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Abertura

A FIGURA

Rodolfo Vaz

O antigo director desportivo do Vitória FC
foi constituído arguido e sujeito a Termo de
Identidade e Residência por suspeita de ter furtado
o troféu 'Ave Caesar Te Victor Salvete'. A taça, que
regressou ontem ao Bonfim, foi encontrada numa
quinta perto da casa do ex-director (ver pág. 14).

O REPARO
DR

OPINIÃO
Rui Carvalheira

A
Junta de
Santo André
e APA doam
toneladas de
papel ao Banco
Alimentar

A Junta de Freguesia de Santo André e a Agência Portuguesa do
Ambiente juntaram 5 630 quilogramas de papel que doaram ao
Banco Alimentar contra a Fome de Setúbal para serem trocados
por géneros alimentares.
A acção foi proporcionada com o desmantelamento do
Laboratório de Geologia e Geotecnia da APA, localizado na Galiza,
na freguesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém.
"A grande quantidade de papel no local resultou na ideia de ajudar
o Banco Alimentar, através da campanha 'Papel por Alimentos'",
explicou a autarquia.

CARTAS DO LEITOR
Grupo de Setúbal dos
Alcoólicos Anónimos

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.

“Cada grupo tem apenas um
propósito primordial - levar a sua
mensagem ao alcoólico que ainda
sofre”.
Alcoólicos Anónimos é uma
comunidade de âmbito mundial,
composta por pessoas que sofrem
da doença do alcoolismo e que,
tendo pretendido parar de beber,
vivem sem consumir álcool. O único
propósito de AA é ajudar outras
pessoas que tenham também
um problema relacionado com o
álcool, dando a conhecer a solução
proposta por AA. A razão de ser de
AA é, assim, a de divulgar, a todo e
qualquer alcoólico(a) que pretenda
ajuda, a existência de uma solução
para quem sofre da doença, e de
que é possível viver sem consumir
álcool: a experiência dos grupos de
AA, espalhados um pouco por todo

o Mundo, demonstra-o claramente.
Na cidade de Setúbal existe,
também, um grupo de AA.
Devido ao COVID-19 e seguindo
as recomendações das entidades
responsáveis as nossas reuniões
físicas encontram-se suspensas
temporariamente. Felizmente
existem hoje meios tecnológicos
que permitem minimizar o
afastamento social. Assim
informamos que as nossas reuniões
são agora realizadas através do
Skype todas as segundas-feiras,
quartas-feiras, quintas-feiras ás
21H00 e aos sábados ás 18H00.
Para ser membro de AA o único
requisito é o desejo de parar de
beber. Se tem um problema com
álcool saiba que em AA é o local certo
para receber a ajuda que precisa.
Para mais informações contactar:
Grupo de Setúbal de Alcoólicos
Anónimos - 937 756 183 (Carlos R.)
setubal.aa@gmail.com.

As raízes do ódio

radicalização do discurso em
alguns sectores do espectro
político nacional, nomeadamente a extrema-direita, está
a despertar e a trazer à tona alguns sentimentos que já esperávamos estarem
erradicados de uma sociedade plural e
democrática como a portuguesa.
Temos diversos exemplos ao longo
da história e em diversas latitudes de
como grupos extremistas fomentam
discursos baseados no ódio e conhecemos bem o seu modus operandi.
Primeiro identificam um grupo minoritário com problemas latentes com a
restante sociedade, para depois fazerem deles depender a causa de todos
os males que assolam a nação.
Nos últimos tempos, fruto do crescimento e visibilidade desses movimentos, temos assistido em praça pública a
discursos de índole racista e xenófoba,
e que recentemente se materializaram
numa petição que visava a retirada de
cidadania e consequente expulsão de
um cidadão nacional, fundamentada
apenas pela expressão da sua opinião.
Esta petição para além de imoral é ilegal e inconstitucional, servindo apenas
para que possamos identificar os racistas que se escondiam e que agora vão
saindo da toca.
Mas o objectivo deste tipo de acções
é apenas colocar estes temas na agenda política. Após a adesão de algumas
pessoas a esta petição sem sentido,
logo o líder do partido de extrema-direita veio propor a criação de uma
nova lei que reintroduziria a figura do
exílio no nosso país. Porém sabemos
que eles não irão parar por aí. Se agora querem expulsar estrangeiros, mais
tarde quererão alargar o âmbito a todos
os que não partilham das suas ideias
fascistas. O processo é-nos infelizmente bastante familiar e de má memória,
pois era uma prática corrente do regime fascista-provinciano salazarista, e
era uma das armas preferidas contra
todos os que lutavam pela liberdade e

pela democracia.
Todo o preconceito assenta no desconhecimento e na ignorância. Essas
são talvez as maiores armas que as ditaduras usam para controlar os cidadãos
e permitir implementar as suas políticas
restritivas e repressivas.
O racismo é talvez o sentimento mais
baixo que o ser humano pode ter. A
discriminação de outros baseada no
tom de pele, na nacionalidade e na religião professada só é possível porque
mesmo no século XXI a ignorância e o
desconhecimento abundam mesmo
nas sociedades mais desenvolvidas.
As crises económicas e de valores
potenciam o surgimento destes movimentos. A internet e as redes sociais
têm sido um eficaz meio que estes
extremistas usam para a propagação
das suas mensagens. Os algoritmos
utilizados facilitam a encontrar e conectar quem pensa de modo similar. Já
não é necessário procurar certo tipo de
informação, porque ela dependendo
da nossa actividade on-line, vem ter
connosco.
Temos de combater como todas as
forças os discursos de ódio e os movimentos antidemocráticos e não podemos permitir que sejam eles a marcar a
agenda política. Ao mordermos o isco
por eles lançados estamos a ajudá-los
a cavalgar a onda do seu extremismo.
A liberdade, a igualdade e a democracia são valores fundamentais da nossa
sociedade e que não podem ser postos
em causa, temos de ser totalmente intolerantes para com a intolerância.
Não podemos fingir que nada se
passa e que o racismo não é um problema. Todos os seres humanos são
iguais, e ao permitir que alguns sejam
discriminados, estamos no fundo a
permitir que seja discriminada toda a
humanidade.
O ódio não pode vencer.
WeMob | Mobilidade de Almada
E.M.S.A.

25 de Fevereiro de 2021 O SETUBALENSE 3

EDP gastou 18
milhões com
fecho da Central
de Sines

A EDP revelou ontem que os
custos com o encerramento
da central a carvão de Sines
atingiram os 18 milhões de euros,
de acordo com um comunicado
enviado à Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários (CMVM).
Na nota, em que deu conta dos

resultados de 2020, a eléctrica
indicou que “antes da cessação de
operações no final de Dezembro
de 2020, a central a carvão de Sines
aumentou a produção no 2S20
[segundo semestre de 2020] para
queimar o carvão remanescente”
e que, por isso, “Sines representou

3% da produção total da EDP e 2%
das receitas da EDP em 2020”.
Já a “restante produção de
energia a carvão representou 6%
da produção em 2020 (vs. 10%
em 2019) e 3% das receitas do
grupo EDP em 2020 (vs. 6% em
2019)”, lê-se na mesma nota.

DR

GRÂNDOLA

Homem que deixou
mãe morrer à fome
vai ser julgado
Os dois ocupantes do veiculo ligeiro sofreram ferimentos graves
DR

Isabel não saiu da cama
pelo menos durante
quatro meses. Filho
usava reforma
Um homem que deixou a mãe idosa
morrer à fome em Grândola foi acusado pelo Ministério Público de homicídio qualificado e vai a julgamento no Tribunal de Setúbal responder
pelo crime que lhe pode valer a pena
máxima.
O corpo de Isabel Velez, de 82
anos, foi encontrado pela GNR de
Grândola a 1 de Agosto de 2020 na
casa onde esta vivia com o filho, no
número 10 da Rua 25 de Abril. Foi o
filho, Carlos Rosa, que nesse sábado
calorento chamou os bombeiros porque a idosa já não respirava.
A GNR apercebeu-se de que se
trataria de um cenário de crime e
chamou a PJ. Falência multiorgânica
por falta de alimentação e ausência
de movimentos foram as causas da
morte.
A investigação da Polícia Judiciária
de Setúbal apurou que o homem deixou propositadamente a mãe morrer
à fome no quarto desta, enquanto
passava os dias a ver televisão no
quarto ao lado, com ambientadores
para disfarçar o cheiro nauseabundo
que provinha do quarto da idosa.
Isabel faleceu nesse dia 1 de Agosto e não saía da cama há pelo menos
quatro meses. O filho, alcoólico, apenas a alimentava a leite e água, ficando com a reforma de dois mil euros
mensais. A última vez que comprou
comida para a mãe foi em Janeiro:
uma sopa.
Carlos Rosa foi detido e às autoridades queixou-se de que a mãe era teimosa e não queria comer. A sua tese
não colheu apoiantes e foi colocado
em prisão preventiva. Volvidos seis
meses, o Ministério Público acusa-o
ter morto a mãe num acto contínuo

À ENTRADA DE SETÚBAL

Quatro feridos em choque
de carro com ambulância
Um choque rodoviário entre uma viatura de transporte de doentes não urgentes dos bombeiros de Sesimbra e um
veículo ligeiro na Estrada Nacional 10, à
entrada de Setúbal, provocou quatro feridos, dos quais dois graves e dois leves.
Os ferimentos considerados graves
foram sofridos pelos dois ocupantes
do veículo ligeiro.
Um bombeiro e um utente que
seguiam na viatura dos bombeiros
sofreram ferimentos leves, informou
fonte da proteção civil.
O alerta para a colisão rodoviária

GNR apercebeu-se do crime e chamou a PJ

de crueldade para aumentar o sofrimento da vítima, a fome.
Carlos Rosa é descrito como alcoólico, pessoa de difícil trato e sem
amigos. Há seis anos, a sua mulher

O corpo de
Isabel Velez,
de 82 anos, foi
encontrado
pela GNR de
Grândola a 1 de
Agosto de 2020
na casa onde
esta vivia com
o filho, na Rua
25 de Abril

colocou-o fora de casa e desde aí que
tentava o divórcio, nunca aceite pelo
arguido. Mudou-se para casa da mãe
com o pai já falecido. Dependente da
reforma da mãe, o arguido sempre se
recusou a tratar dela.
A reforma da idosa era entregue
em casa em Grândola pelos correios
desde Março. Alegando a impossibilidade daquela se deslocar para a
receber desde esse mês, Carlos Rosa
apresentava o cartão de cidadão da
mesma e recebia, em numerário, a
totalidade do valor da reforma. Ninguém suspeitava de nada.
A última vez que a idosa tinha ido
ao hospital tinha sido há dois anos onde ficou internada durante dois dias.
Foi-lhe diagnosticado no Hospital
do Litoral Alentejano desidratação,
sendo que a mesma se encontrava
em péssimo estado geral. Já nesta
altura estava ao cuidado de Carlos
Rosa. Esta foi a última vez que teve
cuidados médicos. Antes disso foi em
2013, mas apesar da idade avançada,
não tinha doenças.

foi dado às 10h46 junto a um posto
de combustível na Estrada Nacional
10, à entrada da cidade de Setúbal.
Todas as vítimas foram transportadas para o Hospital de São Bernardo.
No local estiveram empenhados 20
operacionais apoiados por nove viaturas
dos bombeiros sapadores e voluntários
de Setúbal, bombeiros de Sesimbra e a
viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São Bernardo. A
GNR e a PSP também estiveram no local
do sinistro. O trânsito esteve condicionado durante as operações de socorro.

14ª EDIÇÃO EM FORMATO ONLINE

Concurso Nacional de Leitura
com 55 alunos da Moita
A fase municipal do Concurso Nacional de Leitura (CNL), agendada para
o próximo dia 2, entre as 9h00 e as
12h30, em formato online, conta este
ano com a participação de 55 alunos
do concelho da Moita, desde o 3º ano
do 1º ciclo ao ensino secundário. Neste âmbito, a autarquia local adianta
que os jovens vão prestar uma prova
escrita e uma prova oral, “com a leitura de um excerto da obra indicada
para o seu ciclo de ensino”.
O concurso, recorde-se, tem por
objectivo estimular a prática da leitura entre os alunos dos estabelecimentos de ensino concelhios, sendo
escolhidas quatro obras para cada
ciclo de ensino.
“A Noite dos Animais Inventados”, da
autoria de David Machado, é o livro escolhido para os alunos que frequentam
o 1º ciclo. Já os 2º e 3º ciclos terão como

obra para leitura, respectivamente, “O
Ladrão da Casa da Música”, de Manuela
Ribeiro e “O Velho Que Lia Romances
de Amor”, escrito por Luís Sepúlveda.
Para os estudantes do ensino secundário foi escolhido o livro “A Desumanização” de Valter Hugo Mãe.
Os primeiros três vencedores de
cada ciclo de ensino, informa aquela
câmara, vão receber prémios em livros, no valor total de 310 euros, oferecidos pelo município moitense. Vivina Nunes, vereadora na Câmara da
Moita, a escritora Manuela Ribeiro e o
encenador Rui Catalão são as figuras
escolhidas a nível local para integrar o
júri da 14ª edição do CNL, uma iniciativa promovida a nível nacional, pela
Direcção Geral do Livro, dos Arquivos
e das Bibliotecas, no âmbito do Plano
Nacional de Leitura, em parceria com
outras entidades. L.G.
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Setúbal

COLABORAÇÃO ENTRE A AUTARQUIA E O IHRU

Estratégia Local de Habitação mobiliza 22 M€
para a reabilitação de oito bairros setubalenses
DR

Acordo celebrado
ontem em cerimónia
online contou com a
participação do ministro
das Infraestruturas e da
Habitação

Ministro diz que momento
é importante para o Governo

Maria Carolina Coelho
A Câmara Municipal de Setúbal estabeleceu ontem oficialmente um
acordo de colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana (IRHU), no sentido de serem
mobilizados 22 milhões de euros para
a requalificação de oito bairros setubalenses, valor inserido na Estratégia
Local de Habitação para o concelho.
O acordo, que surge da necessidade de serem identificadas as carências habitacionais da população
sadina, no âmbito do 1.º Direito –
Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, representa um investimento
de 11 milhões de euros por parte do
município, enquanto que o Governo,
através do IHRU, se compromete a
participar com igual valor a fundo perdido, explicou Maria das Dores Meira,
presidente da edilidade, na cerimónia
online de homologação da parceria.
Desta forma, a reabilitação do parque habitacional municipal irá envolver os bairros da Bela Vista, Forte da
Bela Vista, Alameda das Palmeiras,
Quinta de Santo António, Manteigadas, Afonso Costa, Brejoeira e 20 de
Julho.
“Setúbal é hoje um concelho com
necessidade de medidas de acesso à
habitação para quem cá vive e para
quem cá quer viver. A cidade cresceu
e qualificou-se económica, social e
culturalmente. Tal crescimento tem,
como é natural, de ser acompanhado
pelo aumento do número de casas
para morar e de facilidade no acesso
à habitação. A Estratégia Local de Habitação de Setúbal constitui precisamente o instrumento de planeamento para dez anos e que visa alcançar

bairros municipais. Temos a capacidade para construir novas habitações de
renda apoiada e para dotar a cidade
de uma bolsa de alojamento temporário e urgente para pessoas em
situação de sem-abrigo e de violência
doméstica”, concluiu.

Foram identificadas 338 famílias no concelho sadino em situação de grave carência habitacional

tais objectivos”, referiu a autarca.
Foi, assim, este o motivo que levou
a autarquia a “optar por este plano”,
uma vez que o programa 1.º Direito
tem como objectivo “apoiar a promoção de soluções habitacionais para

pessoas que vivem em condições
precárias e que não dispõem de capacidade financeira para suportar
o custo do acesso a uma habitação
adequada”.
No concelho, segundo revelou a

Rectificação Câmara esclarece
que acordo não será para
realojamento de famílias
No decorrer da cerimónia
online de homologação do
acordo de colaboração ontem
celebrado entre a Câmara
Municipal de Setúbal e o
Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU),
Maria das Dores Meira,
presidente da autarquia sadina,
esclareceu que o mesmo terá
como objectivo “promover a
reabilitação de fracções ou de
prédios do parque habitacional

público” e não realojar famílias,
como informou na passada
terça-feira o município em nota
de Imprensa.
No encontro virtual ficaram,
assim, definidas as soluções a
aplicar ao abrigo do 1.º Direito
– Programa de Apoio ao Acesso
à Habitação, tendo em conta
as necessidades habitacionais
dos agregados familiares, num
investimento global de 22
milhões de euros.

edil, através do “diagnóstico efectuado, foram identificadas 338 famílias
em situação de grave carência habitacional e a viverem em condições
indignas”, como “em barracas ou em
casas sem condições de habitabilidade”. “Há, ainda, 1 035 famílias com
pedido de habitação validado e que
aguardam a atribuição de habitação
municipal por ausência de rendimento suficiente para fazer face aos
valores de renda praticados hoje no
mercado”, acrescentou.
Para Maria das Dores Meira, este
representa “mais um passo nesta
caminhada, há muito iniciada no
processo de reabilitação da habitação pública do concelho e na procura
de soluções que concedam a todos a
possibilidade de ter uma casa digna”.
“A possibilidade de, no futuro, beneficiarmos de fundos para investimento
na reabilitação e construção de casas
de renda apoiada por via do plano de
recuperação e resiliência deixa-nos
esperançosos. Setúbal tem a necessária capacidade política e técnica
para reabilitar todos os edifícios dos

Na cerimónia de assinatura do referido acordo, transmitida via online,
interveio igualmente o ministro das
Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, na qual sublinhou
que o momento é não só importante
para Setúbal, como também para o
Governo.
“Setúbal já tem o seu trabalho enquanto autarquia. Na Estratégia Local
de Habitação está no primeiro grupo
também de municípios que a conseguiram aprovar. De qualquer forma,
era importante que a administração
central assumisse a sua responsabilidade e é isso que nós estamos a fazer
com o 1.º Direito. Não é por acaso que
chamamos 1.º Direito, pois ter uma
casa, ter um lar, é fundamental para que qualquer um de nós se possa
desenvolver plenamente, enquanto
homem e mulher, constituir família e
organizar a vida”, disse.
No entanto, para o ministro, é importante que a política de habitação
não se limite apenas à população mais
carenciada, tendo ainda adiantado
que está a ser preparado um outro
programa para a classe média. “Temos de caminhar na política de habitação para que ela chegue também
à classe média ou à população com
rendimentos médios, que nós sabemos que têm dificuldades crescentes
no acesso à habitação. São muitas as
razões que levam as nossas jovens
famílias a ficar em casa dos pais para
lá daquilo que gostariam”, sublinhou.
No encontro virtual participaram
igualmente a secretária de Estado
da Habitação, Marina Gonçalves, o
secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge
Botelho, e a presidente do Conselho
de Administração do IHRU, Isabel
Dias.
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IPS em webinar
com ministros
sobre contributo
dos politécnicos
para o País

O Instituto Politécnico de Setúbal
associa-se a um debate sobre o
contributo do ensino superior
politécnico para a concretização do
Plano de Recuperação e Resiliência,
que decorre hoje, pelas 17h00,
através de um webinar.
A sessão é promovida pelo Conselho

Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos (CCISP)
e terá os contributos do ministro
da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, e do
ministro de Estado, da Economia
e da Transição Digital, Pedro Siza
Vieira. O presidente do CCISP e do

IPS, Pedro Dominguinhos, será o
anfitrião, estando como oradores os
especialistas Mário Vale, do Instituto
de Geografia e Ordenamento do
Território, José Teixeira, CEO do
grupo DST, Rui Gidro, da Deloitte,
e Maria Manuel Leitão Marques,
deputada europeia.

SOCIALISTAS ANUNCIAM REFORÇO DE PROFISSIONAIS

Mais dois médicos a caminho do
Centro de Saúde Santos Nicolau

BREVES
SÃO SEBASTIÃO

DR

Um dos clínicos assume
funções esta semana,
e o outro chega em
Abril. Balanço com o
ACES Arrábida também
passou pela vacinação

A Junta de Freguesia
de São Sebastião
procedeu recentemente
à pavimentação da área
pedonal da Travessa Nova
Sintra, situada no Bairro
da Azeda, uma vez que o
percurso se encontrava em
terra batida. Desta forma,
a intervenção consistiu na
colocação de blocos de pavê.

Mário Rui Sobral
O Centro de Saúde Santos Nicolau
vai ser reforçado com mais um médico ainda no decorrer desta semana
e mais uma médica a partir de Abril
próximo.
O anúncio foi feito, em comunicado, pelos deputados parlamentares
do PS eleitos por Setúbal, na sequência de uma reunião que realizaram na
passada sexta-feira com a direcção
executiva do ACES Arrábida – agrupamento de centros de saúde que
engloba os concelhos de Setúbal,
Palmela e Sesimbra.
Ao mesmo tempo, os eleitos do PS
realçam a importância deste aumento médico, para sublinharem que “a
dificuldade no reforço de profissionais e na resposta aos utentes é um
problema que está a ser acompanhado e que tem maior pressão no
concelho de Setúbal”. Até porque,
no território sadino, “mais de 30%
da população continua sem médico
de família”, o que, fazem notar, “contrasta com Sesimbra e Palmela, onde
essa percentagem baixa para 10,3%
e 8,4%, respectivamente”.
A reunião, por videoconferência, dinamizada pelos deputados socialistas
no âmbito do roteiro “Manter a proximidade, em segurança”, teve como
PUBLICIDADE

Travessa na
Azeda recebe
passeio em pavê

Reforço médico é importante pois no território sadino “mais de 30% da população continua sem médico de família"

objectivo não só debater as respostas
dos cuidados de saúde primários como também o processo em curso de
vacinação contra a doença. E foram
dados a conhecer alguns números.
“Durante esta semana chegarão
ao ACES Arrábida 3 700 vacinas”,
revelam os parlamentares do PS, que
foram igualmente informados de que
“os centros de vacinação de Setúbal
(Cais 3), Pinhal Novo e Quinta do Conde estão prontos” para o arranque do
processo. “Fazendo um balanço do
plano de vacinação, foi reafirmada a
capacidade para ministrar todas as
vacinas, sendo que até 12 de Janeiro
foram vacinados 200 profissionais
considerados prioritários" nos três
concelhos, adiantam os socialistas.
De 12 do mês passado para cá, “já fo-

ram vacinados 450 profissionais, 508
pessoas entre os 50 e os 65 anos, e
380 com mais de 80 anos”.

Novos centros de saúde em foco

A criação de novos centros de saúde
foi outro dos assuntos que estiveram
em cima da mesa. A construção do
Centro de Saúde de Sesimbra, iniciada em Dezembro último, decorre
“com normalidade". E em relação às
unidades de saúde projectadas para
o concelho de Setúbal, o processo da
“de Azeitão é o que está mais avançado", encontrando-se “em fase de
lançamento de concurso” da obra. “A
infra-estrutura para o Bairro do Liceu
já tem terreno identificado e projecto
e a prevista para Santos Nicolau tem
igualmente o processo em curso e irá

constituir um ganho no futuro, pela
possibilidade de aumentar a capacidade de resposta à população”, frisam os socialistas.
Os deputados foram ainda informados de que “já existe terreno para a
construção” do Centro de Saúde da
Quinta do Anjo. A administração da
saúde está “a encetar os contactos
apropriados para a sinalização da
unidade”.
Além dos parlamentares socialistas, marcaram ainda presença na reunião os presidentes das concelhias do
PS de Setúbal (Paulo Lopes), Palmela
(Raúl Cristóvão) e Sesimbra (Nelson
Pólvora). Antes, no mesmo dia, os deputados reuniram-se também com a
direcção executiva do ACES Almada
Seixal (ver peça na pág. 13).

TRÂNSITO

Passagem das
Fontainhas
condicionada
Devido à realização de
“trabalhos de reparação
nas juntas de dilatação”, a
passagem desnivelada das
Fontainhas encontra-se
condicionada ao trânsito
automóvel até amanhã,
explica a Câmara Municipal de
Setúbal em comunicado.
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COMEMORAÇÕES DECORREM DE 1 A 8 DE MARÇO

Ciclo de conversas online “Vozes ao Alto”
assinala Dia Internacional da Mulher
DR

Evento tem lugar na
página de facebook
das bibliotecas
Luís Geirinhas
O refrão do poema de José Gomes
Ferreira na canção “Jornada”, do compositor Fernando Lopes-Graça, serve
este ano de mote ao ciclo de conversas online que a Câmara da Moita vai
promover, entre os dias 1 e 8 de Março,
na página de facebook das bibliotecas
municipais, numa iniciativa que se insere no âmbito das comemorações do
Dia Internacional da Mulher.
As conversas e reflexões no feminino “Vozes ao Alto”, vão reunir oito mulheres convidadas pelo município para
abordar “temas fraturantes no actual
contexto que o país e, naturalmente o
concelho da Moita vivem”, refere a autarquia. A conciliação entre a vida profissional, a vida familiar e o teletrabalho,
a situação social das mulheres na actual

Marina Popova, bailarina e coreógrafa é uma das participantes

conjuntura, bem como a precariedade
do mercado de trabalho, a criatividade
e a arte em tempos de pandemia ou
as migrações, serão algumas das temáticas a analisar no decorrer destas

conversas.
“Expor ideias, interrogar a realidade e oferecer diferentes olhares sobre
estas importantes temáticas” são os
objectivos desta iniciativa daquela câ-

mara, que visa igualmente “contribuir
para o debate e análise de um futuro
em que todos e todas são chamados
a participar”.
A bailarina, coreógrafa e professora
de dança Marina Popova (dia 1), Sílvia
Filipe Martinho (dia 2), a estudante e
membro do Grupo de Teatro Os Zecas,
Mariana Bárbaro (dia 3) e a professora
de apoio educativo Carla Filipa Rosa
(dia 4), são as primeiras convidadas a
intervir neste ciclo de conversas.
No dia 5, será a bombeira de 3ª na Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários as Moita a intervir no evento, seguindo-se Isabel Guerreiro (dia 6),
tabalhadora nas áreas de animação e
ocupação dos utentes no Lar São José
Operário e Santa Casa da Misericórdia
de Alhos Vedros. A anteceder o Dia da
Mulher, a conversa no feminino será feita na companhia de Kyrah lé, estudante
de Artes Performativas em Londres. A
finalizar este evento digital, no dia 8,
estará a vereadora Vivina Nunes, responsável pelos pelouros da Educação,
Assuntos Sociais e Saúde e Recursos
Humanos da Câmara da Moita.

PROJECTO TOCA RUFAR

Escolas de 1º ciclo com acesso livre a formação musical ‘online’
DR

Docentes podem
solicitar adesão
junto do município
Os estabelecimentos de ensino de 1º
ciclo do concelho da Moita vão passar
a poder ter acesso livre à formação
musical ‘online’, disponibilizada pelo
Toca Rufar, um projecto reconhecido
a nível nacional e internacional, pela
sua “excelência na área da percussão
tradicional portuguesa”, informa a autarquia local.
A parceria estabelecida com aquele
município permitirá que, para além
das turmas que estão abrangidas no
presente ano lectivo e que transitaram para a modalidade de formação
à distância, também todos os pro-

Os professores podem partilhar propostas interactivas com alunos

fessores deste nível de ensino e que
estejam interessados o possam fazer,
até que seja possível o regresso ao
modo presencial.

Para este efeito, os docentes terão
de solicitar a sua adesão através de
e-mail (div.cultura@cm-moita.pt),
junto da autarquia moitense, numa

iniciativa que tem por objectivo “estimular novas aprendizagens” nesta
área.
Os docentes, adianta a câmara,
poderão deste modo “partilhar propostas interactivas com os seus alunos, diferenciadas consoante a faixa
etária e o grau de ensino”, através do
lançamento de desafios como vídeos,
quis, entre outros, tendo como meta
promover “o trabalho autónomo e a
capacidade de pesquisa”.
Os conteúdos, segundo a edilidade, estarão disponíveis através do
domínio de acesso livre www.tocarufarescolas.pt, sendo “uma ferramenta de apoio ao ensino na área da
expressão musical”, contribuindo assim para o desenvolvimento global
das crianças. L.G.

GATOS

Projecto
CED realizou
em 2020
perto de 290
esterilizações
Luís Geirinhas
Apesar do confinamento provocado
pela actual situação da crise pandémica,
o Projecto CED (Captura, Esteriliza e Devolve), com a colaboração de diversos
veterinários em regime de voluntariado,
conseguiu ao longo do último ano realizar
perto de 290 esterilizações de gatos, capturados por todo o concelho da Moita.
Constituído por um grupo informal
de voluntários que, desde 2015, tem
vindo a intervir naquele território, junto de colónias de gatos numerosas ou
problemáticas, que vivem pelas ruas do
concelho, em casas abandonadas ou em
pequenos abrigos, o projecto em causa
tem por objectivo procurar “controlar a
sua população, mantendo-a saudável”.
Em 2020, segundo a autarquia local, o
grupo conseguiu concretizar a adopção
de um total de 48 gatos, através de uma
intervenção apoiada pelo município, que
“tem vindo a valorizar o trabalho efectuado no que respeita ao bem-estar animal”.
Para esta câmara, os resultados do CED
“são muito positivos, com a redução significativa do número de indivíduos em cada
colónia” e “cuja existência desempenha
um importante papel no controle das
pragas urbanas de roedores”.
Para além da captura, esterilização e
devolução dos gatos de rua, o projecto
tem se estendido ao apoio e sensibilização dos tratadores destes animais, sobretudo, no que diz respeito à importância
da remoção dos restos de alimentos e
na promoção de campanhas para a sua
adopção.
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Vereação
socialista
propõe redução
da factura
da água

Os vereadores do PS na Câmara da Moita,
apresentaram uma proposta de redução da
factura da água durante os meses de Fevereiro e
Março, defendendo que “tempos excepcionais
requerem medidas excepcionais”. Os socialistas
lembram que “os impactos sociais e económicos
das medidas que visam o combate à pandemia,
têm tido fortes consequências nas famílias

e empresas” do concelho. Neste sentido,
sublinham ser necessário implementar medidas
para “ajudar e apoiar quem mais necessita”,
destacam. Recordam ainda que os serviços de
águas e saneamento são “essenciais” para o
bem-estar das famílias, permitindo “o acesso
à continuidade e à qualidade na prestação dos
mesmos, num quadro de eficiência e equidade

de preços por todos os utilizadores finais”. Face à
actual conjuntura de saúde pública, com “fortes
consequências a nível económico”, defendem,
“há que conciliar novamente a acessibilidade
a esse serviço, garantindo a continuidade
da sustentabilidade do próprio sistema de
abastecimento de águas e saneamento”, à
semelhança do que aconteceu no ano passado.

FOTOS_DR

BREVES
BAIXA DA BANHEIRA

Espaço do Cidadão continua
encerrado até amanhã
Por motivos técnicos, o Espaço
Cidadão da Baixa da Banheira,
encontra-se temporariamente
encerrado até esta sexta-feira.
De acordo com informação da
autarquia, este serviço continua
disponível, durante este período,
no Balcão do Munícipe da Moita,
sendo para isso necessário que
os interessados solicitem o
agendamento dos atendimentos

a realizar por telefone (210 816
808), entre as 9h00 e as 12h30,
ou através de e-mail (cmmoita@
mail.cm-moita.pt). Por este
motivo, a autarquia agradece
a compreensão de todos os
munícipes e lembra que estes
espaços devem ser,
actualmente, utilizados para
assuntos inadiáveis e sujeitos
a marcação prévia.

GAIO-ROSÁRIO

A autarquia criou naquele equipamento os circuitos a utilizar pelos utentes no momento da sua vacinação

Instalada rampa de acesso
no edifício da Junta
A Junta de Freguesia do GaioRosário colocou, recentemente,
uma nova rampa de acesso
para pessoas com dificuldades
de locomoção, na entrada
daquele edifício, para permitir
uma melhor acessibilidade
a todos os fregueses. Os
trabalhos realizados foram

OPERAÇÃO LOGÍSTICA CONTRA A COVID-19

efectuados pelos funcionários
daquela autarquia. Também
recentemente, na localidade
de Sarilhos Pequenos, foi ainda
colocado um novo piso no parque
infantil do Jardim de Infância ali
situado, para reforçar a segurança
das crianças que frequentam este
estabelecimento concelhio.
DR

Processo de vacinação arrancou
no Pavilhão de Exposições
Recursos humanos
cedidos pela câmara
controlam entrada
e saída de utentes
Luís Geirinhas

MOITA

Junta distribui equipamento
individual nos lares da freguesia
O executivo da Junta de
Freguesia da Moita, liderado
pelo presidente João Miguel,
decidiu reforçar nos últimos dias
a distribuição de Equipamentos
de Protecção Individual
(EPI’s) pelos lares existentes
naquela vila. A iniciativa teve

como principal objectivo,
uma vez mais, dar uma nova
resposta social a todos os que
frequentam e utilizam aqueles
equipamentos desta freguesia
do concelho, dotando-os de
mais condições para combater
a crise pandémica.

O processo de vacinação contra a Covid-19 arrancou na última sexta-feira,
na Moita, nas instalações do Pavilhão
Municipal de Exposições, numa operação realizada pela autarquia local,
que cedeu este equipamento para o
efeito e preparou o espaço, em termos de recursos humanos e logística,
designadamente, para controlo de
entrada e saída dos utentes que são
convocados, antecipadamente, pela
Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo.
O centro funciona diariamente,
frente ao Centro de Saúde da Moita,
das 9 às 13h00 e das 14 e às 17h00,
para que nesta primeira fase, os idosos com mais de 80 anos e os munícipes com idades superiores a 50, com
patologias graves, possam ser incluídos no leque de pessoas já vacinadas

naquele território. De acordo com o
município, que organizou aquele espaço, assim como os circuitos de passagem e permanência da população,
“os munícipes que se desloquem ao
pavilhão terão de proceder ao preenchimento de questionários, tendo
ainda sido disponibilizado wi-fi” no
interior daquela área.
Neste âmbito, a câmara está ainda
encarregue de assegurar transporte
aos utentes que necessitam e refeições aos profissionais de saúde que
estejam ali a exercer sua actividade.
E deixa o alerta: todas as pessoas

deverão estar naquele Centro de
Vacinação, apenas com 10 minutos
de antecedência da hora para que
foram convocados, levando a sua
própria caneta, para preencher o referido questionário no momento da
sua recepção.
Entre os vereadores que já visitaram o local conta-se Luís Chula, eleito
responsável pela Protecção Civil Municipal, que está a coordenar este e
outros serviços daquela autarquia.
Em simultâneo, estão ainda a decorrer os habituais testes semanais aos
trabalhadores dos lares do concelho.

Utentes devem chegar apenas 10 minutos antes
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PANDEMIA NÃO TRAVA APRENDIZAGEM

Escola Profissional da Moita
adapta-se e supera obstáculos
com ajuda dos alunos
Plano de Contingência
e de Ensino@Distância
resultam de ajuste nas
práticas pedagógicas

A SFRUA (Velhinha), que este ano ficou impedida de organizar o Carnaval, é uma das beneficiárias

ALHOS VEDROS

Aprovado apoio extraordinário
para ajudar colectividades
a sobreviver à pandemia
Autarca afirma estar
preocupada com risco
de algumas associações
poderem fechar portas
Luís Geirinhas
O executivo da Junta de Freguesia
de Alhos Vedros, presidido pela autarca Eli Rodrigues, tendo tomado
consciência da “grave crise social
que afecta, particularmente, as colectividades” daquela localidade, na
reunião realizada no passado dia 9,
decidiu criar “um apoio extraordinário
que minimize as dificuldades sentidas” pelo movimento associativo
daquela vila.
A autarca adiantou a O SETUBALENSE que “o apoio incide sobre as
despesas correntes, nomeadamente,
gastos com a energia e despesas de
manutenção”, nas áreas de higiene
e limpeza. A presidente mostrou-se
ainda preocupada com o risco actual
de muitos destes espaços correrem o
risco de poderem vir a fechar portas,
caso a situação criada pela pandemia

se prolongue por muito mais tempo.
“O apoio às colectividades tem sido prestado pela Câmara Municipal
da Moita e pela Junta, mas o próprio
Governo deveria preocupar-se em
ajudar mais, dado que muitos destas associações pagam absurdos de
luz, entre outras despesas, e já que
dependem de estarem abertas para
ganharem as verbas de que necessitam para se sustentar, continuando fechadas a situação que vivem é

O apoio incide
sobre despesas
correntes,
como gastos
com a energia
e despesas de
manutenção
Eli Rodrigues

muito complicada e preocupa-nos
bastante”, adiantou.
Só na freguesia, “temos a SFRUA
(Velhinha), que tem 150 anos e vive
à custa das actividades que possui,
além do próprio Clube de Recreio
e Instrução (CRI), que continua fechado e que por essa razão também
não tem qualquer tipo de receita,
para além do Clube Recreativo Sport
Chinquilho Arroteense, sendo que todos estes espaços e outros podem
não conseguir sobreviver a esta crise
pandémica”, realça.
Recorde-se que muitas das colectividades do concelho, que continuam sem quaiquer actividades,
têm no estímulo à prática de actividade física e desportiva, o veículo
de promoção da saúde, sendo também, um elemento de integração,
coesão social e até de educação.
Em 2020, também a Confederação Portuguesa das Colectividades
de Cultura, Recreio e Desporto reclamou um plano de emergência
nacional de apoio, tendo reiterado pedidos de ajuda, não apenas
às autarquias como ao Governo,
para pagamento de despesas, no
arranque e recuperação das suas
actividades.

A Escola Técnica Profissional da Moita
(ETPM) continua a resistir à crise pandémica e, em tempo de confinamento, afirma estar apostada em recusar
parar de se reinventar, unindo esforços com os seus alunos “para que o
tempo seja produtivo”, assegurando
que todos os que frequentam aquele estabelecimento prossigam a sua
aprendizagem, num local onde se
sintam bem.
“Parece que estamos parados, que
o tempo passa, que tudo travou, só
que não”, afirma, lembrando que o
ensino profissional “está cada vez
mais integrado nos projectos de
vida dos nossos jovens, com forte
incidência no desenvolvimento de
competências transversais e no desenvolvimento das aprendizagens
com um sentido”, realça, baseadas
em caminhos de sucesso, preparação
para o mercado de trabalho, acesso
ao ensino superior, com orientação
vocacional e ensino inclusivo.
Apesar de parecer que a vida clicou
no “pause” e que faz constantemente
“rewind”, a ETPM rejeita esta realidade e “aposta na resiliência, com o
trabalho colaborativo”, sempre em
parceria com os seus alunos.
“O nosso Plano de Contingência
e o Plano de Ensino@Distância são

resultado do ajuste e da conciliação
das nossas práticas pedagógicas,
da utilização de novas ferramentas
e da renovação de mais instrumentos que reforçam essencialmente a
relação professor-aluno nas sessões
de aprendizagem”, sublinha, salientando que a promoção do bem-estar
individual e colectivo continua a ser
a sua meta principal.

“Somos uma escola de futuro”

A ETPM acrescenta que “aprendemos, inspiramos, ensinamos e
vivemos com o olhar no futuro dos
jovens”, razão pela qual acredita continuar a ser “uma escola de futuro”.
“É importante olhar para trás,
aprender com as experiências, mas
é crucial sentirmos o presente e trabalharmos para o futuro”, destaca,
mostrando-se “seguros e confiantes
no caminho a seguir”.
O estabelecimento de ensino profissional afirma estar lado a lado com
as famílias, alunos e com a presente
equipa rumo ao sucesso. “Somos todos ETPM”, indica, recordando que
“somos pessoas que formam pessoas
e que aprendem umas com as outras
e que se fortalecem mutuamente”.
Por este motivo, continua a dizer
não ao abandono escolar, ao negativismo e “a tudo que impeça os
jovens de crescer e de se tornarem
cidadãos activos”, num momento
marcado pela incerteza provocada
pela pandemia junto de uma geração
que, ainda assim, continua a estar
sinalizada “pela inovação e pela mudança”, conclui.
DR

Escola aposta na resiliência com trabalho colaborativo
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População pode
contactar E-Redes sobre
riscos na iluminação
pública

A câmara de Almada está a indicar
à população do concelho para
sinalizar situações que possam
constituir perigo eléctrico no
espaço público, como linhas
eléctricas caídas ou ramos de
árvores a crescerem para cima
de linhas eléctricas. O contacto

Almada

pode ser feito através da aplicação
E-Redes, com instalação para o
sistema Android em http://bit.
ly/3uwcKCb e IOS em http://apple.
co/3kgUbx4.
Esta informação pode ser
efectuada também pelo contacto
telefónico 800 911 911.

MOBILIDADE

José Ricardo quer metro na Costa de Caparica
mas não a passar por dentro da cidade
DR

Para o presidente
da junta o MST deve
terminar à entrada da
cidade, com ligação de
autocarros eléctricos
Humberto Lameiras
A Costa de Caparica está na linha do
relatório da extensão do Metro Sul do
Tejo (MST) para poente do concelho
de Almada, devendo ser o estudo
apresentado pelo ministro do Ambiente e da Acção Climatérica até ao
final de Fevereiro, assim prometeu o
próprio João Pedro Matos Fernandes.
A expansão do MST até à Costa
de Caparica é acarinhada pelo presidente da Junta de Freguesia local,
mas José Ricardo Martins não quer o
'Light Rail Vehicle’ a entrar dentro da
cidade atlântica. “Defendo a vinda do
MST até à Costa de Caparica porque
responde a uma necessidade da população, mas não quero que rasgue o
interior da cidade”. Para o autarca, a
linha do metro ligeiro deve terminar
no IC20, à entrada da localidade, e
nunca prosseguir no miolo citadino
pelas avenidas 1.º de Maio e General
Humberto Delgado.
Embora reconheça as vantagens
ambientais do metro ligeiro, o presidente da junta alega que o mesmo
irá “causar incómodos” se atravessar

A chegada o MST à Costa de Caparica tem sido defendia pela população e autarcas

o espaço urbano, “tanto para residentes como turistas”, e também
será “prejudicial” para a economia
do comércio local. “Sem pessoas a
caminharem dentro da cidade, as
lojas terão menos clientes”, comenta o autarca.
A visão futura de José Ricardo
Martins para a mobilidade na Costa
de Caparica é assim de uma cidade
“amiga do ambiente e com mobilidade urbana”, por isso defende um

interface do MST no final do IC20,
onde deverá ser construído “um parque de estacionamento de suporte”,
e ter também “vertente de ciclovia”.
Quanto à movimentação rodoviária no interior da localidade, diz que
deve ser feita por “transportes não
poluentes”, caso de “autocarros
eléctricos, em percursos circulares,
para permitirem a distribuição de
utentes entre o MST e os vários locais da freguesia”.

O relatório do estudo de expansão
do MST a ser apresentado pelo ministro João Pedro Matos Fernandes,
e que até ontem ainda não tinha data
confirmada, poderá não considerar
a extensão do metro ligeiro para
nascente do concelho de Almada,
justificando a decisão com a falta de
procura. Assim sendo, o que parece
estar em cima da mesa para esta zona, é um 'Bus Rapid Transit', ou seja,
uma via dedicada a autocarros.

PATRIMÓNIO

Município e Universidade Nova valorizam “Almada Velha”
O município de Almada e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, em
trabalho conjunto, estão a elaborar o
projecto “Almada Velha”, o qual visa
a valorização patrimonial do núcleo
histórico urbano, nomeadamente
através da sua devolução a fruição
pública.
Este projecto está a ser elaborado
por uma equipa multidisciplinar de
arqueólogos da Câmara Municipal

de Almada e investigadores e docentes da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa, e incide nos domínios da
arqueologia medieval e moderna,
arqueologia urbana, comunicação e
valorização do património, estudos
sobre cultura material e gestão de
colecções arqueológicas.
Refere a autarquia que, com a elaboração deste projecto, “pretende-se
valorizar” o património em “Almada

Velha”, nomeadamente “através
da sua devolução à fruição pública,
consolidando, simultaneamente, as
estruturas municipais relacionadas
com esta área".
No objectivo desta equipa está o
“desenvolvimento de conteúdos e
acções no domínio da educação patrimonial e da arqueologia pública e
colaborativa”, incluindo a “criação e
implantação de uma estratégia de valorização e divulgação do património”.

Trata-se de definir conteúdos para
identificação dos espaços intervencionados nesta área, constituindo um
possível circuito de visita, articular
programas com os serviços educativos municipais - nomeadamente
no domínio do ensino -, realização
de exposições em zonas de maior
circulação dos munícipes - com vista
à atracção para as questões patrimoniais -, e criação de conteúdos para
redes sociais.

O MESTRE

Morreu o
homem do
mar Lídio
Galinho
Presidente da Ala-Ala Associação de
Pesca, Artesanal Local, Costeira e de
Apoio Social aos Pescadores, Lídio Galinho ficará para sempre ligado à Costa
de Caparica, onde nasceu em 1948 a 11
de Janeiro. Morreu durante a tarde da
passada terça-feira, no Hospital Garcia
de Orta, vítima da covid-19.
Nascido numa família de pescadores,
dedicou-se, desde criança, às artes da
pesca e à vida do mar. “Foi um combatente antifascista e, já em regime
democrático, começou a sua luta pela
defesa da classe piscatória, formando e
pertencendo a vários sindicatos”, lembra o executivo da Junta de Freguesia
da Costa de Caparica, na sua página
do Facebook, onde lamenta a morte
de Lídio Galinho, e manifesta as condolências à família e amigos. Expressa
ainda “todo o contributo e legado que
deixou” à cidade da atlântica do concelho de Almada.
Apaixonado pelo mar, pela Arte-Xávega, pela Costa de Caparica e suas
gentes, o pescador pertenceu ainda ao
Observatório de Literacia Oceânica e,
nos vários projectos de que fez parte,
transmitiu as suas vivências e histórias
aos mais jovens.
Também a presidente da câmara de
Almada, Inês de Medeiros, na mesma
rede social, expressou a sua “profunda tristeza com o desaparecimento
do mestre Lídio Galinho”, e agradece
“o muito” que o pescador lhe “ensinou
sobre a pesca na Costa de Caparica”.
Refere ainda a “perseverança” de Lídio Galinho “no que acreditava ser fundamental para a defesa da sua comunidade, a sua família”. E lembra o trabalho
da associação ALA-ALA, e “a ternura”
com que esta “ia criando um pequeno
museu, merecido e acarinhado”.
A presidente conta que foi de conversas com o mestre que nasceram
projectos como “da pasta de cavala” e
os “novos apoios de pesca da Trafaria,
e ainda o projecto de “reabilitação dos
alvéolos de pesca na Costa de Caparica com a criação de um Museu Vivo da
Arte-Xávega e outras pescas tradicionais”. E termina a sua publicação com
“os mais sentidos pêsames a toda a
família e amigos”. H.L.
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Almada

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 espirituais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo

AMBIENTE

Autarquia aposta na prevenção
de incêndios com Equipa
de Sapadores Florestais

E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

FOTÓGRAFO

Vigilância e primeira
intervenção, com
destaque para as
principais áreas florestais
do concelho de Almada
Humberto Lameiras
A câmara de Almada, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, vai
passar a ter uma Equipa de Sapadores
Florestais. A apresentação da mesma é amanhã, sexta-feira, às 10h00,
junto ao edifício do Parque da Paz,
na Cova da Piedade, onde vai estar
a presidente da câmara, Inês de Medeiros e a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.
Ao constituir esta Equipa de Sapadores Florestais, a câmara de Almada
pretende “assumir um papel fundamental na prevenção de incêndios
rurais, vigilância e primeira intervenção, com destaque para as principais
áreas florestais do concelho, nomeadamente terrenos do património municipal e área da Paisagem Protegida
da Arriba Fóssil da Costa de Caparica”,
informa a autarquia em comunicado.
Integram esta Equipa de Sapadores
Florestais trabalhadores especializados, com perfil e formação específica
adequados ao exercício de actividades de silvicultura preventiva e defesa da floresta.

A Arriba Fóssil da Costa da Caparica é uma das zonas a ser vigiada

Os Sapadores Florestais terão como principais funções a “manutenção e protecção de povoamentos
florestais e a sensibilização das populações em matéria de protecção
florestal, nomeadamente no âmbito do uso do fogo e da limpeza das
florestas.

A Equipa de Sapadores Florestais
contará com o apoio de duas viaturas, sendo uma com característica
para todo-o-terreno, e equipada com
unidade hidráulica para supressão de
incêndios. A outra viatura é uma mini
giratória, equipada com destroçadores para limpeza de matos.

ALERTA

Campanha pela defesa do azulejo como história
A câmara de Almada associou-se
à campanha “SOS Azulejos: Azulejos
originais sim e já, réplicas só quando
os não há”, a qual tem por objectivo
salvaguarda do riquíssimo Património
Azulejar Português.
A campanha está a decorrer, e visa
contrariar a tendência de desvalorização do Património Azulejar Português, pelo que alerta os cidadãos
para que, nos restauros de edifícios
com fachadas azulejadas, só devem
recorrer a réplicas, de boa qualidade,

quando não existam originais.
O SOS Azulejo está também a
promover a 12.ª edição dos Prémios
SOS Azulejo, galardão que se dirige
a um largo espectro de sectores de
actividades, e destina-se a premiar os
melhores trabalhos, projectos, estudos, contributos, obras e acções de
protecção e valorização do património azulejar português ou de tradição
portuguesa, a título individual, institucional ou colectivo, que tenham
decorrido até ao final de 2020.

Podem concorrer indivíduos ou
organizações nacionais e estrangeiros, sendo que o prazo para apresentação das candidaturas termina a 31
de Março deste ano. O regulamento
pode ser consultado através do site
da Câmara de Almada.
O SOS Azulejo existe desde 2007,
é uma iniciativa do Museu de Polícia
Judiciária, e coordenada pelo mesmo, e nasceu da necessidade de se
combater a grave delapidação do
Património Azulejar Português.

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
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, 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
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 relação. 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 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.
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ÁLVARO CORREIA
(1940 – 2021)

A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência
para o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu
níveis absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo
tem todos os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a
compreensão de todos para eventuais atrasos ou incómodos que
possam resultar desta situação de exceção.

Participação e
Agradecimento

A funerária Armindo lamenta informar
o falecimento de Álvaro Correia. A família vem por esta via agradecer a todas
as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral ou que, de qualquer
outra forma, manifestaram as suas
condolências.

COMUNICADO

Em caso de ...

Serviço disponível todos
os dias, a qualquer hora!

Apelamos a toda a população para que respeite, com o maior zelo,
as regras definidas ao abrigo do atual estado de emergência,
para que a situação se possa normalizar o mais rapidamente
possível.

3

Necrologia

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

PRECISA DE PUBLICITAR Em que concelho está?
Consulte a nossa lista e LIGUE
TEMOS SEMPRE UMA SOLUÇÃO PARA SI

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Bloco
Clinico

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
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LITORAL ALENTEJANO

Tecnologia Siemens garante rendimento
da Central Solar do Sado de Alcácer do Sal
DR

Projecto que entra
em funcionamento já
em Maio vai satisfazer
consumo energético
a metade do concelho
A Siemens vai colaborar com a Tecneira,
que actua no sector das energias renováveis, no projecto da Central Solar do
Sado, localizada no concelho de Alcácer do Sal, próximo do Carvalhal. Este
projecto, que está a ser construído pela
CME para a Tecneira, entrará em funcionamento já no próximo mês de Maio.
A central tem mais de 28 mil painéis
solares fotovoltaicos espalhados por
uma área de 40 hectares, com capacidade para produzir 29.484 megawatts
(MWh) de energia por ano, o suficiente
para abastecer 6.000 habitações, ou
seja, em termos de consumo médio,
será suficiente para satisfazer os consumos energéticos de quase metade
do concelho de Alcácer do Sal.
A Siemens vai fornecer diversas
tecnologias à Central Solar do Sado,
incluindo os inversores de corrente
centralizados e o sistema global de
gestão de energia, também conhecido por Power Plant Controler, que
permite conferir uma maior estabilidade e eficiência à infra-estrutura. A
empresa vai ainda fornecer o posto
de seccionamento do parque fotovoltaico, que inclui os equipamentos de
média tensão, a solução de controlo
e comando, o sistema de contagem
e os equipamentos de comunicação.
Um pacote inclui ainda o sistema de
protecção, comando e controlo para
interligação à rede.
Rui Leal, da Smart Infrastructure
da Siemens Portugal, sublinha que “a
utilização de energias renováveis em
Portugal continua a crescer a um ritmo
considerável” e as centrais de produção fotovoltaica “não são excepção,
uma vez que evitam emissões de CO2
para a atmosfera e são cada vez mais
competitivas”. Contudo, acrescenta,
“a sua utilização também coloca alguns
desafios à rede. As tecnologias que
vamos fornecer para a Central Solar

Rui Leal, responsável de vendas da Smart Infrastructure da Siemens Portugal

As tecnologias
vão conferir
um melhor
rendimento
energético
e permitir
fazer uma
integração mais
inteligente"
Rui Leal

do Sado vão conferir-lhe um melhor
rendimento energético e permitir fazer
uma integração mais inteligente desta
infra-estrutura na rede eléctrica”.
Actualmente, destaca, a empresa está “a acompanhar mais de 20

projectos deste género, que estão
em desenvolvimento do Algarve a
Trás-os-Montes, o que demonstra o
dinamismo que este sector tem em
Portugal. Esta é também uma das
áreas foco da empresa no País”.

Tecnologia
Equipamento
resistente
às altas
temperaturas
do Verão
alentejano
A Siemens vai fornecer
à Central Solar do Sado
três inversores de corrente
centralizados, de 4,3 MVA
de potência unitária,
que, além de permitirem
estabilizar a energia
produzida e ligar
a central à rede eléctrica,
apresentam um rendimento
de transformação muito
elevado e um desempenho
adaptado a altas
temperaturas ambiente
sem perderem eficiência.
Central solar que
terá uma quantidade
bastante substancial
de horas de funcionamento
com temperaturas
superiores a 35ºC
ao longo do ano.
Relativamente ao sistema
global de gestão, o Power
Plant Controler, vai
permitir controlar
o funcionamento da central,
em tempo real, adaptando-o
às condições de radiação
solar e de temperatura.
Este sistema consegue
ainda responder de forma
rápida às condições técnicas
de funcionamento definidas
pelo Operador de Rede
de Distribuição,
maximizando a performance,
bem como a fiabilidade
e disponibilidade
da central eléctrica
fotovoltaica.
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Grândola tem 27
alunos na fase
municipal do
Concurso Nacional
de Leitura

Vinte sete alunos de quatro
escolas do concelho de Grândola
participam na fase municipal do
Concurso Nacional de Leitura, a
partir da próxima segunda-feira.
Esta etapa, que decorre até
5 de Março, vai este ano ser
desenvolvida através das

plataformas digitais e o apuramento
dos participantes será efectuado
com base em duas provas: leitura
e interpretação. Segundo a
autarquia, os vencedores apurados
representarão o concelho na
fase intermunicipal, organizada
pelo município de Santiago do

A importância da preservação
da memória

DR

A
Os deputados do PS continuam a avaliar as respostas da Saúde no distrito

DEPUTADOS DO PS REVELAM

Almada e Seixal esperam
cinco mil vacinas contra
a covid-19 por semana
Socialistas reuniram-se
com a direcção executiva
do ACES que abrange
os dois concelhos.
Construção de centros
de saúde também
foi discutida
Mário Rui sobral
O Agrupamento de Centros de Saúde
(ACES) Almada Seixal espera começar
a receber, todas as semanas, cinco mil
vacinas contra a covid-19. A previsão
foi avançada durante uma reunião
promovida via digital, na sexta-feira,
19, pelos deputados socialistas eleitos à Assembleia da República pelo
círculo de Setúbal com a direcção
executiva daquele ACES.
Até à passada segunda-feira estava
também previsto serem “vacinadas
2 752 pessoas” naqueles dois concelhos, adiantaram os parlamentares do PS, em jeito de balanço à
reunião, que contou ainda com as
participações de Inês de Medeiros
e Teodolinda Silveira, presidente e
vereadora da Câmara de Almada,
respectivamente.
Além do processo de vacinação

contra a doença – “nos dois concelhos
existe capacidade instalada para inocular 1 500 a 2 000 pessoas por dia",
que pode ser aumentada caso seja
necessário –, a reunião permitiu também abordar as respostas do ACES
nas suas mais diversas competências, bem como aquela que tem sido
a resposta à pandemia. Neste último
ponto, segundo os socialistas, “em
Almada e Seixal foram já realizados,
desde Setembro de 2020, 5 683 testes PCR à covid-19”, com um custo
unitário de cerca de €100.
Já sobre os Cuidados de Saúde Primários, os deputados do PS revelam
que o ACES tem sinalizada “a necessidade de construção do novo Centro
Saúde do Feijó, a construção da Extensão de Saúde dos Foros de Amora, da
Unidade de Saúde Familiar da Rosinha
e de Paio Pires, e o alargamento da unidade de Fernão Ferro”. Obras que os
socialistas consideram “fundamentais
para a melhoria da prestação de cuidados de saúde” a estas populações.
Esta reunião inseriu-se no roteiro
“Manter a proximidade, em segurança” que os parlamentares do PS
estão a dinamizar pelo distrito. Eurídice Pereira, Maria Almeida Santos,
Filipe Pacheco, André Pinotes Batista,
Sofia Araújo, Fernando José, Clarisse Campos e Ivan Gonçalves foram
os deputados que participaram na
reunião.

Cacém, em data ainda a anunciar. O
concurso é organizado pelo Plano
Nacional de Leitura, em parceria
com a Rede de Bibliotecas Escolares
e a Direcção-Geral do Livro dos
Arquivos e das Bibliotecas, com o
apoio dos agrupamentos de escolas
e autarquias.

té onde sabemos, nunca
o mundo se modificou
tanto como nos últimos
anos nem de forma tão
avassaladora e abrangente. Os
avanços tecnológicos, aplicados a
diversas áreas, continuam a trazer
impactos incontornáveis ao nosso quotidiano, traduzidos numa
enorme melhoria da qualidade de
vida e convidando a olhar cada vez
mais para o futuro na expectativa
do que o amanhã trará.
Contudo, na ânsia de avançar
nessa direcção, muitas vezes acabamos por esquecer a importância
do passado e da nossa História, colocando em causa a preservação do
património, parte da nossa memória a longo prazo.
Recentemente, têm sido diversas as notícias sobre a destruição
do património arqueológico, seja
devido a projectos de valorização
de espaços - como foi o caso da
Sé de Lisboa e dos vestígios islâmicos aí encontrados -, a trabalhos agrícolas ou de florestação
- como os casos de destruição de
uma anta em Évora, alegadamente
na sequência da plantação de um
amendoal intensivo, ou de uma
antiga mina romana em Vila Nova
de Ródão, devido a um projecto de
florestação na zona.
Mais estendida no tempo, é a
situação das novas instalações do
Centro Nacional de Arqueologia
Náutica e Subaquática, cujo término das obras tem sido constantemente adiado e sobre as quais
questionei a Ministra da Cultura, no
final do ano passado. Inicialmente previsto para o final de 2018,
encontrar-se-á finalmente em
fase final de conclusão, segundo
nos foi dito, sendo os adiamentos
justificados por melhorias ao projecto inicial. Este Centro tem ao
seu cuidado um espólio de valor
incalculável - serão cerca de 14 mil
peças, desde pirogas com mais de

OPINIÃO
Cristina Rodrigues

Convém
lembrar que
são a memória
e o património
que nos trazem
referência
e nos permitem
conhecer de
onde vimos
e quem somos,
enquanto grupo
social e cultural,
além de nos
oferecer uma
compreensão
mais profunda

2 mil anos, restos de galeões do século XVI e materiais de naufrágios
do século XVII - em relação ao qual
existe da parte dos especialistas
uma preocupação agravada pela
possibilidade de apodrecimento.
Manifestada essa preocupação,
não conseguimos contudo ficar
esclarecidos acerca das condições
exactas em que se encontra nas
instalações do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa.
Por outro lado, também o lado
humano importa considerar. Os
profissionais da área são os principais curadores desta nossa memória, porém isso não invalida que
se achem em número insuficiente.
O próprio Director-Geral do Património Cultural mencionou, muito
recentemente, a dramática falta de
trabalhadores na Direcção-Geral
do Património Cultural, referindo
estarem a decorrer 20 processos de contratação, quando nos
próximos quatro anos, se prevê a
perda de “300 recursos por aposentação”, entre funcionários da
entidade e serviços dependentes,
nomeadamente museus.
Talvez, neste momento de viragem da Humanidade, pouco importante pareça um investimento
nesta área mas convém lembrar
que são a memória e o património
que nos trazem referência e nos
permitem conhecer de onde vimos
e quem somos, enquanto grupo social e cultural, além de nos oferecer
uma compreensão mais profunda
das razões que se encontram na
construção que resulta no que somos hoje e no que levaremos para
o amanhã.

Deputada não inscrita
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Desporto

PRESIDENTE DO VITÓRIA FC FOI À PSP DE TORRES VEDRAS BUSCAR TROFÉU GANHO NO BRASIL EM 1929

Taça furtada por ex-director desportivo
regressa ao Bonfim um ano depois
Rodolfo Vaz foi
constituído arguido
e sujeito à medida de
coação de Termo de
Identidade e Residência

“foi agraciado com uma estatueta de
bronze (…) com figuras equestres,
onde constava a inscrição em latim
‘Ave Caeser te Victor Salvet’, galardão
que constitui parte do acervo do antiga Sala de Troféus Josué Monteiro,
onde estavam em lugar de destaque
ao lado das Taças de Portugal, e que
se encontrava em exposição na sala
de refeições/bar que serve a equipa de futebol profissional”, lê-se na
queixa-crime.
A Taça Internacional de Belo Horizonte jogou-se a 1 de Setembro
de 1929 naquele que foi o primeiro
encontro internacional realizado no
Estádio de Lourdes, em Belo Horizonte, recinto que foi a casa do Atlético
Mineiro, que venceu os setubalenses,
por 3-1, entre 1929 e 1968. O convite
do Vitória para jogar no Brasil deveu-se ao facto de a década de 20 ter
sido um período de êxitos no clube,
que tinha sido campeão de Lisboa em
1923/24 e 1926/27 e de campeão de
Setúbal em 1927/28 e 1928/29.

Ricardo Lopes Pereira (texto)
Mário Romão (foto)
Cerca de um ano depois de ter sido
furtado do Estádio do Bonfim, o troféu 'Ave Caesar Te Victor Salvete', que
foi entregue ao Vitória Futebol Clube
em 1929 após a sua participação na
Taça Internacional de Belo Horizonte,
no Brasil, regressou ontem a casa. A
recuperação foi feita pela Polícia de
Segurança Pública (PSP) de Torres
Vedras, que constituiu o ex-director
desportivo Rodolfo Vaz como arguido
sujeito à medida de coação de Termo
de Identidade e Residência.
Depois de se ter deslocado ao início
da tarde de ontem àquela localidade
da região Oeste, o presidente da direcção do Vitória, acompanhado pelo
vice-presidente do clube e presidente
da Mesa da Assembleia-Geral da SAD,
José Correia de Almeida, regressaram
ao estádio do Bonfim com o troféu
em bronze e com figuras equestres
que se encontrava na posse do clube
há mais de 90 anos.
“A direcção do Vitória informa os
sócios e todos os amigos vitorianos
que o troféu furtado do interior do
estádio por Rodolfo Vaz [antigo director desportivo], foi recuperado pela
PSP de Torres Vedras”, disse à Lusa
José Correia de Almeida que adiantou que o artigo se encontrava numa
quinta próxima da casa do antigo diretor desportivo do clube, “apresenta
vários danos, que serão objecto de
pedido de indemnização cível”.
Na queixa-crime apresentada pelo
Vitória contra o ex-director desportivo e desconhecidos, a que a Lusa
teve acesso, o clube sadino sustenta
que, “em data não concretamente
apurada”, mas que se situa entre o
início de Fevereiro e o início de Março de 2020, “o denunciado [Rodolfo

Duelo com Lus. Évora joga-se
sábado no Bonfim

Carlos Silva, presidente do clube, com a taça que regressou ontem à tarde ao Estádio do Bonfim

Vaz] retirou e levou consigo, fazendo
seu” o troféu das instalações do clube, “sem que tivesse sido autorizado
para tal, contra a vontade do Vitória”.
Segundo a queixa-crime apresentada pelo Vitória, que se vai constituir
como assistente no processo, junto
do Departamento de Investigação e
Acção Penal (DIAP) de Setúbal, “tal
objecto possuía valor monetário não
concretamente apurado, mas nunca
inferior” a 5.100 euros, estimando o
Vitória que, “sendo uma obra original

do escultor, o seu valor rondará” os 75
mil euros, havendo no entanto quem
defenda que o valor da escultura estará acima dos 100 mi euros.
Rodolfo Vaz, de 43 anos, chegou
ao Vitória em 2018/19 e esteve em
funções no Bonfim também na época
seguinte. Na queixa-crime apresentada contra o antigo director desportivo, o Vitória defende que “com
a sua actuação, o denunciado integrou no seu património coisa alheia,
actuando com intenção ilegítima de

se locupletar com objecto que bem
sabia pertencer ao queixoso, contra
a vontade deste, o que resultou num
empobrecimento do real proprietário
no montante de, pelo menos, 5.100
euros, com o correspondente igual
enriquecimento por banda do denunciado, consumando-se o crime
com a entrada da coisa na sua esfera
patrimonial”.
O troféu em causa foi entregue em
1929 ao Vitória, durante um torneio
realizado no Brasil, no qual o clube

A contar para a 18.ª jornada da série H
do Campeonato de Portugal, o Vitória
defronta sábado, pelas 15 horas, no
Estádio do Bonfim, o Lusitano de Évora. Os sadinos chegam ao encontro
com os alentejanos moralizados pela
goleada, por 4-1, aplicada na ronda
anterior no reduto do vizinho Pinhalnovense. Após o empate (2-2) cedido
frente ao Olhanense no último jogo
disputado em Setúbal, os vitorianos
estão determinados a reencontrar-se
com os êxitos em casa.
Refira-se que no estádio do Bonfim, os comandados de Alexandre
Santana somam quatro triunfos (2-1
ao Pinhalnovense, 4-0 ao Juventude de Évora, 2-1 ao Moura e 1-0 ao
Moncarapachense) e três empates
(1-1 com o Esperança de Lagos e 2-2
com o Louletano e Olhanense). O
duelo de sábado marca o reencontro
com o Lusitano de Évora, conjunto que os verdes e brancos tinham
vencido, por 2-1, na sétima jornada
da competição, com dois golos de
Zequinha.
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Pinhalnovense
joga esta noite
em Aljustrel

O Pinhalnovense desloca-se esta
noite a Aljustrel para jogar às 20h
30m, no estádio municipal, com
o Mineiro Aljustrelense em jogo a
contar para a 16.ª jornada da Série
H do Campeonato de Portugal, que
se deveria ter realizado no dia 14
de Fevereiro. A equipa da casa que

se encontra em 10.º lugar com 11
pontos vai certamente fazer tudo
para obter a vitória para tentar
fugir à zona de despromoção e
com o mesmo objectivo irá jogar
também a equipa de Pinhal Novo
que ambiciona uma posição entre os
cinco primeiros classificados.

Recorda-se a propósito que o
Aljustrelense vem de um empate
alcançado em Évora frente ao
Lusitano e que o Pinhalnovense, que
tem mais quatro pontos e menos
três jogos que o seu adversário, no
último domingo perdeu em casa
com o Vitória de Setúbal.

RUI MIGUEL VIEIRA TREINADOR

Racing Power é única equipa dos campeonatos
nacionais sem golos sofridos esta época
DR

Nos oito jogos já
efectuados para o
campeonato e para a
taça já marcou 47 golos
mas ainda não sofreu
nenhum
José Pina
O Racing Power Football Club, que
disputa o campeonato nacional da
terceira divisão, tem como objectivo chegar à Liga BPI nos próximos
dois anos. O projecto desportivo,
totalmente suportado pela marca de
bebidas energéticas RPower, que envolve também a criação de um complexo desportivo com vários campos
de futebol e instalações de excelência para receber equipas e selecções
de outros países que venham estagiar em Portugal, é bastante arrojado
mas perfeitamente viável.
A sua equipa de futebol tem vindo
a corresponder em pleno ao que
foi projectado para o campeonato
seguindo em 1.º lugar na sua Série
e na Taça de Portugal prepara-se
agora para disputar a 3.ª eliminatória
com uma equipa da Liga BPI que vai
ser um grande teste às suas capacidades.
Em entrevista a O SETUBALENSE, o
treinador Ricardo Miguel Vieira, fala
da exemplar campanha da sua equipa que é neste momento a única dos
campeonatos nacionais sem golos

Rui Miguel Vieira prepara jogo da Taça de Portugal

sofridos.
Que análise faz à forma como o
campeonato tem vindo a decorrer?
Tínhamos a perfeita noção que este
ano seria um campeonato atípico
derivado à situação que atravessamos a nível global. Logo, foi algo que
contámos desde início que podia
acontecer. Não posso dizer que
estava planeado desta maneira mas
funciona como um teste à capacidade de adaptação de todos os treinadores. Não é fácil estar a planear um
jogo para o dia x e depois alterarem
o jogo para o dia y mas sabíamos que
era uma possibilidade e temos de a
gerir da melhor maneira possível.
Em oito jogos realizados a equipa
já marcou 47 golos e ainda não

sofreu nenhum. Ao que consta é
caso único em todos os campeonatos nacionais. Como interpreta
estes dados?
Felizmente temos um grupo de
trabalho que nos permite olhar
para estes números com muito
orgulho e dizer que estes dados
são o resultado de muitas horas de
trabalho, dentro e fora de campo.
Orgulhosamente é um caso único a
nível dos campeonatos nacionais,
tanto feminino como masculino, mas
muito pelo excelente conjunto de
pessoas com quem tenho um prazer
enorme de trabalhar, presidente,
investidor, directores, a minha equipa técnica e todas as jogadoras, nada
disto seria possível sem uma capacidade enorme de sacrifício e querer

ser cada vez melhor. Sabemos que
eventualmente iremos sofrer golos,
ninguém nos vai enganar dizendo
que vamos manter a nossa baliza
imaculada até ao final da época, mas
estamos preparados para esse inevitável primeiro golo sofrido. Quando
isso acontecer vamos reagir porque
não somos, nem nunca seremos, de
baixar os braços. É nos momentos
mais difíceis que nascem os melhores grupos e é nesses momentos que
o verdadeiro espírito de equipa vem
ao de cima.
No próximo mês vem por aí o
jogo da Taça de Portugal com o
Atlético Ouriense. Quais são as
perspectivas?
Sabemos que vai ser um jogo difícil,
teremos uma equipa de Liga BPI
pela frente, equipa essa que apesar
de não ter tido a melhor primeira
fase, se encontra num crescendo de
rendimento, nos lugares da frente
na fase de manutenção tendo recentemente batido boas equipas como
Estoril e o Damaiense. Sabemos que
tem uma equipa que se vai apresentar em jogo contra nós com toda a
qualidade que tem no seu plantel e
que quer tanto como nós passar à
próxima eliminatória, mas também
é esse o nosso objectivo. Portanto,
sabemos que vai ser difícil mas estamos a trabalhar para facilitar esse
processo para o nosso lado. Difícil
mas não impossível.
O facto de a equipa estar sem
competir há bastante tempo
poderá ter alguma influência na
partida?

Nunca me vão ouvir refilar com calendários por descanso a mais. Dá-nos tempo para trabalhar ainda mais
os nossos processos e limar algumas
arestas do nosso modelo de jogo de
maneira mais “relaxada” pois não
existe a pressão de um jogo oficial
para trabalhar e delinear estratégia.
Mesmo assim, acredita que vai
ser possível eliminar o adversário
que disputa a Liga BPI?
Como diz um grande amigo meu “O
sonho comanda a vida”. E mesmo
sabendo que é uma equipa de BPI,
que com certeza nos dará muito trabalho, enquanto for possível vamos
acreditar sempre nessa possibilidade, é assim que pensamos dentro
deste projecto. Da direcção às
jogadoras a mentalidade é a mesma,
ganhar, seja com quem for, o jogo
com o Ouriense não será diferente.
Portanto até soar o apito para o final,
estamos em campo para ganhar.
O jogo vai realizar-se no Estádio
do Bravo que não é o vosso habitat normal. Por que razão foi
escolhido esse local?
O Estádio do Bravo foi o escolhido
porque o Campo Pepita, onde temos
estado a jogar não tem as medidas
necessárias para a realização desta
eliminatória da Taça, e tendo em
conta que o nosso presidente tem
boas relações com a direcção do Seixal 1925, e sendo ele um filho da terra
e antigo jogador do Seixal, abriu-se
as portas a esta parceria, que aproveito desde já para agradecer ao Seixal por nos deixar usar as suas excelentes instalações para este jogo.

SINES

Vasco da Gama renova protocolo com futebol de formação do Benfica por mais um ano
O Vasco da Gama Atlético Clube
pretende continuar a ser uma referência do futebol de formação do
distrito.
Neste sentido, é com satisfação
que anuncia a continuidade do

protocolo de parceria com o Sport
Lisboa e Benfica que “foi renovado
por mais um ano”.
O clube realça também que “para
melhorar as condições de trabalho
dos jovens atletas a Câmara Muni-

cipal continua a investir no Estádio
Municipal de Sines” e acrescenta
que, para que o departamento do
futebol de formação consiga fazer
um maior controle do desempenho
e desenvolvimento dos atletas “fo-

ram adquiridas uma série de ferramentas digitais”.
O Vasco da Gama de Sines faz
ainda questão de frisar que “durante este período de pandemia
as reuniões com as entidades res-

ponsáveis têm sido uma constante para que seja possível e seguro
retornar gradualmente os treinos
do futebol de formação, logo que
possível”.
J.P.

00:55 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
07:22 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:45 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
20:04 ~ 2.6 m ~ Preia-mar

ALMADA

00:48 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
07:16 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:41 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
19:58 ~ 2.5 m ~ Preia-mar

SESIMBRA

01:09 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
07:36 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:55 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
20:12 ~ 2.6 m ~ Preia-mar

SINES

SETÚBAL
TRÓIA

MARÉS

01:02 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
07:55 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
13:56 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
20:34 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
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#Fiqueemcasa
Continuamos com a nossa edição
nas bancas, mas agora
já pode ler o SEU JORNAL na integra, em
www.osetubalense.com
Mantenha-se informado e em segurança!

