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Num momento da histó-
ria da humanidade em 
que a palavra de ordem 
é “VIDA” o desabamento 

de dogmas abutres filhos da Exma. 
Srª. D. Globalização que ora, por 
determinação da força da natureza 
são obrigados a autoproclamarem-
-se - tão simplesmente contranatura 
- emerge, fruto da essência humana 
cuja cronologia tem estatuto mile-
nar, a necessidade de interiorizar 
que o ser humano é apenas isso: 
Um elemento que habita o nosso 
planeta para o respeitar tal qual ele 
é em modo original.

Nesta ótica o respeito por essa 
mesma originalidade verte impe-
riosamente o reporte à exaltação 
do papel da mulher, da elegância 
que representa e do esteio que a 
caracteriza na organização das so-
ciedades que ostentam ao peito o 
título honorífico de modernas.

É perante tal realidade que a tra-
vessia do deserto pandémico que 
assolou o nosso planeta exigiu por 
parte da mulher o que de facto existe 
de melhor em si – a sua capacidade 
natural para agregar, cuidar e abraçar 
a sua condição matriarca com toda a 
energia possível num mundo com-
pletamente novo.

Os papéis da mãe, mulher, dona de 
casa, profissional e pessoa humana 
mantiveram-se inalterados.

Quanto aos aspetos também mun-
danos, mais preocupantes, feios e 
criminosos que continuam a sua 
caminhada entre paredes geladas 
de uma pandemia que teremos de 
ultrapassar continuamos veemente-
mente a reprovar, contestar e lutar 
para que findem.

Uma palavra apenas –“vida” – 
protejamos a vida em todos os seus 
sentidos. Para que tal objetivo seja 

Retina feminina da travessia 
de um deserto pandémico

OPINIÃO

Cátia Gouveia

alcançado o MDM (Movimento De-
mocrático de Mulheres), continuará 
apoiar, promover e desenvolver uma 
pedagogia assertiva sustentada nu-
ma cidadania ativa sempre com base 
na premissa do respeito integral pela 
condição humana.

As ações cívicas, a mobilização de 
sinergias institucionais o incremento 
de iniciativas dirigidas à salvaguar-
da da proteção de direitos cívicos e 
igualdade de género continuaram a 
constituir ponto de honra de numa 
organização que conta já com 53 
anos de existência.

Psicóloga, Direcção Nacional do 
MDM, Montijo

Luís Geirinhas

Proposta popular 
recebeu luz verde da ARS 
de Lisboa e Vale do Tejo

BAIXA DA BANHEIRA

Novo centro de saúde será baptizado 
com nome do médico Raul Coelho

A Comissão de Utentes de Saúde da 
Baixa da Banheira (CUSBB) anunciou 
ontem que o novo centro de saúde, 
em construção na zona sul da fregue-
sia, será baptizado com o nome do 
médico Raul Coelho, falecido no final 
de Janeiro de 2018, que ao longo da 
sua vida “serviu a comunidade e este-
ve sempre na primeira linha de acção 
por causas sociais”, frisou.

A notícia foi inicialmente veiculada 
no início desta semana, pelo presi-
dente da União de Freguesias de Bai-
xa da Banheira e Vale da Amoreira, 
Nuno Cavaco, que acompanhou a 
proposta, entretanto aceite pela Ad-
ministração Regional de Saúde de Lis-
boa e Vale do Tejo (ARS-LVT), tendo 
recordado nas redes sociais que “esta 
construção resultou de uma luta de 
dezenas de anos contra muitos que 
estiveram e estão contra o desenvol-
vimento desta terra”, destaca. 

A atribuição do nome do ex-presi-
dente da Assembleia Geral da Santa 
Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 
(SCMAV) à nova Unidade de Saúde 
Familiar, surgiu inicialmente “por pro-
posta da população”, tendo o autarca 

Nova Unidade de Saúde Familiar deverá ser inaugurada em Julho deste ano
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salientado que o equipamento será 
“mais um símbolo da força dos ba-
nheirenses” e “daqueles que não ver-
gam e não desistem”, que “trabalham 
e acreditam que é possível construir 
um mundo melhor”, sublinhou.

A CUSBB, que desde o início mani-
festou a sua concordância com a es-
colha, realça que esta é também “uma 
homenagem a um homem que serviu 
a comunidade de forma ética e inte-
gra e, através dele e do seu exemplo 
de vida, uma homenagem aos muitos 
homens e mulheres que lutaram para 

que este Centro de Saúde fosse uma 
realidade”, nunca desistindo ou abdi-
cado de um sonho há muito desejado 
pelos habitantes da freguesia.

“Raul Coelho foi um homem de 
causas, foi um homem de sonho, foi 
um homem que serviu a saúde pú-
blica, que na sua actividade deu um 
carinho especial aos mais pobres e 
desprotegidos”, acrescenta a comis-
são, que defende que o mesmo deve 
ser “um exemplo para futuras gera-
ções, um exemplo de profissional, um 
exemplo de homem”, que sempre se 
baseou em valores como a ética e o 
humanismo.

Recorde-se que Raul Coelho nas-
ceu em Paranhos da Beira, em Seia, 
a 13 de Abril de 1931, tendo termina-
do a sua licenciatura em Medicina 
e Cirurgia em Julho de 1960, pela 
Faculdade de Medicina de Lisboa – 
Hospital Escolar de Santa Maria. O 
médico iniciou a sua actividade no 
Hospital da Santa Casa da Miseri-
córdia de Alhos Vedros, localidade 
do concelho da Moita onde residia, 
tendo desenvolvido a sua actividade, 
também com consultório próprio, até 
aos seus últimos dias de vida.

Há 20 anos foi igualmente distin-
guido pela Câmara da Moita, com 
a Medalha de Ouro do Município 
pelos serviços prestados àquela co-
munidade, tendo sido presidente da 
Comissão Executiva das Comemora-
ções do 5º Centenário da Fundação 
da SCMAV.

O novo equipamento vai chamar-se 
Centro de Saúde Dr. Raul Coelho
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Os papéis da 
mãe, mulher, 
dona de casa, 
profissional e 

pessoa humana 
mantiveram-se 

inalterados



explicou a Administração dos 
Portos de Setúbal e Sesimbra em 
comunicado.
Sem data prevista para entrar em 
funcionamento, o novo centro de 
vacinação agora instalado no Cais 
3 vai estar adaptado para o efeito 
“durante um ano”.

Cais 3 do Porto de 
Setúbal preparado 
para vacinação
na cidade

As instalações do Cais 3 
encontram-se já preparadas para 
a população da região receber 
a vacina contra a covid-19, 
numa parceria entre o Porto de 
Setúbal e a autarquia sadina, “no 
âmbito do Plano Municipal de 
Emergência de Protecção Civil”, 
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O PS Moita alertou, na última sema-
na, para a necessidade da criação de 
“melhores condições no Mercado do 
Gaio-Rosário”, tendo assinalado que 
já havia identificado a existência de 
carências, para que se pudesse “dar 
uma nova vida aos mercados” do con-
celho, através da sua requalificação, 
dotando-os de “novas valências” que 
correspondam aos anseios, tanto de 
comerciantes como clientes.

GAIO-ROSÁRIO

Socialistas querem melhores condições no mercado municipal
Através do vereador socialista Car-

los Albino, naquela câmara, o parti-
do recorda que tem alertado com 
“alguma regularidade” para os pro-
blemas existentes de funcionamento 
daqueles equipamentos municipais. 
“Situações que apenas por inoperân-
cia, para não dizer incompetência, é 
que não são resolvidas”, criticam.

Recentemente, o autarca eleito 
pelo PS, pôde constatar no mercado 

do Gaio-Rosário, o que considerou 
serem “dificuldades impostas àqueles 
que escolheram aquele espaço para 
exercerem a sua actividade”, caso da 
inexistência de uma câmara frigorífica 
para guardar os produtos ao final do 
dia. Uma das comerciantes, exem-
plificam, tem mesmo de deslocar-
-se diariamente daquela freguesia 
ao Mercado da Zona Sul da Baixa da 
Banheira, para “guardar o seu peixe, 

uma vez que o mercado da Moita 
não tem condições para o efeito”, 
denunciam.

A este propósito, questionam o 
que “anda a fazer o vereador das 
Actividades Económicas, que não 
consegue dar resposta a uma situa-
ção tão simples”, afirmando que não 
percebem “o arrastar no tempo” des-
tas questões. 
L.G. 

INVESTE 122 MIL EUROS
Hospital 
Barreiro-Montijo 
renova mobiliário 
e ganha novos 
equipamentos

Para melhorar os cuidados prestados 
aos seus utentes, o Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo (CHBM) continua a 
apostar na renovação de mobiliário e 
na compra de novos equipamentos 
para aquela unidade, num novo in-
vestimento de mais de 122 mil euros.

Desde Janeiro, o hospital adquiriu 
mais duas dezenas de camas, que 
foram distribuídas pelos serviços 
de Cirurgia Geral, Medicina Interna 
e Urologia, 12 cadeirões e 15 macas, 
para a Urgência Geral, assim como 
18 monitores multiparâmetros pa-
ra os serviços de Medicina Interna, 
Neonatologia, Oncologia, Ortopedia, 
Psiquiatria, bem como para a Unidade 
de Cirurgia de Ambulatório (Barrei-
ro), Urgência Básica, Urgência Geral 
e Urologia.

As novas camas, segundo revelou 
o CHBM, permitem “o ajuste para di-
versas posições em função das ne-
cessidades específicas dos utentes” e 
“estão equipadas com grades laterais 
retratáveis, cabeceira e pés de cama 
amovíveis que ajudam nos cuidados 
ao doente”, explicou.

Além de proporcionarem um maior 
conforto e segurança, garantem 
ainda um melhor posicionamento 
do utente e diminuem também o 
risco de queda. O centro hospitalar 
acrescenta que, simultaneamente, 
“contribuem para a diminuição das 
lesões nos profissionais de saúde”, 
causadas aquando da mobilização 
dos doentes.

Relativamente aos novos cadeirões 
adquiridos, são reclináveis, possuem 
laterais para os braços e permitem 
igualmente “um maior conforto aos 
utentes que deles irão usufruir”. L.G.
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Autarca alerta para a 
necessidade de mais 
vacinas para o Alentejo, 
em particular para 
o concelho alcacerense

LITORAL ALENTEJANO

Vacinação de 404 pessoas prioritárias 
em Alcácer do Sal começa hoje

O processo de vacinação contra a co-
vid-19 no concelho de Alcácer do Sal 
vai decorrer, a partir de hoje, em dois 
gimnodesportivos disponibilizados 
pelo município e, nesta fase, serão 
vacinadas 404 pessoas.

“A câmara disponibilizou dois pavi-
lhões gimnodesportivos em Alcácer 
do Sal e no Torrão totalmente equi-
pados para receber este processo. No 
caso de Alcácer do Sal, o pavilhão está 
preparado com sete postos de vaci-
nação e, no caso do Torrão, com qua-
tro postos”, explicou à agência Lusa o 
presidente da Câmara de Alcácer do 
Sal, Vítor Proença.

De acordo com o autarca, a vacina-
ção que vai decorrer hoje e amanhã, 
em Alcácer do Sal, “vai abranger tam-
bém [a população] da Comporta, São 
Martinho, Vale do Guizo e Arêz”, e no 
sábado "a população da freguesia do 
Torrão", no interior do concelho.

“Serão [administradas] 404 vaci-
nas, o que corresponde a cerca de 
30% das pessoas que neste momen-
to têm necessidade”, indicou Vítor 
Proença, acrescentando tratar-se de 
“um universo de 1 200 pessoas” em 
todo o concelho.

Apesar de “optimista” com o ar-
ranque do processo de vacinação no 

Instalados dois pavilhões gimnodesportivos para a vacinação da população
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quiseram tomar a vacina com algum 
receio, mas depois de falarem com os 
profissionais de saúde aceitaram ser 
vacinados”, acrescentou.

Está prevista a cedência de trans-
porte, por parte da câmara municipal, 
aos utentes que não tenham meios 
para realizar a deslocação.

Em comunicado, o município refe-
re que, em conjunto com o Centro de 
Saúde de Alcácer do Sal, “prepararam 
os dois espaços que irão receber esta 
campanha de vacinação, sempre com 
o apoio do Serviço Municipal de Pro-
tecção Civil”.

O processo arranca hoje, às 
09h00, no centro de vacinação do 

Pavilhão Gimnodesportivo de Alcácer 
do Sal e serão vacinados idosos acima 
dos 80 anos e pessoas entre os 50 e 
os 79 anos com comorbilidades de 
risco, de acordo com o Plano Nacional 
de Vacinação Covid-19.
Lusa

concelho de Alcácer do Sal, o autarca 
diz que o número de doses “é insufi-
ciente”, alertando para “a necessida-
de de se assegurar mais vacinas para 
o Alentejo, e para Alcácer do Sal em 
particular”.

Os utentes que durante os próxi-
mos três dias serão inoculados com 
a primeira dose da vacina foram con-
tactados pelos serviços do Centro de 
Saúde de Alcácer do Sal, num proce-
dimento que “permitiu identificar 
com maior rigor aqueles que serão 
abrangidos”.

“Havia casos, cuja base de dados 
teve de ser actualizada e pessoas 
que, num primeiro contacto, não 

O Pavilhão Gimnodesportivo do 
Torrão, com quatro gabinetes 
e duas zonas de espera, está 
preparado para acolher a 
vacinação de prioritários desta 
vila, que vai ter início no sábado. 
O espaço foi visitado ontem 
pelo presidente da Câmara de 
Alcácer do Sal, Vítor Proença, 
acompanhado pelo vereador 
Nuno Pestana, pela enfermeira-
chefe do Centro de Saúde de 
Alcácer, Ana Palmeirinha, pelo 
Dr. Mário Moreira, coordenador 
da unidade de cuidados 
personalizados do Centro 
de Saúde de Alcácer do Sal, 
e por dois técnicos do sector 
de desporto do município. 
Segundo a autarquia, está tudo 
a postos para que a campanha 
decorra “com toda a segurança” 
e o “distanciamento físico será 
cumprido à risca”.

A postos Torrão 
recebe sábado a 
primeira toma



Setúbal Comunista Português (PCP) 
em comunicado.
O encontro onde estará o 
secretário-geral do PCP está 
marcado para as 10h00, 
junto ao “Largo frente à 
entrada do Hospital de São 
Bernardo”.

Jerónimo de Sousa 
participa hoje em 
concentração junto 
ao São Bernardo

Jerónimo de Sousa marca 
hoje presença em Setúbal 
para “intervir e participar na 
concentração «Reforçar o 
Serviço Nacional de Saúde - 
Combater a Covid-19 - Garantir 
o regresso à actividade 
normal»”, referiu o Partido 
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BREVES

Escola Superior de 
Ciências Empresariais 
vai ser a anfitriã do 
projecto que decorre 
amanhã e sexta-feira

EVENTO ONLINE

Instituto Politécnico ‘recebe’ cem investigadores 
em Fórum Internacional de Gestão

A Escola Superior de Ciências Em-
presariais (ESCE) do Instituto Po-
litécnico de Setúbal (IPS) vai ser a 
anfitriã da edição deste ano do “In-
ternational Forum on Management” 
[Fórum Internacional de Gestão], 
que decorre entre amanhã e sexta-
-feira em formato online.

O projecto, que acontece pelo 
quinto ano consecutivo, vai reunir 
“uma centena de participantes, en-
tre investigadores e profissionais de 
Portugal a Moçambique, passando 
pelo Brasil e Espanha, cujo trabalho 
tem sido relevante para o desenvol-
vimento da investigação e prática nas 
diferentes áreas da Gestão”, explica a 
instituição em comunicado.

Sob o tema “Connected in a mul-
tipolar world. Everything becomes 
smart and digital” [Conectado num 
mundo multipolar. Tudo se torna 
inteligente e digital], o evento tem 
início às 09h30, “reunindo as inter-
venções de Luísa Cagica Carvalho, 
docente da ESCE e presidente do 
Comité Organizador, Pedro Domin-
guinhos, presidente do IPS, Soumo-

Projecto vai reunir investigadores e profissionais de Portugal a Moçambique, passando pelo Brasil e Espanha
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sões plenárias, 12 sessões paralelas 
e três simpósios, acolhendo um total 
de 90 artigos científicos. Os tópicos 
abrangidos vão desde o Direito ao 
Empreendedorismo e Inovação, da 
Gestão de Recursos Humanos ao Or-
denamento Territorial, e da Gestão 
Ambiental ao Turismo, entre muitos 
outros”, lê-se na mesma nota. 

A iniciativa, que surge de uma par-

ceria entre “o IPS, as universidades 
Aberta, do Algarve e de Évora e a 
Escola Superior de Hotelaria e Turis-
mo do Estoril”, “assume-se como um 
evento de reflexão e partilha de co-
nhecimentos, que procura contribuir 
para a divulgação de conhecimento 
científico, desenvolvimento de boas 
práticas organizacionais e formulação 
de políticas públicas”.

Este ano, dadas as 
circunstâncias, o carnaval 
celebrou-se de forma diferente. 
Como vem sendo hábito, o 
Núcleo dos Amigos do Bairro 
Santos Nicolau, juntamente com 
outros parceiros, ‘meteu mãos 
à obra’ e realizou por mais um 
ano, desta vez online, o “Enterro 
do Bacalhau – a Cremação”, 
que decorreu ontem à noite na 
sua página de Facebook.  Este 
cortejo decorre para encerrar as 
celebrações carnavalescas. 

O projecto PRO 65 – APOIO+, 
desenvolvido pela Unidade Local 
de Protecção Civil de Gâmbia, 
Pontes e Alto da Guerra, regressou 
no passado sábado com uma 
acção em Gâmbia. O projecto “tem 
como objectivo a promoção das 
linhas de emergência para apoio 
à população mais vulnerável, 
recordar cuidados a ter com a 
segurança de pessoas e bens e 
a sinalização de situações que 
carecem de acompanhamento”.

Devido às medidas restritivas 
do Estado de Emergência, três 
espectáculos musicais planeados 
para o presente mês no Fórum 
Municipal Luísa Todi foram agora 
reagendados. Assim, o recital 
“Descobrir Noronha” foi adiado 
para 11 de Novembro, o concerto 
da banda setubalense Loosense 
para 19 de Novembro e o 
espectáculo de Fernando Daniel 
para 14 de Maio.

SANTOS NICOLAU
Enterro do 
Bacalhau este 
ano foi online

PRO 65 - APOIO+
Projecto 
desenvolve 
acção em Gâmbia

FEVEREIRO
Concertos 
reagendados 
no Luísa Todi

O Ateliê de Ópera de Setúbal de-
senvolveu recentemente, com o 
apoio da Câmara Municipal sadina, 
um espectáculo inspirado no amor 
e no carnaval, de forma a assinalar 
o Dia dos Namorados – celebrado 
a 14 de Fevereiro – e a aguardada 
festividade. 

A nova produção, dividida em duas 
partes sob o título “Amor, Ópera e 
Carnaval”, foi transmitida através da 
página da autarquia na rede social Fa-

CAPTADO NO MOINHO DA MOURISCA
Ateliê de Ópera inspira-se no amor e carnaval para novo espectáculo

cebook nos dias 14 e 16 do presente 
mês. As filmagens foram realizadas 
tendo como pano de fundo o Moinho 
de Maré da Mourisca, localizado em 
plena Reserva Natural do Estuário do 
Sado, nas quais professores e cora-
listas deram voz a diversas interpre-
tações de obras, maioritariamente 
de ópera.

O Ateliê de Ópera de Setúbal é uma 
das três estruturas da Associação Se-
túbal Voz, da qual também fazem par-

te o Coro Setúbal Voz e a Companhia 
de Ópera de Setúbal. Contrariamente 
à Companhia de Ópera, que pretende 
atingir um nível profissional, o Ateliê 
de Ópera é uma estrutura aberta a 
todos aqueles que apreciam o canto 
lírico e que pretendam desenvolver 
as suas aptidões vocais e dramatúr-
gicas.

A direcção artística de “Amor, Ópe-
ra e Carnaval” ficou a cargo do maes-
tro Jorge Salgueiro. 

dip Sarkar, vice-reitor da Universi-
dade de Évora, Domingos Caeiro, 
vice-reitor da Universidade Aberta, 
Paulo Águas, reitor da Universidade 
do Algarve, e Raúl Filipe, presiden-
te da Escola Superior de Hotelaria e 
Turismo do Estoril”.

“Envolvendo representantes de 
dez instituições, esta edição organiza 
a exposição e debate em duas ses-

DR
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Moita

Neste âmbito, os eleitos da 
CDU na autarquia, aprovaram 
uma declaração de voto onde 
recordam que em Junho do ano 
passado, altura em que o Governo 
socialista anunciou a retirada 
definitiva do amianto das escolas, 
e no desenrolar deste processo, 
“veio a perceber-se que a acção 
(...) se limitou a determinar a 
afectação de fundos europeus do 
Programa Operacional de Lisboa, 
em risco de não utilização nas 
Prioridades Estratégicas a que 
estavam consignados”.

A partir daí, refere a 
mesma declaração, a acção 
governamental “deu-se 
praticamente por concluída”, 
com a concretização de “todos 

os procedimentos” a serem 
transferidos para os municípios, 
que por sua vez, “deveriam 
assumir a responsabilidade de 
dono de obra, efectivando as 
candidaturas, os concursos e as 
obras”. Os referidos autarcas 
lembram que, no município da 
Moita, são sete as escolas da 
responsabilidade do Ministério da 
Educação que estão incluídas no 
acordo de colaboração. “Acresce 
o facto de o aviso de abertura das 
candidaturas não ser esclarecedor 
quanto ao facto de os valores 
da obra serem cobertos na sua 
totalidade”, adiantam.

Perante estes factos e na 
perspectiva da CDU, o “Governo 
desresponsabilizou-se 

Eleitos CDU acusam governo PS 
Município vai “subsidiar obras que não são da sua competência”

Adjudicada empreitada para substituir 
coberturas com amianto nas escolas

O município da Moita aprovou por 
unanimidade, em reunião realiza-
da no decorrer da última semana, 
a adjudicação da empreitada de 
substituição das coberturas em fi-
brocimento com amianto em seis 
escolas básicas do concelho, com 
os 2º e 3º ciclos e uma secundária, 
por um valor que ascende a um mi-
lhão e 471 mil euros e que deverão 
decorrer durante o próximo Verão.

De acordo com a autarquia, as 
intervenções previstas vão de-
correr na freguesia da Baixa da 
Banheira, nas Escolas Básicas D. 
João I e Mouzinho da Silveira, bem 
como nos estabelecimentos das 
escolas D. Pedro II e Fragata do Te-
jo, na vila da Moita. Incluídas nesta 
operação de remoção do amianto 
estão ainda a Escola José Afonso, 
situada na freguesia de Alhos Ve-
dros, a Escola Básica do Vale da 
Amoreira e a Escola Secundária da 
Baixa da Banheira.

Recorde-se que no âmbito das 
competências atribuídas às au-
tarquias, relativamente ao ensi-
no pré-escolar e 1º ciclo do ensino 
básico público, a câmara “tem vin-
do, ao longo dos anos, a investir 
na requalificação e modernização 
dos estabelecimentos de ensino 
no concelho”, procedendo “gra-
dualmente, à remoção de todas 
as coberturas de fibrocimento”, 
sublinha a edilidade.

Neste sentido, no passado mês 
de Dezembro, em reunião reali-
zada no dia anterior à véspera de 
Natal, já havia sido aprovada a ad-
judicação da empreitada relativa 
às escolas básicas nº 2, nº 6 e nº 
7 da Baixa da Banheira, à seme-
lhança da nº 2, na localidade do 

Luís Geirinhas

Obras ascendem a 
1,4 milhão de euros 
e deverão ocorrer 
durante o Verão

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

DR
Vale da Amoreira.

Saliente-se que o presidente do 
município, Rui Garcia, a propósito 
deste processo, chegou a mani-
festar, no final do ano passado, a 
sua “surpresa e desagrado” pela 
alteração das regras de financia-
mento do acordo existente com 
o Governo, com vista à remoção 
destes materiais de construção 
nas escolas do concelho, tendo 
nessa altura o município reafir-
mado a sua intenção em querer 
“honrar o compromisso” que havia 
assumido de participar neste pro-
cesso, para resolver em definitivo 
um problema que exigia recipro-
cidade por parte do Ministério da 
Educação.

“A palavra do Governo anun-
ciando o financiamento a 100% 
das empreitadas deve ser respei-
tada”, lembrava o autarca que, 
entretanto, apelou à actual go-
vernação para rever a sua posição 
e que as condições do acordo se 
mantivessem como previamente 
anunciadas.

A Básica Mouzinho da Silveira, na Baixa da Banheira, será um dos estabelecimentos alvo de intervenção

totalmente do cumprimento 
das suas obrigações”, não 
garantindo o financiamento 
integral da remoção do amianto. 
E acrescentam: “descarta 
responsabilidades sobre 
eventuais, e prováveis, custos 
adicionais” que resultem de 
problemas estruturais das 
coberturas dos edifícios, que 
se revelem no decorrer das 
intervenções.

Para os comunistas da 
Moita, também todas as outras 
responsabilidades administrativas 
e financeiras “naturalmente 
implicadas em empreitadas desta 
natureza são descarregadas nos 
municípios”, realçam, tais como os 
custos de preparação e realização 

dos concursos, a elaboração do 
Plano de Segurança e Saúde e 
do Plano de Prevenção e Gestão 
de Resíduos de Construção e 
Demolição, além dos custos de 
acompanhamento e fiscalização 
das empreitadas.

Por estas razões, consideram 
que “os argumentos 
apresentados” pela CDU, desde 
o início, “se confirmam, sendo 
que o município, para além 
de se substituir ao Governo 
nos desenvolvimentos dos 
procedimentos”, também vai 
“subsidiar obras que não são da 
sua competência, desviando 
verbas próprias em prejuízo de 
concretização de obras” que são 
da sua responsabilidade.
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desta intervenção, a carreira 01 dos 
Transportes Colectivos do Barreiro, que 
servem aquela zona do município da 
Moita, efectua o percurso normal até 
à Rotunda da EN 11-1, à entrada da vila, 
Rua dos Ferroviários (junto à estação 
da CP), Rua Lourenço Revasco e EN11-1, 
onde retoma o seu percurso normal.

Por este motivo, a circulação dos 
autocarros “poderá ficar condicionada, 
levando a eventuais incumprimentos 
nos horários”, alertam os serviços 
municipalizados do concelho vizinho, que 
apelam à compreensão dos utilizadores 
para esta “perturbação no regular 
funcionamento das nossas carreiras”.

Trânsito 
condicionado 
em Alhos Vedros 
perturba hoje 
circulação dos TCB

Até às 14h00 desta quinta-feira, a 
circulação de trânsito estará suspensa 
na freguesia de Alhos Vedros, no troço 
da Rua 5 de Outubro, compreendido 
entre a Praça da República e a 
Travessa do Mercado, devido à 
realização de trabalhos de limpeza 
da rede de saneamento. No âmbito 

BREVES

Desde esta terça-feira e no 
âmbito do confinamento geral da 
população, devido ao combate 
à pandemia, o município da 
Moita deu início ao serviço 
de empréstimo de livros ao 
domicílio, que deste modo 
não vão continuar confinados 
nas bibliotecas municipais 
do concelho. “Um livro é um 
‘amigo’ que ajuda a combater a 
solidão”, lembra a autarquia, que 
recentemente deu continuidade 

ao projecto “Livros a Circular”, 
que prevê o empréstimo de livros, 
CD’s e DVD’s, com a respectiva 
recolha acontecer à porta destes 
equipamentos. O novo serviço 
destina-se a residentes que 
se encontrem em isolamento 
profilático ou que estejam 
impedidos de sair das suas casas, 
devendo contactar a câmara, 
através de e-mail (catbmmoita@
mail.cm-moita.pt), e indicar dia e 
hora para a entrega no domicílio.

Os dezanove contentores de 
depósito em profundidade de 
resíduos urbanos indiferenciados 
e recicláveis, existentes na 
Avenida Marginal da Moita, 
foram recentemente alvo de 
intervenções de manutenção, 
com a substituição dos sistemas 
hidráulicos, válvulas e borrachas 
de vedação das tampas. De 
acordo com a autarquia local, 
foram ainda substituídos todos 
os marcos por um modelo em 
inox, que têm agora uma maior 
abertura e permitem igualmente 
a deposição dos resíduos de maior 
dimensão, estando devidamente 

equipados com um pedal próprio 
de abertura e sinalizados com o 
tipo correspondente de resíduos 
que devem ser colocados em cada 
um destes equipamentos.

A Câmara Municipal da Moita 
aprovou recentemente, por 
unanimidade, o Contrato de 
Comodato com a Associação 
de Municípios da Região de 
Setúbal (AMRS), no âmbito do 
projecto “Comunicação Digital 
de Proximidade”. Viabilizado no 
Orçamento Participativo Portugal 
2017, recorde-se que o referido 
projecto prevê a cedência, 
em regime de comodato, 

de diversos equipamentos 
multimédia que se destinam às 
Bibliotecas Municipais existentes 
no território daquele concelho. 
Neste âmbito, refira-se que a 
Direcção-Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Bibliotecas
foi a entidade designada, 
no mesmo ano, para coordenar 
a execução dos projectos 
vencedores da região de Lisboa 
 e Vale do Tejo na área da Cultura.

LEITURA EM CASA
Câmara inicia empréstimo 
de livros ao domicílio

MARGINAL DA MOITA
Renovados contentores 
para separação de resíduos

COMUNICAÇÃO DIGITAL
Aprovado contrato de comodato 
com Associação de Municípios

DR

Luís Geirinhas

Projecto de 50 milhões 
situado na Fonte 
da Prata deverá estar 
concluído dentro
de 12 meses

EMPRESA PREVÊ CRIAR 300 POSTOS DE TRABALHO NO CONCELHO

Construção da plataforma 
logística da ALDI avança 
a bom ritmo na Moita

Um ano depois da assinatura do 
contrato de urbanização com a 
Câmara Municipal da Moita e ape-
sar da situação provocada pela 
pandemia, a plataforma logística 
da ALDI continua a avançar a bom 
ritmo no terreno, situado frente à 
urbanização da Fonte da Prata, na 
freguesia de Alhos Vedros, onde 
o grupo comercial alemão está a 
investir um total de 50 milhões 
de euros. O projecto deverá estar 
concluído dentro de 12 meses, se-
gundo informações divulgadas ini-
cialmente pela empresa, e prevê a 
criação de três centenas de postos 
de trabalho directos no município, 
com impactos positivos para o te-

A futura plataforma da ALDI está a transformar uma área de 80 mil metros quadrados da freguesia de Alhos Vedros

DR

cido socioeconómico do concelho.
Na altura, o administrador da 

marca, Wolfgang Graff, sublinhou 
a O SETUBALENSE que “fomos 
muito bem-recebidos e sentimos 
um grande apoio da Câmara desde 
o princípio”. A operar em Portugal 
desde 2006, o responsável da AL-
DI considerou que “estamos muito 
orgulhosos de podermos ter aqui a 
nossa plataforma logística”, naquela 
que será a maior destas estruturas 
no sul da Europa e que é também a 
mais moderna de toda a península 
ibérica.

“Estamos muito satisfeitos ao ní-
vel da localização, numa área que 
se destacou das restantes zonas 
do país”, realçou na mesma altura. 
O CEO da empresa destacou ainda 
as “oportunidades existentes na re-
gião e o óptimo terreno encontrado 
no concelho, do ponto de vista da 
sua dimensão”, para erguer a futura 
plataforma.

Ao longo do último ano, a obra 
prosseguiu a bom ritmo, com as ter-
raplanagens e o início da construção 
de uma estrutura gigante, que tem 
vindo a transformar uma área com 

um total de 80 mil metros quadra-
dos. Rui Garcia, presidente da au-
tarquia, no momento que marcou o 
arranque dos trabalhos, considerou 
que “estamos a falar de chegarmos 
ao fim do primeiro passo daquele 
que é um dos maiores investimen-
tos na região, nos últimos anos, e 
seguramente, um dos maiores de 
sempre no concelho”, afirmou.

Recorde-se que o processo rela-
tivo à criação da plataforma, que 
vai servir todo o país, foi iniciado 
pelo município no ano de 2017, doze 
meses após as primeiras conversa-
ções da edilidade moitense com o 
promotor do empreendimento que, 
na altura, ainda se encontrava a fa-
zer a selecção do local onde viria a 
instalar o projecto.

Refira-se que de acordo com 
o que ficou estipulado, a ALDI 
compromete-se ainda a assumir 
os encargos inerentes à execução 
das obras de repavimentação de um 
troço da Ex-Estrada Nacional nº11-1, 
assegurando assim a beneficiação 
de parte da rede viária deste ter-
ritório, que permitirá suportar o 
acréscimo de trânsito naquele local.
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Moita

PUBLICIDADE

Os vereadores eleitos pelo PS na 
Câmara da Moita, entregaram uma 
proposta na última segunda-feira, ao 
executivo liderado pelo presidente 
Rui Garcia, eleito pela CDU, para a 
implementação do Regulamento 
Municipal sobre Apascentamento de 
Animais e sua Permanência e Trânsito 
no espaço público do município.

A proposta, que deverá ser agen-
dada e discutida em futura reunião 
daquela autarquia, surge no âmbito 
da permanência, com alguma frequên-
cia, de equídeos em vias públicas e 

POLÉMICA COM CAVALOS NA VILA
Vereadores do PS entregam proposta para
regulamento sobre pastagem de animais

espaços privados do concelho, sem 
a autorização dos seus proprietários, 
o que causa “perigos resultantes de 
deambulação de animais” por estas 
áreas que, na perspectiva dos socialis-
tas, podem colocar em risco “os seus 
utentes e bens”, além da “crescente 
intranquilidade e insegurança” causa-
da, em particular, junto de moradores.

No documento, os socialistas de-
fendem que “urge aprovar regras 
disciplinadoras relativas ao apascen-
tamento de animais, sua circulação 
e permanência” nestes espaços de 

domínio público e sugerem que a câ-
mara sujeite a proposta a aprovação 
em Assembleia Municipal.

Um dos artigos do regulamento 
proposto, refere que o apascenta-
mento de animais, com excepção de 
cães e gatos, só deverá ser permitido 
“em propriedade privada e com au-
torização escrita do proprietário ou 
possuidor do prédio em causa”. A ser 
aprovado, ficará “proibida a deambu-
lação na via pública” de “quaisquer 
animais que não estejam atrelados ou 
conduzidos por pessoas”. L.G.

Luís Geirinhas

Gustavo São Pedro, 
oriundo de Cascais, 
será responsável por 
estrutura concelhia

O artista moitense Pedro Pinhal foi o escolhido para pintar o mural de Lisboa

PROJECTO DA ÁREA METROPOLITANA

Artista Pedro Pinhal sorteado 
para criar mural de arte 
urbana em Lisboa

Pedro Pinhal, artista residente no con-
celho da Moita, foi escolhido para pintar 
um mural original na cidade de Lisboa, 
na sequência da iniciativa cultural em 
rede “Mural 18”, que na passada sexta-
-feira, conheceu os 18 talentos de Gra-
ffiti que vão criar diferentes estruturas 
artísticas pelos municípios que integram 
a Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Na altura, também o artista Gustavo 
São Pedro, oriundo de Cascais, foi sor-
teado para criar um destes trabalhos no 
concelho moitense. De acordo com a au-
tarquia local, a evolução desta produção 
cultural de arte urbana terá início a 21 de 
Abril, prolongando-se pelo mês de Maio, 
altura em que “poderá ser acompanha-
da ao vivo e também na plataforma Mu-
ral 18”, disponível em www.mural18.pt.

Antes do sorteio, cada um dos 18 mu-
nicípios que constituem a AML selecio-
naram um artista do seu concelho e, de 
forma aleatória, o mesmo foi sorteado 
para intervir num dos restantes territó-
rios, tendo Tiago Hesp sido o escolhido 
para criar o mural no concelho vizinho 
do Barreiro.

No final de Maio, quando a totalidade 
dos 18 murais estiverem concluídos, será 
construído “um roteiro de arte urbana 
na AML” com todas as intervenções 
realizadas. A iniciativa, recorde-se, pre-
tende “não só apoiar financeiramente 

os artistas envolvidos no projecto, mas 
também fomentar o interesse pela arte 
urbana contemporânea e criar focos de 
interesse nos espaços públicos interven-
cionados”.

Sob o lema “muralizados no apoio 
à cultura”, o projecto resultou de uma 
candidatura apresentada por esta região 
metropolitana ao Programa Operacional 
Regional de Lisboa 2020, que tem uma 
comparticipação financeira do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
de cerca de 1,5 milhão de euros.

Actualmente, apesar da pandemia e 
do confinamento, está a ser desenvol-
vida “uma vasta programação cultural, 
que une agentes culturais, municípios e 
cidadãos, em defesa da nossa comuni-
dade artística e do património cultural, 
imaterial e material”, acrescenta a Câma-
ra da Moita, tendo algumas das acções 
programadas sido adiadas.

A iniciativa inclui festivais de teatro, 
ciclos de concertos, concursos de DJ, 
dança contemporânea, encontro de 
escritores, conferências, exposições e 
pintura de murais, entre outros, com a 
programação a estender-se até Setem-
bro, materializada num conjunto de 
acções em diferentes áreas artísticas, 
prioritariamente ao ar livre e em espaços 
que “valorizem o património cultural e 
paisagístico” de cada território.

FOTOS_DR
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AlmadaA Câmara de Almada está a alertar 
os proprietários que, no município, 
tenham terrenos com floresta, matos ou 
pastagens naturais, numa faixa de, pelo 
menos, 50 metros junto de edifícios, 
para que limpem os mesmos até 15 de 
Março. O objectivo é prevenir incêndios.
Para os proprietários saberem se os 

seus terrenos estão abrangidos por 
faixas de gestão de combustíveis, 
deverão contactar o Serviço Municipal 
de Protecção Civil.
O incumprimento implica coimas entre 
os 280 e os 10 mil euros para pessoas 
singulares, e 1 600 a 120 mil euros para 
pessoas colectivas.

Multas para 
proprietários 
que não limpem 
a vegetação 
nos seus terrenos 

DRIVE THRU

Centro 
de rastreio 
covid-19 
nos antigos 
estaleiros 
da Lisnave

Já está a funcionar o novo centro 
de rastreio covid-19, em sistema 
drive thru, em Almada. Está ins-
talado em espaço dos antigos es-
taleiros da Lisnave, em Cacilhas, 
e permite a realização de testes 
PCR para detecção do coronavírus 
SARS-Cov-2.

O centro foi montado em parceria 
entre a Câmara de Almada e o pri-
vado de diagnóstico clínico Unilabs, 
e tem capacidade para realizar 300 
testes por dia, podendo ser amplia-
do em caso de necessidade.

“O centro, com toda a segurança, 
permite aumentar a capacidade de 
testagem e prevenir a expansão da 
pandemia”, comenta João Couva-
neiro, vice-presidente da Câmara 
de Almada.

Este espaço de testagem na 
Margueira vai operar de segunda-
-feira a domingo entre as 9h00 e 
as 18h00.

Os testes podem ser realizados 
por via de apresentação de pres-
crição do Serviço Nacional de Saú-
de, ao abrigo de convenção com as 
diversas entidades e seguradoras, 
ou a nível particular. A marcação 
é obrigatória e pode ser feita no 
site www.unilabs.pt ou através do 
contacto telefónico 220 125 001.

Entretanto, no concelho estão a 
funcionar, desde o passado dia 12 
de Fevereiro, dois Centros de Va-
cinação covid-19, um no Complexo 
Municipal dos Desportos – Cidade 
de Almada, no Feijó, e outro no 
Pavilhão Municipal, na Charneca 
de Caparica. 

Ambos os equipamentos foram 
montados em colaboração entre 
a Câmara de Almada, Serviço Na-
cional de Saúde e Agrupamento de 
Centros de Saúde Almada-Seixal, 
tendo a autarquia disponibilizado 
diverso material e estruturas de 
apoio ao trabalho dos profissionais 
de saúde nestes locais, incluindo 
refeições. H.L.

Humberto Lameiras 

Procedimento para 
contratação pública foi 
aprovado, mas BE 
e CDU colocam 
questões sobre 
protocolo tripartido

MELHORIA DA MOBILIDADE

Autarquia investe meio milhão na fase 
inicial de remodelação do eixo da cidade

A câmara vai investir 425 mil euros 
na Fase 1-A da requalificação do Eixo 
Central de Almada. Uma interven-
ção para redesenhar a mobilidade 
do trânsito automóvel, transportes 
públicos e peões, que abrange a Praça 
Movimento das Forças Armadas e a 
Praça Gil Vicente. 

O procedimento de contratação 
pública para a execução da emprei-
tada de obra pública, foi aprovado 
na reunião de executivo de 15 de 
Fevereiro, com os votos a favor do 
PS e PSD, que partilham a gestão do 
município, pela vereadora do BE e 
abstenção dos vereadores da CDU.

A execução do projecto abrange 43 
800 metro quadrados, e vai reabrir 
a rotunda da Praça Movimento das 
Forças Armadas à circulação automó-
vel e requalificar a rotunda da Praça 
Gil Vicente, ambas atravessadas pelo 
Metro Sul do Tejo (MST). “Este é um 
anseio antigo tanto da população co-
mo dos comerciantes para melhorar 
a mobilidade neste espaço” disse o 
vice-presidente da câmara de Alma-
da, João Couvaneiro, que lembrou 
uma proposta do anterior executivo 
da câmara, gerido pela CDU, “no qual 
a actual gestão não se revê”.

A Fase 1-A contempla assim a rea-
bilitação da rotunda na Praça Movi-
mento das Forças Armadas, sendo 
mantido o monumento ali existen-
te, a reformulação geométrica da 
rotunda na Praça Gil Vicente e da 
rotunda dos ‘Bancos’, implemen-
tação de um perfil transversal com 
dois sentidos, que  poderá incluir 
gares de paragem de transportes 
públicos. Estão ainda previstas al-
terações ao estacionamento exis-
tente, e introduzidos lugares para 

A mobilidade e segurança estão na mira das alterações no Eixo Central de Almada 

O projecto vai reabrir a Praça do MFA à circulação automóvel 

DR

veículos ligeiros, reservados a pes-
soas com mobilidade condicionada, 
e de cargas e descargas.

A operação vai também requalifi-
car e homogeneizar os pavimentos 
do Eixo Central de Almada, intervir 
nos passeios, uniformizar as zonas 
de atravessamento de peões, nova 
sinalização e reformular a rede de 
drenagem de águas pluviais, abas-
tecimento de água e serviços de 
combate a incêndios. 

Para além desta fase de obra, 
existirá a Fase 1-B para remodelar a 
Avenida D. Nuno Álvares Pereira e 
Avenida D. Afonso Henriques. A Fase 
2 vai recair no cruzamento da Avenida 
Bento Gonçalves com a Rua Lopes 
Mendonça e o entroncamento com 
a Rua Mendo Gomes Seabra. Segue-
-se a Fase 3 para a rotunda do Centro 
Sul e o cruzamento da Avenida Ben-
to Gonçalves com a Rua Lopes Men-
donça. A Fase 4, e última, vai evoluir 
entre a Praça Gil Vicente e a rotunda 
de Cacilhas.  

Desacordo sobre um protocolo 
de acordo
Apesar de concordarem com a obra, 
os quatro vereadores da CDU abstive-
ram-se sobre a proposta e, tal como a 
bloquista Joana Mortágua, criticaram 
a maioria que governa a autarquia 
por ter assinado um protocolo com 
a Metro Transportes do Sul (MTS) 
– que opera o MST - e o Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes (IMT) 
para a execução do projecto, sem ter 
ouvido a oposição.

Trata-se de um acordo assinado a 
30 de Dezembro do ano passado, e 
que acabou por marcar a reunião de 
câmara de segunda-feira. “Foi assina-
do com base em que discussão? Ou a 
presidente [Inês de Medeiros] assina 
sem ouvir a câmara?”, questionou a 
vereadora comunista Amélia Pardal. 
E ouviu João Couvaneiro dizer que os 
“serviços jurídicos esclareceram que 
esse protocolo está dentro das com-
petências da presidente da câmara”.

A questão do acordo tripartido foi 

ainda focada pelo vereador social-
-democrata Miguel Salvado, mas 
para apontar o dedo à anterior gestão 
CDU por nunca ter conseguido en-
tendimento com a MTS para “reparar 
uma obra que foi mal feita”. “Estamos 
a tentar mitigar um problema e dar 
melhor mobilidade ao eixo central da 
cidade. Um problema que o anterior 
executivo [CDU] não queria resolver 
para não admitir que errou”.

Uma afirmação contestada pelo ve-
reador comunista José Gonçalves, que 
pertencia ao executivo CDU aquando 
da instalação do MST, a qual obrigou 
a alterações profundas na circulação 
na cidade. Lembrou o vereador que, 
“entre 2013 e 2017, foi feito trabalho 
para reabrir a Praça do MFA à circula-
ção automóvel, mas não o podia fazer 
sozinho”, e aqui referia-se à falta de 
entendimento do Governo e MTS para 
“aceitar o estudo da autarquia”. Não só 
para esta zona, mas também “sobre 
as implicações” que a alteração de 
circulação pode causar a toda a cidade.
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A vacinação contra a CO-
VID-19 irá permitir que seja 
alcançada a imunidade de 
grupo, passo fundamental 

para diminuir a pressão sobre o ser-
viço nacional de saúde. Só assim será 
possível que as nossas vidas possam 
lentamente voltar à sua normalida-
de, que as escolas possam reabrir e 
que se possa retomar a actividade 
económica, que tanto tem sido con-
dicionada e que cujas repercussões 
ainda irão afectar durante tempo 
indeterminado famílias e empresas.

Passada a fase em que a vacina foi 
administrada aos profissionais de 
saúde que estão na linha da frente e 
nos lares de idosos, chegamos agora 
a uma fase em que será necessário ter 
um campo de acção mais alargado. Is-
to irá certamente colocar novos cons-
trangimentos e que outros tipos de 
obstáculos tenham de ser superados.

A encabeçar estes desafios está 
naturalmente a dificuldade que os 
laboratórios terão nos seus processos 
produtivos bem como em toda a lo-
gística necessária para a distribuição 
das doses, para que estas cheguem a 
quem delas necessita. Perante estas 
dificuldades já muitas vozes neolibe-
rais se levantaram brandindo as van-
tagens de um mercado predatório e 
especulativo, porém a abordagem 
seguida pela união europeia, que 
permite uma equidade no acesso às 
vacinas a todos os estados membros 
vai prevalecer e demonstrar que este 
é o caminho justo e correcto.

Depois haverá a dificuldade na 
massificação da administração das 
vacinas. Os recursos humanos e 
materiais são compreensivelmente 
um bem escasso, pelo que irá ser 
necessário que sejam encontradas 
soluções alternativas viáveis, e que 
estas sejam implementadas de uma 
forma célere e eficaz. Sendo as autar-
quias as instituições que têm maior 
proximidade com as populações e 
que melhor conhecem as especifici-
dades das suas comunidades, estas 

Municípios e o importante apoio 
na campanha de vacinação

OPINIÃO

Rui Carvalheira

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

terão de estar presentes e participar 
de uma forma activa na campanha de 
vacinação de modo a poder contribuir 
no seu sucesso.

Neste sentido já várias câmaras 
estão a preparar pontos de vacina-
ção que serão uma preciosa ajuda ao 
SNS. No caso do concelho de Alma-
da, esta semana foram abertos dois 
centros de vacinação em articulação 
com o SNS e o Agrupamento de Cen-
tros de Saúde de Almada e Seixal. Aí 
funcionam de momento 20 postos 
de vacinação com uma capacidade 
instalada que irá permitir a vacinação 
de mais de 800 pessoas por dia. No 
primeiro dia de funcionamento fo-
ram já administradas vacinas a 100 
pessoas entre bombeiros e utentes 
com mais de 80 anos.

Para facilitar o acesso estes centros 
foram instalados em pavilhões des-
portivos localizados nas extremida-
des do concelho, o que permitirá op-
timizar as deslocações dos utentes. 
Será disponibilizado também pela 
câmara um serviço de transporte para 
que os utentes que não disponham 
de meios próprios possam se deslocar 
aos centros de vacinação, permitindo 
assim também apoiar condutores de 
táxis e uma actividade que está a ser 
muito afectada nesta crise.

O processo de vacinação terá de 
ser um esforço conjugado de várias 
entidades que desempenharão um 
papel fundamental no apoio ao poder 
central. O papel das autarquias é ful-
cral para o sucesso da campanha de 
vacinação e no apoio que as famílias 
e as empresas de menor dimensão 
necessitam para superar esta crise.

O processo 
de vacinação 

terá de ser 
um esforço 
conjugado 

de várias 
entidades que 

desempenharão 
um papel 

fundamental no 
apoio ao poder 
central. O papel 
das autarquias 

é ful cral para 
o sucesso da 

campanha de 
vacinação 

Almada

Humberto Lameiras

Vereação garante que 
vai continuar a exigir 
a construção de uma 
escola secundária, de 
raiz, na freguesia 

A ampliação da Escola Carlos Gargaté é reivindicação antiga 

CHARNECA DE CAPARICA

Executivo municipal aprova 
1,7 milhões para ampliação 
da Escola Carlos Gargaté

A Escola Básica Carlos Gargaté, na 
Charneca de Caparica, vai ser am-
pliada para receber também ensino 
secundário. Uma obra que implica um 
investimento de 1.759.827,48 euros 
partilhado entre a Câmara de Almada 
e o Ministério da Educação, em que a 
autarquia responde quase por meta-
de deste montante.

A câmara aprovou, na reunião de 
executivo de 15 de Fevereiro, o pro-
cedimento de contratação pública, a 
lançar por concurso público para esta 
obra, com os votos a favor do PS, PSD 
e BE e abstenção da CDU. Apesar de 
estarem a favor desta obra, os verea-
dores comunistas defendem que a 
ampliação da escola não pode ser um 
impedimento para que seja construída 
uma secundária de raiz na freguesia, 
posição também defendida por socia-
listas e social-democratas, assim como 
pela vereadora do Bloco de Esquerda.

“Para a CDU é de alta importância 
a construção de uma escola secundá-
ria na Charneca de Caparica, é o que 
temos sempre defendido, pelo que a 
ampliação da Escola Carlos Gargaté 
não pode ser uma dificuldade para que 
exista uma secundária com a dimen-
são necessária para a freguesia”, diz o 
vereador comunista António Matos. 
“Dos quase 6 mil alunos do secundário 
existentes no concelho, 1 600 são da 
Charneca da Caparica”, fez notar refe-
rindo a Carta Educativa do concelho.

Também a eleita pelo BE, Joana 
Mortágua, defende que esta é uma 
questão que não se pode perder de 

vista, e questionou a gestão da câmara 
sobre “qual a vida útil desta amplia-
ção”. Por outro lado, e apesar de ter 
votado a favor da obra, frisou o seu 
descontentamento por o Ministério 
da Educação não ter assumido o custo 
total da execução. “O Governo falhou 
na sua responsabilidade de responder 
pela construção de novos equipamen-
tos para o secundário”, acusou.

São posições que o socialista João 
Couvaneiro entendeu mas vincou 
que, neste caso, era “necessária uma 
resposta imediata” para receber os 
alunos do ensino secundário da fre-
guesia, uma vez que o agrupamento 
de escolas Carlos Gargaté só tem res-
posta até ao 3. º ciclo. “Se a câmara 
não se tivesse comprometido com 
o protocolo de ampliação da escola 
com o Ministério da Educação, não 
sabemos quando a obra seria feita”. 
“A nossa preocupação foi dar o passo 
possível neste momento”, clarificou.

Frisou ainda o vice-presidente da 
autarquia almadense que a preocu-
pação da gestão da câmara, (PS e 
PSD), é “dar prioridade à rede escolar 
do concelho, desde o pré-escolar ao 
secundário”, assim sendo, “não se 
pretende que a ampliação da Escola 
Carlos Gargaté condicione a constru-
ção de uma escola do secundário para 
a Charneca de Caparica”.

A construção do edifício de am-
pliação considera laboratórios, salas 
de aula e requalificação dos espaços 
exteriores da Praceta Frederico de 
Freitas, incluindo a reformulação das 
vias de acesso à escola. 

DR

O número de alunos do 
secundário na freguesia da 
Charneca de Caparica são 1 600, 
cerca de 23% do total de alunos 
neste nível de ensino no concelho

1 600
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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

Necrologia

Bloco Clinico

PUBLICIDADE

... que é possivel fazer a cremação 
das ossadas resultantes do levan-
tamento dos restos mortais do seu 

ente querido?
Para mais informações e garantia de 
melhores preços dirija-se à funerária 

Armindo ou telefone para...

Você sabia?Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!

COMUNICADO
A funerária Armindo lamenta profundamente o equívoco de informação que 
levou a que alguns familiares e amigos do Sr. Álvaro Henriques Cunha Machado 
se tenham deslocado ao cemitério no dia 17 de Dezembro, quando o funeral só 
se realizou no dia seguinte. A todos os que foram vítimas desta desinformação, 
o nosso sincero pedido de desculpas.

A funerária Armindo aproveita ainda para enviar publicamente os mais 
sentidos votos de pesar a todos os familiares e amigos. É sabido que o Sr. 
Álvaro Machado era amigo próximo da gerência desta agência e que será por 
nós para sempre lembrado como um exemplo de cidadania ativa pela nossa 
cidade de Setúbal. Cumpriu a sua missão e que agora possa descansar em paz.

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 08/02/2021
LEOPOLDINA DOS ANJOS PINTO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua filha e amigos, têm o doloroso dever de 
participar o falecimento da sua ente muito querida 
e de agradecer reconhecidamente a todos os que 
se dignaram a acompanhá-la até à sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas 
formas lhes manifestaram pesar.

Classificados

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 11 º parágrafo 1 º dos Estatutos, convoco a 
Assembleia Geral Ordinária do Agrupamento de Defesa Sanitária da 
Península de Setúbal, para o dia 25 de Março (segunda-feira) pelas 1 
OhOOm, na sede do A.D.S. sita na Rua dos Descobrimentos n.º 8 - A, 
na. Moita com a seguinte.

Ordem de Trabalhos:

1. Apresentação, Discussão e Votação do Relatório, Contas e o Pa-
recer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2020

2. Eleição dos Corpos Gerentes para o Triénio 2021/2023.
3. Discutir outros assuntos de interesse para o A.D.S.

Caso na hora marcada não estejam presentes mais de metade dos As-
sociados, fica feita desde já, a segunda convocatória para meia hora 
depois, realizando-se a mesma com qualquer número de presenças. 

Moita, 8 de Fevereiro de 2021 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

António Gonçalves da Silva Pato

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS 
CONCELHOS
265 520 716

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
CARLOS GOMES DAS CHAGAS 

11/01/1956 A 14/02/2021 (65 ANOS)  
Esposa, filhos, netos e familiares informam dolorosamente, 
o falecimento do nosso ente querido. 
Queremos agradecer a toda a equipa médica, de 
enfermagem e auxiliares da unidade de Oncologia do 
HSB,em especial à Dra. Anabela Neves, que durante 
todos estes anos foi incansável e sempre nos apoiou 
em todos os momentos. 
Agradecemos também à Dra. Margarida e à equipa de 
enfermagem da unidade Paliativa do HSB, por todo o 
carinho, dedicação e apoio que nos deram no final de 
vida do nosso ente querido.
Manifestamos a nossa profunda gratidão, a todos os 
que de alguma forma, nos apoiaram durante todos 
estes anos. 
Obrigado  

Tem uma Farmácia?
ou uma Clinica?

Anuncie 

Aqui!
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Região “A nova construção, dedicada à 
escolha do pescado previamente à 
entrada em lota, vai desenvolver-
se num único piso”, anunciou a 
empresa. O edifício terá três áreas 
distintas: “pavilhão operacional, 
instalações sanitárias e balneários, 
e zona exterior coberta”.

Docapesca 
lança concurso 
para construção 
no porto de 
pesca de Sines

A Docapesca lançou um novo 
concurso público para a construção 
de edifício de apoio à trasfega 
de pescado do cerco no porto de 
pesca de Sines, pelo preço base 
de 936 mil euros. Isto depois de 
o primeiro concurso, lançado por 
860 mil euros, ter ficado deserto. 

Os presidentes 
das cinco câmaras 
municipais dizem-se
preocupados 
com atrasos dos 
investimentos 

EM REUNIÃO COM O MINISTRO PEDRO NUNO SANTOS

Autarcas do Alentejo Litoral exigem rapidez na 
execução de projectos de ferrovia e rodovia

Os autarcas dos cinco municípios do 
litoral alentejano manifestaram, na 
última terça-feira, preocupação com 
os atrasos dos investimentos nas liga-
ções ferroviárias e rodoviárias na re-
gião e exigiram ao Governo “rapidez 
na execução dos projectos”.

“A segurança das populações e o 
desenvolvimento económico dos 
concelhos não podem ser afectados 
com estes atrasos”, alertou a Comu-
nidade Intermunicipal do Alentejo 
Litoral (CIMAL), em comunicado.

Segundo a CIMAL, esta posição 
foi assumida pelos presidentes das 
câmaras municipais de Alcácer do 
Sal, Grândola, Odemira, Santiago do 
Cacém e Sines durante uma reunião 
com o ministro das Infra-estruturas 
e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

O presidente da CIMAL e autarca 
de Alcácer do Sal, Vítor Proença, 
citado no comunicado, realçou a 
importância dos “investimentos 
económicos existentes e dos que 
estão em curso”, mas considerou 

Pedro Nuno Santos ao lado de Vítor Proença, que preside à CIMAL e à Câmara de Alcácer

DR

Os bombeiros do litoral alentejano 
começaram, na passada terça-feira, a 
ser vacinados contra a covid-19, com 
a primeira dose administrada a cerca 
de 160 operacionais.

A vacinação estendeu-se até quar-
ta-feira e decorreu no Hospital do Li-
toral Alentejano (HLA), em Santiago 
do Cacém. Englobou elementos das 
corporações dos concelhos de Al-
cácer do Sal, Grândola, Santiago do 
Cacém, Sines e Odemira.

LITORAL ALENTEJANO

Cerca de 160 bombeiros vacinados contra a covid-19 

“Entre hoje [terça-feira] e amanhã 
[quarta-feira] iremos vacinar cerca de 160 
bombeiros do litoral alentejano, incluindo 
Odemira e Vila Nova de Milfontes, que 
fazem parte da Unidade Local de Saúde 
do Litoral Alentejano (ULSLA)”, disse 
então o presidente da Federação dos 
Bombeiros do Distrito de Setúbal, João 
Ludovico, para vincar que nesta primeira 
fase do processo apenas foi contemplada 
com a primeira dose da vacina Astraze-
neca metade do dispositivo.

“É um número insuficiente para aquilo 
que é necessário, mas já é um sinal po-
sitivo e esperamos que a segunda fase 
para os outros 50% em falta chegue em 
breve para que os restantes bombeiros 
que estão na linha da frente no combate 
à pandemia e na resposta ao socorro e 
ao transporte de doentes possam rece-
ber a sua vacina”, adiantou.

João Ludovico lamenta, no entanto, 
que o início da vacinação aos bombeiros 
se tenha arrastado no tempo quando 

são “estes profissionais que dão respos-
ta a 95% do socorro às populações”.

O presidente da federação disse ain-
da que o processo “tem sofrido alguns 
constrangimentos” com “trocas dos dias 
que estão marcados” para a vacinação 
dos bombeiros e espera que “agora 
possa fluir”. Segundo o responsável, 
está previsto vacinar um total de 808 
bombeiros das corporações do Distrito 
de Setúbal nesta fase do Plano Nacional 
de Vacinação. HYN // MSF / Lusa

PINHAL NOVO

Requalificação 
do Monte 
Francisquinho 
já arrancou

A obra de requalificação do Monte 
Francisquinho, em Pinhal Novo, já es-
tá no terreno. A empreitada, revelou 
ontem a Câmara Municipal de Palme-
la, foi iniciada “em Janeiro" último.

O município aponta para Dezembro 
deste ano a conclusão dos trabalhos e 
salienta que esta intervenção “reabili-
tará e valorizará aquele antigo monte 
rural, reconvertendo-o num espaço 
multifuncional” que reunirá “uma rede 
de equipamentos e recursos diversi-
ficados para promoção de dinâmicas 
sociais, culturais e educativas”.

A obra contempla “a requalificação 
dos edifícios existentes e de toda a área 
envolvente, criando novos espaços se-
de para associações, espaços lúdicos, 
um polo de capacitação e cidadania 
num verdadeiro projecto comunitário”. 
A autarquia explica que “a recriação 
daquele espaço caminhará ao ritmo 
do trabalho dos seus actores institu-
cionais, associativos e individuais, de 
forma inclusiva, permitindo a elabora-
ção de projectos para a superação de 
dificuldades ou objectivos comuns, 
sociais, educativos e culturais”.

No exterior, adianta o município, 
“será construído um anfiteatro e se-
rão instalados equipamentos para 
actividades desportivas de ar livre”, 
além do arranjo paisagístico da zona.

A empreitada “foi objecto de uma 
candidatura ao Portugal 2020, inscri-
ta no Plano de Acção Integrada das 
Comunidades Desfavorecidas, ao 
abrigo do Plano de Desenvolvimento 
Urbano, com um orçamento no valor 
global elegível de 965.845,13 euros”, 
lembra a edilidade, a finalizar. M.R.S.

que “apresentam défices enormes, 
particularmente no que diz respeito 
aos acessos rodoviário e ferroviários”.

Na reunião, adiantou a comunidade 
intermunicipal, os autarcas pediram 
“urgência na reparação” do Itinerário 
Principal (IP) 1 entre Palma e Alcácer 
do Sal e da Estrada Nacional (EN) 253 
entre Comporta e Alcácer do Sal.

Os presidentes dos cinco municí-
pios também alertaram para “a ine-
vitabilidade de se avançar com os 
melhoramentos da EN120, no con-

celho de Odemira, e investimentos na 
estrada 263 para ligar este concelho 
à autoestrada”. Sobre os projectos 
na ferrovia, sublinhou a CIMAL, os 
autarcas reforçaram a necessidade 
de ser retomada a ligação ferroviária 
de passageiros na Linha Lisboa - Fun-
cheira, com paragem em Alcácer do 
Sal, Grândola, Ermidas e Odemira, 
encerrada desde 2012.

Ainda de acordo com o comuni-
cado da CIMAL, o ministro informou 
que para ligar Sines e Santiago do 

Cacém à Autoestrada 2 está a ser 
projectada a ligação a Grândola 
Norte, num horizonte até 2026, 
e garantiu que vai ser retomado o 
projecto do IP8 entre Sines e Beja. 
Questionado pelos presidentes de 
câmara sobre a nova linha ferroviária 
Sines - Grândola, Pedro Nuno Santos 
indicou que estão a ser projectados 
melhoramentos no corredor Sines - 
Santiago do Cacém - Ermidas - Grân-
dola - Alcácer do Sal, avançou a CI-
MAL, a concluir.  SM // MSF / Lusa

DR

Obras estão em curso desde Janeiro
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relaciona-
mento. 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 aplica-
ções 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
N o  p l a n o  a m o r o s o,  s e n t e - s e  m u i t o  a p a i xo n a d o  e  t e m  r e -
ceio de mostrar os seus sentimentos. No plano profissional, te-
rá 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 
renovados. 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 profissional – 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 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – 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
N o  p l a n o  a m o r o s o ,  r e l a ç õ e s  s ã o  c o r r e s p o n d i -
d a s  e  r e g i d a s  p o r  s i  e  p e l o s  s e u s  i n t e r e s s e s .  C o n t r o l e 
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 com-
preender 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

O Tratado da Carta da Ener-
gia (TCE), um acordo de 
investimento que envol-
ve atualmente cerca de 

50 países europeus e da Ásia cen-
tral, abrange todos os aspetos das 
atividades comerciais relacionadas 
com o sector da energia, incluindo 
comércio, transporte, investimen-
tos e eficiência energética.

Ora, este tratado encontra-se 
completamente obsoleto e não 
há evidências de que facilite o in-
vestimento ou reduza o custo da 
energia, havendo até interesses 
contrários aos da generalidade 
dos cidadãos. Na sua atual forma, 
o principal efeito deste tratado 
é proteger as indústrias de com-
bustíveis fósseis - e as respetivas 
emissões de gases com efeito de 
estufa - e ameaçar as finanças pú-
blicas dos estados signatários.

Acresce o facto de incluir o con-
troverso sistema de arbitragem 
ISDS (Investor-State-Dispute-Set-
tlement), sendo o acordo que tem 
motivado mais casos conhecidos 
de recurso a esse mecanismo, além 
de ser o único que permite estas 
arbitragens contra a UE como um 
todo.

De facto, as cláusulas deste 
acordo conferem amplos poderes 
aos investidores estrangeiros para 
poderem processar diretamente 
os estados em tribunais arbitrais 
internacionais, para receberem 
indemnizações avultadas por 
ações governamentais que, ale-
gadamente, prejudiquem os seus 
investimentos. Quer isto dizer que 
este mecanismo é um ataque à so-
berania dos Estados e à capacida-
de de definir livremente políticas 
económicas, sociais e ambientais. 
Isto, apesar de não existir qualquer 
justificação para a criação de um 
sistema de justiça a funcionar pa-
ralelamente.

Ficam apenas dois exemplos. 
A Vattenfall reivindicou 1,26 mil 

O Tratado da Carta de Energia

OPINIÃO

José Luís Ferreira

milhões de euros devido a um 
aumento dos padrões ambien-
tais para uma central de energia 
a carvão na Alemanha, o que for-
çou o governo local a flexibilizar 
a legislação para resolver o caso. 
Também a companhia de petróleo 
Rockhopper reivindica centenas 
de milhões de euros de hipotéticos 
lucros porque Itália proibiu novos 
projetos de extração de petróleo 
e gás na costa.

Aliás, os perigos do TCE têm 
suscitado várias preocupações 
e críticas por parte de cidadãos, 
juristas, parlamentares, tribu-
nais e governos. Para além disso, 
foi publicada uma Carta Aberta 
subscrita por cientistas, incluindo 
portugueses, e líderes climáticos 
que apelam aos membros do Tra-
tado para que se retirem dele e se 
comprometam claramente com a 
transição energética.

Os Verdes consideram que é 
fundamental debater-se e fazer-
-se uma avaliação do que está 
realmente em causa, quais as van-
tagens e desvantagens, quais os 
riscos e o que é necessário mudar, 
tanto na perspetiva de Portugal 
como da europa, salientando que 
o TCE acaba por contrariar muitos 
dos objetivos apresentados pela 
UE, particularmente em termos 
ambientais.

Portugal não deve pactuar com 
um TCE que seja contrário às 
preocupações e compromissos 
ambientais e aos interesses das po-
pulações e do país, deve por isso, 
defender intransigentemente um 
tratado alinhado com os objetivos 
da sustentabilidade do desenvolvi-
mento e se assim for, o nossos País 
deveria abandonar este Tratado.

Deputado do PEV

Portugal não 
deve pactuar 

com um TCE que 
seja contrário às 
preocupações e 
compromissos 

ambientais e 
aos interesses 

das populações 
e do país
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“Num futuro próximo não podemos 
deixar cair os jovens da formação”

Com 15 jogos já realizados na série 
H do Campeonato de Portugal, o 
Vitória Futebol Clube lidera isolado 
a competição, assumindo-se, numa 
altura em que o Amora Futebol Clube 
é o principal opositor, como principal 
candidato ao primeiro lugar. Apesar 
de os sadinos seguirem invictos (12 
triunfos e três empates), o treinador 
Alexandre Santana tem sido sempre 
coerente no seu discurso depois de 
cada partida, escusando-se a em-
bandeirar em arco.

Independentemente do desfecho 
que tenha tido na ronda anterior, o 
foco da equipa não altera, garante 
o técnico que recorda que o clube 
aguarda pelo resultado de um recur-
so que tem como objectivo reverter 
a decisão administrativa que relegou 
o Vitória da I Liga para o Campeona-
to de Portugal. “Cada vez que acabo 
um jogo volto ao ponto zero e come-
çamos novamente a trabalhar. Não 
nos podemos esquecer, mas não 
vivemos de passado”.

E acrescenta: “O Vitória está neste 
momento num escalão que não me-
recia porque em campo conseguiu 
os seus objectivos. As coisas ainda 
estão por definir em relação à I Liga. 
Continuamos a aguardar alguma de-
cisão dos tribunais sobre essa situa-
ção”, disse, salientando o trabalho e 
a dedicação de todos os que estão 
diariamente no Bonfim a fazer tudo 
para reerguer o Vitória.

Apesar da expectativa em rela-
ção ao que possa acontecer, “não 
podemos estar à espera, temos de 
fazer o nosso trabalho, ajudando a 
reconstruir o clube e mostrando que 

Ricardo Lopes Pereira

“Existem aqui homens, 
jogadores e trabalho 
na formação com 
muita qualidade”, 
diz treinador

ALEXANDRE SANTANA DEIXA ALERTA PARA QUANDO O VITÓRIA VOLTAR ÀS PROVAS PROFISSIONAIS
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existem aqui homens, jogadores e 
trabalho na formação com muita 
qualidade e que, num futuro próxi-
mo, voltando a uma I Liga ou prova 
profissional, não podemos deixá-los 
cair”, alerta o técnico ao jornal O SE-
TUBALENSE.

O capital humano que existe no 
plantel é crucial para o desempenho 
verificado até ao momento. “Os clu-
bes cada vez mais estão alerta para 
isso e têm de estar porque há muito 
valor cá dentro. Esta é uma equipa 
que tem jogadores muito jovens 
num campeonato que é maduro e 
tem jogadores experientes que co-
nhecem o jogo como ninguém e do-
minam as questões organizacionais”.

Sobre este assunto, em conversa 

recente com o nosso jornal, após um 
dos encontros realizados pelo Vitó-
ria no Bonfim, Alexandre Santana 
deu conta da forma como os clubes 
devem funcionar. “Para mim há coi-
sas muito claras na vida: os treina-
dores são para treinar, os jogadores 
para jogar e os directores para dirigir. 
Temos que nos relacionar e ouvir to-
dos, mas, fundamentalmente, temos 
que deixar que cada um faça o seu 
trabalho”.

O treinador afirma que isso tem 
acontecido no Vitória e essa política 
tem surtido efeito na forma como 
os atletas actuam preocupando-se 
com a missão que cada um desem-
penha. “Mais do que olharem para o 
colega do lado ou o adversário para 

para sermos mais felizes amanhã 
do que aquilo que somos hoje”.

Capitão Semedo regressa ao onze
Entretanto, o plantel continua no Es-
tádio do Bonfim a preparar o encon-
tro de domingo, pelas 12:45 horas, 
no campo Santos Jorge, em Pinhal 
Novo. No duelo entre os clubes vizi-
nhos, o treinador Alexandre Santana 
volta a contar com o contributo do 
capitão Semedo, médio que volta a 
assumir a titularidade depois de ter 
cumprido um jogo de castigo na jor-
nada anterior diante do Olhanense.

O avançado Zequinha, melhor 
marcador do Campeonato de Por-
tugal com 14 golos, tudo vai fazer 
para manter a veia goleadora na 
partida que vai decorrer em Pinhal 
Novo. Se cumprir esse objectivo, o 
atacante, de 34 anos, consegue mar-
car pela quinta jornada consecutiva. 
Nas rondas transactas, entre a 13.ª e 
16.ª, Zequinha facturou nas vitórias, 
ambas por 1-0, diante do Esperança 
de Lagos e Moncarapachense, bisou 
no 5-2 no reduto do Juventude de 
Évora e fez o segundo golo no em-
pate 2-2, do passado domingo, com 
o Olhanense.

Treinador Alexandre Santana quer ajudar a reconstruir o clube

O Vitória está 
neste momento 
num escalão 
que não 
merecia porque 
em campo 
conseguiu os 
seus objectivos 
Alexandre Santana 

ver se está melhor ou pior, devem 
pensar que hoje treinaram melhor 
do que ontem e que jogaram, e a 
equipa também, melhor este fim-
-de-semana do que no passado”.

O timoneiro dos sadinos dá exem-
plos concretos desta situação. “Não 
tenho que ensinar ao Semedo a 
questão do duelo defensivo nem ao 
Zequinha como fazer cruzamentos, 
tenho de lhes ensinar, isso sim, a jo-
gar numa equipa com uma ideia co-
lectiva em que eles estão inseridos. 
A ideia colectiva está bem definida 
e tem sido bem trabalhada. Chega-
mos ao fim-de-semana e a liberdade 
deles foca-se apenas no jogo e isso 
facilita-nos a vida. No final deseja-
mos atingir os nossos objectivos 



e comida para animais, entre 
outros bens essenciais, que serão 
posteriormente distribuídos 
pela população carenciada.  A 
Moita Solidária é um projecto que 
tem como objectivo mobilizar a 
população do Concelho da Moita 
a agir em apoio às famílias mais 

desfavorecidas neste tempo de 
crise económica agravada com 
a situação pandémica em que 
vivemos. A sede social do clube 
liderado por João Soeiro, que tem 
dado o seu apoio à iniciativa desde 
a sua criação, tem sido o principal 
ponto de recolha dos donativos. 

Moitense cede 
instalações para 
projecto de 
âmbito solidário

O União Futebol Clube Moitense 
cedeu as suas instalações, e 
juntou-se à Moita Solidária, para 
recolher donativos em géneros 
nomeadamente bens alimentares 
não perecíveis, produtos de 
higiene, cuidados pessoais e 
para a casa, roupa, brinquedos 
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II LIGA
Cova da Piedade 
e Vilafranquense 
empatam 
no acerto de 
calendário 

O Cova da Piedade não conseguiu 
melhor que um empate (1-1) na parti-
da que disputou no Estádio Municipal 
José Martins Vieira com o Vilafran-
quense, que se encontrava em atraso 
da 16.ª jornada.

Um golo em cada parte ditou a 
divisão de pontos entre os dois em-
blemas que lutam pela manutenção 
e que nesta partida, por força do re-
gulamento, não puderam apresentar 
os seus reforços de Inverno.

O Cova da Piedade marcou logo na 
primeira vez que chegou à baliza da 
equipa de Vila Franca, por Miguel Ro-
sa, que, aos cinco minutos, apareceu 
ao segundo poste, solto de marcação, 
a finalizar uma boa jogada de João Oli-
veira desenvolvida pelo lado direito.

Em vantagem, a equipa da casa 
recuou bastante no terreno e o Vi-
lafranquense tomou conta das ope-
rações, mas nem com os brindes de 
Gonçalo Maria (23’) e Simão Júnior 
(36’) conseguiu chegar ao golo, pois 
Malinowski atirou por cima e Leonar-
do permitiu a recuperação ao defesa 
piedense. 

No início da segunda parte, Mali-
nowski (49’) obrigou Adriano Facchi-
ni a uma grande defesa, que garan-
tiu, provavelmente, o empate para 
a equipa da casa, uma vez que, aos 
69 minutos, o guarda-redes do Co-
va da Piedade nada pôde fazer para 
travar a bomba de Vítor Bruno que, 
após cruzamento longo de Marcos 
Vinícius, veio trazer alguma justiça 
ao marcador.

A partida estava inicialmente 
agendada para 16 de Janeiro, mas 
foi adiada devido a um surto de co-
vid-19 nos ribatejanos, motivo pelo 
qual nenhuma das equipas pôde 
contar com a maioria dos reforços 
de Inverno, que ainda não estavam 
inscritos nessa data.

Cícero, Bruno Alves, Cristiano Go-
mes, Alex Freitas e Blondell estiveram 
ausentes no lado do Cova da Pieda-
de, que por esse motivo apresentou 
apenas seis suplentes, e Nuno Rodri-
gues, Daniel Pinto, Evandro Brandão 
e Gonçalo Santos não puderam dar o 
seu contributo aos visitantes.

José Pina  

O jogo, que esteve 
interrompido 27 
minutos, ficou marcado 
pela lesão do árbitro 
principal que teve de 
ser substituído por um 
dos seus auxiliares

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Pinhalnovense regressa à competição 
com vitória sobre o Moura

O Pinhalnovense venceu o Moura por 
2-1 em jogo relativo à 11.ª jornada da 
Série H do Campeonato de Portugal, 
que se encontrava em atraso.

 A vitória assenta bem à equipa de 
Pinhal Novo mas não foi nada fácil de 
conseguir devido à excelente réplica 
da equipa alentejana que continua na 
posse da lanterna vermelha enquanto 
a formação orientada por Ricardo Es-
trelado, que tem três jogos em atraso, 
saiu da zona de despromoção.  

Nesta partida defrontavam-se duas 
equipas que necessitavam de ganhar 
para melhorarem as suas posições na 
tabela classificativa. 

A jogar em casa, o Pinhalnovense 
entrou bem e ganhou dois pontapés 
de canto nos instantes iniciais mas a 
predisposição ofensiva durou pouco 
tempo porque a equipa alentejana 
rapidamente equilibrou.

A primeira situação de perigo foi 
criada pelo Pinhalnovense com Simo 
Mbhele a cabecear ao lado, após cru-
zamento efectuado do lado esquerdo 
do seu ataque. O Moura respondeu 
por Enock que rematou forte mas ao 
lado e aos 24 minutos surgiu o golo 
inaugural marcado por Simo Mbhele 
que aproveitou da melhor forma um 
erro de Lucas Santos que quis sair a 
jogar mas perdeu a bola para o seu 
adversário que, só com o guarda-
-redes pela frente, atirou a contar.

Passado pouco tempo aconteceu 
a lesão do árbitro Bruno Vieira, com 
um problema muscular. Assistido 
pelo massagista da equipa da casa 
foi-lhe colocada uma coxa elástica e 
aplicado gelo, mas, apesar disso, não 
estava em condições e foi necessário 

DR

Novo na frente do marcador, apro-
veitando um descuido de Ricardo 
Machado.

O Moura acusou pela negativa o 
golo e andou um pouco à deriva mas 
depois recompôs-se e deu tudo o que 
tinha na procura do empate mas o Pi-
nhalnovense serrou fileiras e conse-
guiu segurar a preciosa vantagem que 
garantiu o regresso às vitórias, depois 
de duas derrotas seguidas sofridas 
em Évora e Olhão.

Este foi também o regresso da 
equipa à competição após ter sido 
obrigada a parar devido aos casos 
positivos de covid-19 detectados no 
plantel. Com poucos dias de trabalho 
este foi um resultado extremamente 
moralizador para o grupo de trabalho 
comandado por Ricardo Estrelado 
que no próximo domingo recebe no 
Campo Santos Jorge, o Vitória Fute-
bol Clube, líder da série, às 12 horas 
e 45 minutos.

Estreia de Matheus Xavier  
e Rodrigo Coutinho 
Nesta partida será de salientar a estreia 
de dois jogadores na equipa de Pinhal 
Novo, o médio brasileiro de 21 anos 
Matheus Xavier e o defesa-central Ro-
drigo Coutinho, de 20 anos, que está de 
regresso ao clube depois de ter come-
çado a época nos sub-23 do Famalicão. 
Entraram ambos aos 80 minutos. 

Rodrigo Coutinho, que represen-
tou o clube na época 2017/2018, 
passou também pela Académica, 
Barreirense, Alcochetense, Almada 
e Vitória de Setúbal. 

Em mensagem dirigida aos adep-
tos, através das redes socias, Rodrigo 
Coutinho diz que está “muito feliz por 
voltar a vestir esta camisola, e a re-
presentar um clube onde já fui muito 
feliz. Quero ajudar a equipa ao má-
ximo a alcançar os seus objectivos. 
O que posso prometer é trabalho e 
dedicação a 200%.”

recorrer a outro árbitro. Como o jogo 
era à porta fechada, por acordo entre 
os clubes foi contactado outro árbitro 
(João Bernardo) que se disponibili-
zou. André Dias que era o assistente 
n.º 1 assumiu o comando da partida 
e João Bernardo foi desempenhar as 
funções de assistente n.º 2. Isto levou 
que o jogo estivesse interrompido 27 
minutos.

Com André Dias no comando a 
partida foi-se desenrolando e até ao 
intervalo tudo continuou na mesmo 
no que respeita ao resultado.

Na segunda parte a equipa alen-
tejana entrou da melhor maneira e 
logo no primeiro minuto chegou ao 
empate por Rodrigo Bastos na co-
brança exemplar de um livre directo. 
Mas, a resposta do Pinhalnovense foi 
imediata e no minuto seguinte, numa 
altura em que os alentejanos ainda 
estavam a saborear o golo, Pedro Paz 
colocou de novo a equipa de Pinhal 
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NÃO PERCA
REVISTA DA SAÚDE 

na  próxima segunda-feira nas bancas

Oferta da revista 
com a compra do jornal

Mantenha-se 
informado e em 

segurança!

Jornais e Revistas 
a melhor forma 
de estar em dia

REVISTA GRÁTIS 
COM O SEU JORNAL


