.

“Cerca de 50 famílias estão a residir 
no parque. Eu represento 18. Todos 
têm enorme receio de ficar sem local 
para residir, pois não têm residência 
alternativa nem meios financeiros 
para o suportar”, disse à Lusa o ad-
vogado Pedro Proença, que repre-
senta 200 utilizadores deste parque 
de Almada.

Segundo o responsável, a Funda-
ção Inatel, que gere a infra-estrutura, 
notificou os utentes para retirarem 
os seus equipamentos até 30 de 
Novembro, para que seja possível 
encerrar o parque e iniciar obras de 
requalificação.

No entanto, indicou que “vários 
utentes, há largas dezenas de anos, 
mantêm no local a sua residência ha-
bitual, tendo ali o seu domicílio legal 
e fiscal”.

Além disso, das 200 pessoas que 
representa, “quase metade vai ter 
enormes dificuldades financeiras em 
remover equipamentos instalados há 
muitos anos”, assim como em supor-
tar os custos do seu armazenamento 
noutro local. 

De acordo com Pedro Proença, os 
utentes não pretendem criar uma 
situação de litígio, mas apelaram à 
fundação para suspender as obras 
até haver condições de saúde pública 
ou que as mesmas decorram sem a 
remoção dos equipamentos instala-
dos no parque”, disponibilizando-se 
a “pagar a quota mensal durante a 
realização das obras”, caso os equi-
pamentos se possam manter no local.

Ainda assim, adiantou, se a situa-

COSTA DE CAPARICA

Parque do Inatel vai para 
obras e há utentes que 
receiam ficar sem onde morar

ção for para a frente, os utentes equa-
cionam o “recurso aos meios judiciais” 
e até mesmo “assumir outras formas 
de luta, acorrentando-se aos equipa-
mentos e instalações”.

Numa resposta escrita enviada à 
Lusa, a Fundação Inatel garantiu que 
“não suspenderá a obra”, até porque 
“surge como exigência das autori-
dades de protecção civil, de forma 
a salvaguardar as regras de saúde e 
segurança públicas, definidas em lei, 
sob pena de impedirem o seu funcio-
namento”.

“São precisamente as razões de 
saúde pública que levam a fazer as 
obras, a encerrá-lo, e não a mantê-lo 
aberto”, frisou.

Já em relação às pessoas que es-
tão em risco de ficarem desalojadas, a 
instituição disse estar em articulação 
com a Segurança Social, “de forma a 
encontrar as soluções, com as entida-
des que têm essas responsabilidades, 
mas somente em casos absoluta e 
imperativamente justificados de in-
digência”.

Segundo a mesma nota, do levan-
tamento provisório efectuado, estes 
casos “são residuais e não com a su-
posta dimensão que querem fazer 
parecer”.

Quanto ao facto de alguns utentes 
utilizarem o parque como domicílio 
legal e fiscal, a fundação considerou 
que a situação é “ilegal”, até porque 
uma das regras de um parque de cam-
pismo “é a rotatividade dos espaços e 
não fidelização a um espaço”.

“Os equipamentos são propriedade 
dos próprios, não havendo nenhu-
ma obrigação contratual de os ter de 
guardar. O que está em jogo, é que os 
utentes acham que os espaços que 
ocupam são permanentes, monopó-
lio seu, e isso é incomportável com a 
ideia dum parque de campismo, as 
normas legais que o regulam e a mis-
são estatutária da fundação definida 
em decreto-lei”, afirmou.

Segundo o Inatel, as obras vão 
demorar “vários meses”, de forma 
a melhorar várias infra-estruturas, 
como o combate a incêndios, a dis-
tribuição de água ou o ordenamento 
dos espaços.
 Lusa

SEGURANÇA

Praia de Santo António foi palco 
da primeira acção de formação 
para resgate no mar
Arrancou ontem, na Costa de Ca-
parica, a primeira edição da Surf & 
Rescue. Uma iniciativa que tem co-
mo objectivo dar formação nas áreas 
do resgate e salvamento aquático e 
suporte básico de vida.

Ao longo do dia de ontem, instru-
tores de escolas e clubes de surf re-
forçaram conhecimentos no apoio 
às vítimas de afogamento nas praias.

Esta acção promovida pela Asso-
ciação de Escolas de Surf de Portugal 
e pelo Instituto de Socorros a Náu-
fragos, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Almada, pretende ampliar 
a segurança aquática nas praias ao 
longo do ano, sobretudo fora da épo-
ca balnear e em zonas não vigiadas. 

A iniciativa Surf & Rescue consiste 
na realização de formações, gratuitas, 
nas áreas do resgate e salvamento 
aquático e suporte básico de vida, 
direccionadas a treinadores, técnicos 
e outros membros e trabalhadores de 
escolas e clubes de surf.

Esta primeira acção decorreu na 
Praia de Santo António no Marcelino 
Beach Club, na Costa da Caparica, que 
contou também com o apoio Asso-
ciação de Surf da Costa da Caparica.

 “É muito importante esta parceria 
que estamos a construir com a Asso-
ciação de Escolas de Surf de Portu-
gal” evidenciou João Couvaneiro, 

A Surf & Rescue envolve escolas, ISN, capitania e autarquias 

DR

vice-presidente da Câmara Munici-
pal de Almada, na abertura da Surf 
& Rescue. 

Lembra o autarca que “muitas 
vezes os surfistas são um auxílio 
importante no resgate de banhistas 
que estão em dificuldade”. Através 
desta formação “contribuímos para 
que, cada vez mais, o façam de uma 
forma consciente daquilo que são os 
riscos e as necessidades em termos 
de segurança nas praias”, acrescenta.

Para o Comandante Velho Gouveia, 

director do Instituto de Socorros a 
Náufragos, estas acções de formação 
“pretendem dar mais ferramentas 
aos surfistas para socorrer pessoas 
no mar [como as manobras de rea-
nimação e suporte básico de vida], 
especialmente fora da época balnear, 
mas também dotar o ISN de melhores 
condições para apoiar a actividade 
dos surfistas”.

 As formações Surf & Rescue se-
guem para Sagres, dia 26, e depois 
Matosinhos no dia 30. H.L.
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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

I niciou na semana passada o 
ano lectivo, este sendo sem 
dúvida o mais atípico desde 
que há memória. Às preocu-

pações relativas ao normal fun-
cionamento das escolas, usuais 
para esta época do ano, juntam-
-se todas as medidas necessárias 
para fazer face aos desafios e 
constrangimentos que esta crise 
pandémica nos coloca.

Para além dos temas que habi-
tualmente vemos ser discutidos 
nesta época (contratação de pro-
fessores , número de auxiliares, 
condições nas escolas, entre ou-
tros) somos agora confrontados 
com a necessidade de adoptar me-
didas de mitigação na propagação 
do vírus para podermos proteger 
a saúde dos alunos, professores e 
restante comunidade educativa.

Tudo isto leva-nos a pensar fo-
ra do âmbito escolar e refletirmos 
sobre o papel individual de todos 
perante esta crise que atravessa-
mos. É quase unânime que um no-
vo confinamento seria desastroso 
a todos os níveis.

Impor um novo confinamento 
iria causar danos irreversíveis à es-
cala mundial. Para além da perda 
dos empregos e agravar situações 
de carência, seria extremamente 
prejudicial para a saúde física e 
mental de todos. Há estudos que 
mostram que o consumo de anti-
-depressivos aumentou drastica-
mente nos últimos meses a par 
do número de pessoas com pro-
blemas de depressão e ansiedade 
como consequência das restrições 
impostas durante os primeiros 
meses da pandemia.

Para as crianças e jovens em ida-
de escolar, um novo encerramento 
das escolas agravaria as diferenças 
entre os alunos de classes desfa-
vorecidas e dos com mais poder 
económico. A escola, para além 
de ser um local de aprendizagem e 
de aquisição de competências que 
permite quebrar barreiras entre 

A linha da frente somos todos nós

OPINIÃO

Rui Carvalheira

estratos económicos, é também 
um importante local de socializa-
ção para os mais jovens, desem-
penhando um papel importante 
na sua integração na sociedade.

Mas para que um novo confi-
namento não seja uma realidade 
cabe a cada um de nós ter um pa-
pel activo para atenuar ou parar a 
propagação desta doença. Temos 
o dever cívico de seguir as reco-
mendações das autoridades e dos 
especialistas, nomeadamente o 
uso de máscaras, o distanciamen-
to físico, a etiqueta respiratória, 
não participar em grandes aglo-
merados, para que possamos 
prevenir um aumento no afluxo 
de doentes que tenham que recor-
rer aos hospitais provocando uma 
ruptura nos seus serviços.

Durante o confinamento hou-
ve uma movimentação generali-
zada de apoio e louvor a  todos 
os profissionais de saúde que in-
cansavelmente lutaram pela vida 
dos doentes que tinham ao seu 
cuidado. Também foram incluí-
das as forças policiais e todos os 
trabalhadores que continuaram 
a sair diariamente para os seus 
empregos de modo a assegurar o 
normal funcionamento da nossa 
sociedade. A eles chamámos a li-
nha da frente.

Agora temos de ter a consciên-
cia que todos estamos na linha da 
frente. Não podemos ficar fecha-
dos e esperar que os outros lutem 
por nós. Temos de sair para as nos-
sas actividades profissionais e de 
lazer, no fundo não podemos parar 
de viver, mas mantendo todos os 
cuidados e recomendações que 
nos são indicados.

O sucesso desta nossa luta vai 
depender do empenho e da per-
severança de todos nós.

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

Impor um novo 
confinamento 
iria causar 
danos 
irreversíveis. 
Para além 
da perda 
de empregos 
e agravar 
situações 
de carência, 
seria prejudicial 
para a saúde 
de todos
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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 21/09/2020
JOAQUIM ANTÓNIO 

BRAGADESTE
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

A família, tem o doloroso dever de participar o 
falecimento do seu ente muito querido e de agradecer 
reconhecidamente a todos os que se dignaram 
acopmpanhá-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

          OPORTUNIDADE 
Créditos de 5.000,00 a 1.500,00€
Empresas e Pessoal 
Compre Casa, Viaturas, Reforme ou Construa.
Amplie sua empresa, Faça Capital
prazo de 12 meses a 360 meses
tan :1,23% Taeg: 1.58% * a partir.
5,000,00€ em 60 meses de 99,99 mtic:5.999.40
Créditos a todos em até 72 horas.
Contatos: site - www.auxifip.co
Tel: 005-531-998734320 ou 005-531-971113425
EMAILS:  contact@auxifip.co
REGISTADA E AUTORIZADA.

Classificados

VENDO GARAGEM EM 
SETÚBAL SITUADO 

NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS: 
• ÁREA UTIL DE 48M2; 

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

COMANDO À DISTANCIA;
• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;

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

NATURAL;
• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS

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

Sindicato diz que não 
há razão para a não 
renovação do vínculo 
de trabalho e reúne hoje 
com administração da 
fábrica em Palmela

PREOCUPAÇÃO NA VOLKSWAGEN EM PALMELA

Sindicato receia que Autoeuropa não renove 
com mais de uma centena de trabalhadores 

A Autoeuropa não pretende renovar 
contratos com alguns trabalhadores, 
estando estes já a ser notificados, por 
carta, pela administração da fábrica do 
grupo Volkswagen em Palmela, avan-
çou o sindicalista Eduardo Florindo. 

“Sabemos que alguns trabalhado-
res estão a receber cartas de não re-
novação dos contratos a termo, mas 
só [hoje] à tarde, após uma reunião 
com a empresa, teremos dados mais 
concretos”, afirmou Eduardo Florin-
do, do Sindicato dos Trabalhadores 
das Indústrias Transformadoras, 
Energia e Actividades do Ambiente 
do Sul (SITESUL), Lusa.

Acrescenta o sindicalista que em 
causa estão “120 trabalhadores”, 
mas o número certo só hoje deverá 
ser apurado pelo sindicato. “Estamos 
preocupados porque há centenas de 
trabalhadores que estão a terminar 
os contratos a prazo na Autoeuropa”.

O sindicato diz que a não renovação de con tratos contraria a prática da empresa 

DR

No documento, o sindicato alegava 
ainda que a não renovação de con-
tratos não só contraria a prática mais 
recente da empresa, como constitui 
um sinal contrário face a outras medi-
das da Autoeuropa para um aumento 

de produção. O SITESUL tem reunião 
marcada, hoje, à 15h00, com a admi-
nistração da Autoeuropa. A agência 
Lusa tentou ouvir a Comissão de Tra-
balhadores da Autoeuropa, mas não 
foi possível. Lusa

A direcção da Escola Secundária 
de Palmela colocou várias turmas 
do 11.º ano e 12º ano em ensino à 
distância, devido à dificuldade de 
funcionamento com a falta de assis-
tentes operacionais, isto também na 
sequência de um destes trabalhado-
res ter testado positivo à Covid-19.

A directora, Isabel Ramada, assina 
uma informação no Facebook da es-
cola onde refere que na terça-feira, 
este estabelecimento de ensino 
esteve “a funcionar com menos 9 
assistentes operacionais sendo que 
os restantes asseguraram o funcio-
namento dos corredores desde as 
8h00 até às 16h00. A partir dessa 
hora não tínhamos assistentes ope-

FALTA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS
Secundária de Palmela coloca turmas do 11.º e 12.º anos em ensino à distância

racionais disponíveis para assegurar 
a higienização dos espaços nem a 
segurança dos corredores pelo que 
tivemos que tomar a decisão de ter-
minar as actividades lectivas pelas 
15h40”.

Com vários assistentes opera-
cionais de atestado médico e ainda 
sem substituição, a direcção decidiu 
“encerrar todas as salas do "bloco an-
tigo" durante os próximos dias” até 
que tenha a “substituição de alguns 
assistentes”. Ao mesmo tempo es-
pera que os funcionários que se 
encontram em isolamento profilác-
tico tenham o resultado dos testes 
negativos à Covid-19, e regressem 
ao serviço.

Trata-se de cinco assistentes 
operacionais que, por indicação do 
Delegado de Saúde, estão em casa 
em isolamento por terem estado 
em contacto com um outro que te-
ve sinais de infecção e veio a testar 
positivo, o qual não voltou à escola 
desde os primeiros sintomas. Segun-
do a directora, os cinco funcionários 
estão assintomáticos e aguardam a 
realização do teste à Covid-19.

A opção pelo regime não presen-
cial para alguns alunos deve-se a que, 
as 48 turmas da escola “não cabem 
nas salas de aula dos corredores” que 
foi possível manter em funcionamen-
to, daí ter sido “necessário seleccio-
nar algumas turmas para o ensino à 

distância”. Acrescenta Isabel Ramada 
que esta escolha teve por critério “as 
turmas de anos de alunos com mais 
autonomia e que já têm alguma expe-
riência neste regime de ensino”, por 
isso a opção por um ano do turno da 
tarde do 11.º ano e um ano do turno 
da manhã do 12.º ano.

“Quando tivermos um número de 
assistentes suficientes para voltar a 
abrir o bloco agora encerrado, estas 
turmas voltarão ao regime presencial, 
o que poderá acontecer já na próxima 
segunda-feira”, afirma a directora.

O SETUBALENSE tentou obter 
mais esclarecimentos com a direc-
tora da escola, mas esta indicou estar 
em reunião.

REGIÃO 

Teresa Almeida 
avança 
candidatura 
para novo 
mandato

A actual presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa 
Almeida, confirmou ontem ter subme-
tido na terça-feira a sua candidatura 
ao cargo nas primeiras eleições para 
este organismo.

“As duas candidaturas que iriam 
formalizar-se já estão formalizadas: a 
minha a presidente e a do dr. Joaquim 
Sardinha a vice-presidente. Estão nes-
te momento submetidas na DGAL 
[Direcção-geral das Autarquias Locais] 
com todos os requisitos cumpridos”, 
afirmou Teresa Almeida à Lusa.

Pela primeira vez, um colégio de au-
tarcas de cada região elegerá em 13 
de Outubro os presidentes das cinco 
CCDR que até agora eram nomeados 
pelo Governo.

Os presidentes das Câmaras elege-
rão também um dos dois vice-presi-
dentes de cada uma destas estruturas.

O prazo para a submissão de candi-
daturas às cinco comissões de Coor-
denação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) terminou ontem.

Segundo o despacho que convocou 
o acto eleitoral para os presidentes das 
CCDR, este “decorre em reunião de 
assembleia municipal”, convocada 
especificamente para esse fim, “em 
simultâneo e ininterruptamente em 
todas as assembleias municipais”, 
entre as 16h00 e as 20h00 de 13 de 
Outubro.

A arquitecta Teresa Almeida to-
mou posse em Julho de 2019 como 
presidente da CCDR-LVT, cargo que já 
tinha ocupado durante dois anos entre 
2010 e 2012.

Foi governadora civil de Setúbal, 
autarca na câmara setubalense pelo 
PS e gestora do Programa Operacional 
Mar 2020.

O candidato a vice-presidente, Joa-
quim Sardinha, licenciado em Finan-
ças, é vice-presidente da Câmara de 
Mafra pelo PPD/PSD, com os pelouros 
de Agricultura, Mar, Energia, Mobilida-
de e Transportes, Programas Comuni-
tários e Desenvolvimento Económico, 
entre outros.

 A semana passada o SITESUL já ti-
nha distribuído um comunicado aos 
trabalhadores da Autoeuropa no qual 
defendia não haver razão para a não 
renovação do vínculo de cerca de 120 
trabalhadores em final de contrato.



A Câmara de Grândola decidiu 
em reunião extraordinária do 
executivo municipal cancelar 
a edição 2020 da Feira de 
Chocolate devido à situação 
epidémica que se vive no país e 
no mundo.
“Tendo em conta a 

imprevisibilidade da 
evolução da pandemia 
global do coronavírus e as 
restrições impostas pelo 
Estado de Contingência à 
realização de eventos que 
implicam a aglomeração 
de pessoas, o município 

considera que não estão 
reunidas as condições 
sociais, económicas, culturais 
e de segurança para realizar 
a Feira de Chocolate que 
estava marcada para os dias 
6, 7 e 8 de Novembro”, lê-se 
em comunicado da autarquia.
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Deputado do PEV

Executivo 
municipal 
de Grândola 
cancelou Feira 
de Chocolate

O Governo apresentou esta 
semana o Plano de Recu-
peração e Resiliência, co-
mo um dos principais ins-

trumentos de intervenção estrutural 
com vista à recuperação da economia 
e para melhorar a qualidade de vida 
dos portugueses.

Face ao documento, Os Verdes 
continuam a considerar que será 
um erro irreversível se se procu-
rar recuperar a economia através 
de opções que provocam grandes 
e graves impactos ambientais, e 
cujos contributos para o desen-
volvimento do País são mais que 
duvidosos.

Referimo-nos por exemplo, à 
localização do novo aeroporto 
no Montijo; à exploração de-
senfreada de lítio, ignorando as 
preocupações das populações e 
abrindo a porta para que essa ex-
ploração possa ter lugar em áreas 
classificadas; aos incentivos para 
as culturas intensivas e superin-
tensivas, nomeadamente do olival 
e do amendoal.

Referimo-nos ainda à mineração 
em mar profundo, quando face 
aos impactos ambientais negati-
vos, até a própria UE defende uma 
moratória internacional a esta mi-
neração. E por fim, à construção 
da barragem no Rio Ocreza, que 
para além das consequências que 
provocará para os ecossistemas e 
para as comunidades ribeirinhas, 
ainda surge como uma espécie 
de alternativa aos esforços do 
Governo para rever a Convenção 
de Albufeira.

Sucede que procurar recuperar 
a economia sacrificando os nossos 
valores ambientais, é procurar ta-
par um buraco, abrindo outros, que 
nem mesmo a mais potente bazuca 
conseguirá regularizar.

Sabendo que a preservação dos 
nossos valores ambientais é abso-
lutamente decisiva para a nossa 
resiliência coletiva, Os Verdes de-

O Plano e os
valores ambientais

OPINIÃO

José Luís Ferreira

fendem que uma visão estratégica 
para o futuro, exige antes de mais, 
opções sustentáveis que não hipo-
tequem o futuro que se pretende 
assegurar.

Bem sabemos que há neste Pla-
no sinais para a proteção da biodi-
versidade, assim como a intenção 
de restaurar ecossistemas degra-
dados, o que aliás registamos com 
agrado, mas também sabemos que 
nada se refere no Plano quanto à 
conservação da natureza que não 
está ainda degradada.

Ou seja,  tapa-se de um lado 
para destapar do outro, e isso 
não chega para se falar em sus-
tentabilidade, o que se impõe é 
recuperar o que está degrada-
do e preservar o que não está 
degradado.

Em síntese, no que se refere 
aos valores ambientais, o que nos 
parece é que a proteção da natu-
reza não representa neste Plano 
uma componente devidamente 
valorizada.

Quanto aos transportes e in-
fraestruturas públicas, o desta-
que vai para o Metro de Lisboa e 
do Porto, mas há um deserto de 
propostas para o interior do País, 
no que diz respeito ao transporte 
público.

Por fim, o Plano refere e bem a 
importância do SNS, mas não ex-
plora com clareza a necessidade 
de o reforçar com profissionais de 
saúde, para além de atribuir pouca 
relevância aos cuidados de saúde 
primários, e ser omisso relativa-
mente à necessidade de reabrir 
unidades de saúde.

Por tudo isto olhamos para este 
Plano com reservas e com receio 
que a pontaria do governo não se-
ja certeira na utilização da tal ba-
zuca e por via disso comprometa a 
oportunidade de alavancar um fu-
turo que se pretende sustentável.

A preservação 
dos nossos 

valores 
ambientais é 

abso lutamente 
decisiva para a 

nossa resiliência 
coletiva

Presidente da federação 
de cicloturismo diz que 
o recurso à bicicleta 
triplicou nos últimos 
seis meses 

PANDEMIA FAZ DISPARAR USO DE BICICLETAS

Distrito de Setúbal no pelotão 
da frente dos que
ganharam mais pedalada

Setúbal foi um dos distritos a veri-
ficar maior aumento do número de 
utilizadores de bicicletas durante a 
pandemia. Quem o diz é José Manuel 
Caetano, presidente da Federação 
Portuguesa de Cicloturismo e Utili-
zadores de Bicicleta, com base no que 
considera ser uma evidência.

Nos últimos seis meses, a bicicleta 
passou a ser uma das opções preferen-
ciais por parte de muitos que pretendem 
efectuar ligações de menor distância. E 
o distrito sadino não fugiu à regra. De 
acordo com José Caetano, as pedaladas 
cresceram consideravelmente por todo 
o País, sobretudo nos centros urbanos.

“Este aumento significativo não ne-
cessita de dados que o comprovem; bas-
ta-nos observar para perceber que o uso 
da bicicleta mais do que triplicou desde 
o início da pandemia”, afirma o respon-
sável federativo, que não se surpreende 
com a adesão verificada na região.

“Setúbal sempre foi um distrito de 
vanguarda, tendo sido também neste 
aspecto”, frisa.

A partir do mês de Março, os por-
tugueses viram-se forçados a alterar 
o modo como faziam as suas deslo-
cações. A chegada da pandemia de 

Covid-19 motivou uma mudança gene-
ralizada de comportamentos, levando 
muitas pessoas a adotarem um estilo 
de vida mais amigo do ambiente. 

“Para pequenas deslocações, dado 
que em determinados momentos o 
veículo motorizado tinha condicio-
nantes, as pessoas naturalmente co-
meçaram a usar a bicicleta porque é 
mais rápido, mais fácil e melhor do 
que as deslocações em transporte 
público”, observa José Caetano. 

A saúde foi factor preponderante 
tido em conta pelas pessoas que esco-
lheram utilizar este meio de transporte. 
Na tentativa de evitarem o contacto 
social, muitos trocaram os transpor-
tes públicos pelo automóvel privado. 
Mas outros optaram pelo veículo de 
duas rodas não motorizado. Sinais de 
um tempo de pandémico. “Houve um 
aumento de utilizadores de bicicleta, 
que de outra forma não a iriam utilizar”, 
reforça. A redução da poluição do ar 
nos centros urbanos é um indicador do 
que se tem observado ultimamente.

A bicicleta apresenta, de resto, 
vantagens em relação ao veículo 
motorizado, nomeadamente no 
que toca à facilidade de se encontrar 
estacionamento e de se escapar ao 
trânsito rodoviário. Além disso, a sua 
manutenção é mais fácil e económica. 

A federação continua a incentivar o 
uso da bicicleta durante o flagelo, apre-
sentando, no seu guia de comunicação, 
os vários benefícios proporcionados 
por este meio de transporte individual.

Muitos trocaram os transportes públicos pela bicicleta

DR
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Desporto

Indefinições no clube não impedem 
preparação do jogo de estreia 

A dez dias da estreia oficial na série H 
do Campeonato de Portugal, o Vitória 
FC, que adiou para 15 de Novembro o 
jogo de estreia no reduto do Moura, 
continua a sua preparação no Estádio 
do Bonfim. O objectivo é apresentar 
a equipa na melhor forma possível na 
partida que marca a estreia na com-
petição a 4 de Outubro (domingo), 
dia em que o adversário da segunda 
jornada será o Juventude de Évora.

Ricardo Lopes Pereira

Juventude de Évora é 
o primeiro adversário 
do Vitória FC na série 
H do Campeonato de 
Portugal

FALTAM 10 DIAS PARA A ESTREIA DA EQUIPA PRINCIPAL NA ÉPOCA 2020/21

DR

Até ao momento, os setubalenses 
realizaram dois jogos de preparação. 
No primeiro desses testes, a 12 de 
Setembro, a equipa deslocou-se ao 
Restelo, estádio onde alcançou um 
triunfo por 1-3 sobre o Belenenses. 
Nessa partida os golos foram apon-
tados por Mathiola, Ventura e Zequi-
nha, avançado, de 33 anos, que é neste 
momento o jogador com a pontaria 
mais afinada no plantel.

A veia goleadora do atleta nascido e 
criado em Setúbal ficou patenteada na 
segunda partida de preparação. A 19 
de Setembro, no Estádio do Bonfim, 
Zequinha bisou no teste efectuado 
contra os vizinhos do União Futebol 
Comércio e Indústria. Na vitória por 
4-1 contra os alvi-negros, Kamo-Kamo, 
atacante que na época anterior se des-
tacou na Liga Revelação pelos sub-23 
também marcou por duas vezes.

Objectivo é apresentar a equipa na 
melhor forma possível na partida 
que marca a estreia na competição 

gal por outros cinco clubes. Na série 
G, Olímpico do Montijo, GD Fabril e 
Oriental Dragon são os clubes da re-
gião em prova, enquanto na série H, 
o Vitória tem a companhia do Pinhal-
novense e Amora. Os seis clubes da 
região ficaram esta semana a conhe-
cer as condições para disputar provas 
da Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF), na próxima época e seguintes. 

No Campeonato de Portugal, as 
regras serão mais apertadas e os clu-
bes precisarão de licenciamento, que 
será inicialmente aplicado à nova Liga 
3, à Liga Revelação, à Liga de futebol 
feminino e à Liga de futsal masculino. 
Mais tarde, em 2023/24, estender-se-
-á às restantes provas, de seniores e 
jovens, albergadas pela Federação. No 
documento publicado segunda-feira 
nas plataformas oficiais da FPF, os clu-
bes ficaram a conhecer as regras que 
vão ter de cumprir com um objectivo 
bem definido. “Os emblemas terão 
de cumprir vários requisitos que têm 
por objectivo elevar e uniformizar os 
padrões de qualidade de todos os par-
ticipantes para a melhoria do futebol 
nacional”. 

Apenas com esta licença, que du-
rará apenas uma época desportiva 
e é intransferível, os clubes poderão 
participar nas competições da FPF. 
O licenciamento “visa certificar a boa 
gestão dos clubes em quatro vectores 
essenciais: desportivo, infraestrutural, 
organizativo e económico-financeiro”, 
sendo que a atribuição dessa licença 
“está dependente de critérios especí-
ficos, designadamente desportivos, 
infraestruturais, administrativos, le-
gais e financeiros”. 

Na componente financeira, clubes 
como os seis filiados na AFS que par-
ticipam esta temporada no Campeo-
nato de Portugal, deverão fazer prova 
da inexistência de dívidas em relação 
aos seus jogadores, treinadores e co-
laboradores, vencidas à data de 31 de 
Dezembro do ano anterior à época 
a licenciar, além de necessitarem de 
demonstrar que têm a situação regula-
rizada com o Fisco e Segurança Social”. 

O regulamente refere que, relativa-
mente ao Campeonato de Portugal, 
apenas entrará em vigor na época 
2022/23, numa altura em que este já 
será o quarto escalão do futebol portu-
guês, uma vez que a nova Liga 3 entra 
em vigor na próxima época, 2021/22, 
e já será regida por estas novas regras.

A dez dias da estreia na prova é 
expectável que a equipa agende pa-
ra os próximos dias mais testes para 
que o treinador Alexandre Santana, 
que tem na sua equipa técnica os 
adjuntos Rúben Conceição, João Ni-
colau e Hugo Grosso, Ricardo Cavaco 

(preparador físico), Diego Silva (trei-
nador de guarda-redes) e João Gato 
(observador/analista), possa pôr em 
prática as ideias que preconiza para o 
Vitória 2020/21.

Apesar de os últimos dias terem si-
do dominados pelos agendamentos 
das Assembleias Gerais – uma refe-
rendária para votar a aceitação de 65 
lotes de terreno doados pela Câmara 
Municipal (na próxima terça-feira) e 
outra, a 18 de Outubro, para eleger 
os novos órgãos sociais) –, a vertente 
desportiva continua a ser diariamente 
trabalhada tendo em vista o primeiro 
compromisso da equipa principal.

Condições de licenciamento 
apertam nas próximas épocas
Além do Vitória FC, a Associação de 
Futebol de Setúbal (AFS) está repre-
sentada no Campeonato de Portu-

Até ao 
momento, os 
setubalenses 
realizaram dois 
encontros de 
preparação. 
Venceram 
ambos os jogos
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argumentos para fazer golos. O 
Cova da Piedade esteve mais perto 
disso porque foi de facto a equipa 
mais rematadora e a que criou mais 
perigo, apesar dos estudantes terem 
tido mais posse de bola (60%). 
Curioso foi o facto de durante o 
encontro terem existido apenas 

cinco pontapés de canto, todos eles 
pertencentes à equipa coimbrã. Ou 
seja, durante os 96 minutos que 
durou o encontro, os piedenses não 
conquistaram qualquer canto, coisa 
pouco comum. Na classificação o 
Cova da Piedade segue em 9.º lugar 
com quatro pontos.

Cova da Piedade 
e Académica 
empatam a zero 
na 3.ª jornada 
da II Liga

Cova da Piedade e Académica de 
Coimbra empataram a zero em 
jogo ontem realizado no Estádio 
Municipal José Martins Vieira 
relativo à 3.ª jornada da II Liga 
Profissional de Futebol. O jogo 
foi muito dividido onde nenhuma 
das equipas conseguiu arranjar 

Campeonatos Distritais de Seniores 
só deverão começar em Novembro
José Manuel Santos, 
presidente do 
Charneca de Caparica, 
revela pormenores 
sobre o que está a 
ser preparado para 
presente época 
desportiva

DR

José Pina

O futebol distrital está a passar 
por uma fase de muitas dúvidas 
e incertezas sobre a nova época 
desportiva que, na melhor das 
hipóteses, só deverá começar em 
meados de Novembro. 
Os clubes reunidos recentemente 
com a AF Setúbal agendaram 
uma nova reunião para o dia 16 de 
Outubro onde, em princípio, será 
avançada a data para o início dos 
campeonatos, se houver condições 
para isso. Em discussão vai estar 
também a possibilidade dos 
campeonatos se disputarem a uma 
só volta.
São informações avançadas 
pelo presidente do Charneca 
de Caparica Futebol Clube, José 
Manuel Santos, que abordou 
também a ausência do seu clube no 
Campeonato Nacional de Futebol 
de Praia e as eleições da AF Setúbal 
que, em sua opinião, deveriam ser 
adiadas.
Como presidente do Charneca 
de Caparica, que tem a dizer 
sobre a actual situação do 
futebol distrital e as dúvidas que 
existem em relação ao início das 
competições?
A situação em que o País se 
encontra, e em particular o nosso 
Distrito, é deveras preocupante 
e, em tudo o que fizermos terá de 
ser sempre salvaguardada a saúde 
dos nossos atletas, familiares 
e adversários. A sensibilidade 
e a boa-fé que se quer aplicar à 

porque permite fazer o rescaldo do 
início das aulas.
Recentemente foram feitos 
alguns reparos sobre a 
participação dos clubes do 
distrito no Campeonato 
Nacional de Futebol de Praia. 
Concorda com aquilo que foi dito 
e com o protesto feito?
O Charneca de Caparica é pioneiro 
no Campeonato Nacional, de 
Futebol de Praia, esta foi a primeira 
vez que não estivemos presentes, 
porque grande parte dos jogadores 
da equipa pertenciam ao futebol 
de 11. Chegámos a Agosto, com a 
pré-época à porta, sem qualquer 
indicação sobre o início e como 
o Campeonato da 1.ª Divisão 
Distrital estava agendado para 
13 de Setembro, decidimos não 
participar na competição, até 
porque não havia autorização da 
Policia Marítima para efectuar jogos 
ou treinos tanto em Sesimbra como 
em Setúbal, mas apenas em Chelas. 
Portanto os clubes da AF Setúbal 
que participaram já sabiam para 
o que iam, não podendo imputar 
culpas a terceiros. 
Para este ano está prevista a 
realização de eleições para os 
órgãos sociais da AF Setúbal 
que tudo indica irão contar com 
a participação de duas listas. 
Considera benéfica para os 
clubes, esta concorrência? 
Concorrência é sempre benéfica 
em todos os aspectos, agora 
depende dos objectivos de cada 
um. Acho que este ano nem 
deveria haver eleições, deveriam 
ser adiadas para a próxima época. 
Todos sabemos que a actual 
direcção tem feito um esforço 
extraordinário num momento 
complicado e com decisões 
importantes a tomar. Neste 
sentido, entendemos não ser esta 
a altura certa para eleições devido 
à fragilidade que os clubes e a 
própria Associação atravessam, 
mas sabemos que existem 
movimentos em sentido contrário.

realização das provas desportivas, 
também deve ser aplicada aos 
clubes, porque são eles, em última 
instância, o baluarte do futebol 
distrital e regional, assim como 
a verdadeira base estrutural das 
Associações Distritais de Futebol.
Relativamente ao início dos 
Campeonatos Distritais de Seniores 
que já estiveram agendados para 
13 de Setembro e depois para 4 
de Outubro, foi agora agendada 
uma reunião conjunta entre clubes 
e AFS para o dia 16 de Outubro, 
onde será decidido, ou não, o seu 

ENTREVISTA JOSÉ MANUEL SANTOS, PRESIDENTE DO CHARNECA DE CAPARICA

início, consoante a situação que 
se viver na altura. Sabemos que 
existem clubes cujas instalações 
são municipais e que os municípios 
não autorizam treinos ou jogos, 
dai os adiamentos constantes 
da competição. Isto acontece 
principalmente com as equipas do 
Alentejo, com as quais estamos 
solidários.  
Da proposta apresenta pela AFS, 
a anulação da "Taça AF Setúbal" 
liberta algum tempo disponível 
para a realização de jogos do 
campeonato, ideia com a qual 

concordo, uma vez que não 
acarreta qualquer prejuízo ou 
benefício para as equipas que 
fariam parte desta prova. 
Já a ideia de realizar um 
campeonato a uma só volta levanta 
questões de equidade, igualdade e 
justiça, não sendo por isso mesmo 
a solução ideal. Contudo, porque 
este é um tempo de excepção 
e não existem "soluções ideais", 
defendo a definição de regras de 
subida e descida mais "flexíveis" e 
"protectoras" para os clubes com 
menos capacidade financeira.  
Não é aceitável, nem de bom 
senso, realizar um campeonato 
a uma só volta porque vivemos 
tempos de dificuldade e ao mesmo 
tempo sujeitar as equipas mais 
"frágeis" da 1.ª Divisão a poderem 
descer em bloco, consoante os 
resultados daquelas que estão 
no CNS. Assim sendo, concordo 
que a competição se realize a uma 
só volta, caso esta preveja, por 
exemplo, a descida de apenas uma 
equipa. Permitia-se a subida ao 
CNS do campeão distrital e a subida 
de duas equipas da 2.ª Divisão 
Distrital. Não é aceitável, que uma 
prova com estas características, 
tenha as mesmas regras que uma 
prova com 30 jogos, onde todos 
se defrontam em condições de 
igualdade e justiça. É uma questão 
de lógica, razoabilidade, bom senso 
e altruísmo. Para tal, é necessário 
harmonia e bom senso entre os 
clubes, a AF Setúbal e FPF.  
Sabemos que existem clubes em 
situação muito debilitada, com 
dificuldades em continuar a sua 
actividade. Como tal, é imperativo 
o recomeço das provas de 
formação, mas com o cumprimento 
das regras impostas pela DGS. 
Para isso, compete a cada um dos 
clubes apresentar o seu plano de 
contingência. Segundo informação 
obtida, a DGS vai pronunciar-se 
sobre os escalões de formação 
entre 10 e 15 de Outubro, o que 
é perfeitamente compreensível 
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