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Quando terminou a obra 
do programa Polis na Av. 
Luisa Todi, a Câmara Muni-
cipal de Setúbal anunciou 

que iria tarifar os novos lugares de es-
tacionamento criados. Numa reação 
quase instantânea, alguns restauran-
tes da Avenida mobilizaram-se para 
contestar a medida, contestação 
que, como era de esperar, teve igual-
mente o apoio de alguns partidos da 
oposição. Passados dois meses de 
se ter lançado esta medida, um dos 
proprietários mais contestatários 
pediu-me, pessoalmente, desculpa 
e acabou por confessar que tarifar o 
estacionamento ali foi a melhor coi-
sa que podia ter acontecido. Ele e os 
funcionários do restaurante deixaram 
de se preocupar com os carros dos 
clientes estacionados em cima dos 
passeios. Agora, os clientes chegam, 
almoçam descansados e não se quei-
xam da falta de estacionamento. 

Antes disso, e a pedido dos mora-
dores e do comércio local, já a autar-
quia tinha tarifado o estacionamento 
nas zonas das Fontainhas, Praça de 
Touros e em toda a envolvente da 
Loja do Cidadão.

As cidades mais atrativas e desen-
volvidas estão hoje confrontadas com 
o dilema de ter de regular e tarifar o 
estacionamento. 

Em Setúbal, o estacionamento co-
meçou a ser tarifado em 1992. Hoje, 
vivemos outros tempos e a neces-
sidade de regular e disciplinar o es-
tacionamento aumentou de forma 
muito significativa. 

O novo modelo de mobilidade em 
curso na cidade está, desde o início, 
associado a um projeto de renovação 
e requalificação urbana sustentado 
em estudos aprofundados e na aus-
cultação e participação da população.

É fácil recordar Setúbal como a cida-
de em que a autoestrada fazia desaguar 
sem controlo milhares de viaturas, en-
quanto era também atravessada por 
duas estradas nacionais. A mudança 
entretanto operada foi significativa.

A coragem de decidir instalar um 
centro comercial em terrenos abando-
nados bem dentro da área urbana per-
mitiu elaborar um plano de urbanização 
para a entrada da cidade e transformar 
estradas nacionais em avenidas com 
velocidades controladas, passadeiras, 
ciclovias e passeios amplos. 

Esta intervenção foi conjugada com 

Setúbal cidade sustentável
Um desafio para continuar

OPINIÃO

André Martins

o plano urbanístico da Várzea, com o 
projeto das bacias de retenção e com 
um projeto paisagístico de que resul-
tará o maior parque urbano da cidade. 
Permitiu, igualmente, concretizar o 
saneamento de toda esta grande área, 
incluindo as obras realizadas nas ribeiras 
do Livramento e Rio da Figueira, pas-
sando pelas  avenidas da Guiné Bissau, 
Alexandre Herculano e 22 de Dezembro.

Este primeiro ciclo de interven-
ção, depois das obras das avenidas 
dos Combatentes e dos Ciprestes, 
neste momento em curso, termina-
rá com a requalificação das avenidas 
de Moçambique e Rodrigues Manito. 
Esta última com uma intervenção que 
permitirá retirar os carros de cima dos 
passeios e recolocá-los noutros espa-
ços dedicados a essa finalidade.

Como tem acontecido noutros 
arruamentos e avenidas, o objetivo 
é libertar os passeios para os peões 

Presidente da Assembleia 
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e para os meios suaves de mobilida-
de, criar bolsas de estacionamento 
tarifado e estacionamentos gratui-
tos de retaguarda bem servidos de 
transportes públicos, beneficiando 
os residentes e assegurando a dina-
mização do comércio local.

Se quisermos ser rigorosos, temos 
de reconhecer que o estacionamento 
tarifado, no atual estado de evolução 
das cidades, beneficia os residentes 
e a atividade económica aí instalada. 
Numa perspetiva mais global, promo-
ve o descongestionamento urbano, 
a despoluição e a qualidade de vida 
das populações residentes.

O compromisso já assumido no pas-
sado com as populações, e que hoje 
volta a ser assumido, é o de apenas ta-
rifar o estacionamento em arruamen-
tos que sejam objeto de requalificação 
urbana. Por essa razão, o contrato de 
concessão do estacionamento tari-
fado estabelece que a criação destes 
lugares seja progressiva e ao longo de 
cinco anos, para que haja tempo de 
realização das obras necessárias.

A nova estação intermodal (rodo-
ferroviária) em construção da Praça 
do Brasil estará concluída antes da 
entrada no concelho, em setembro 
de 2021, da Carris Metropolitana, o no-
vo operador de transportes públicos 
rodoviários. Os novos autocarros que 
começarão a circular, mais modernos e 
menos poluentes, aumentam a oferta 
de carreiras em mais de oitenta cento, 
o que significa também mais circuitos, 
maior frequência nas linhas e maior 
comodidade para os utentes.

Com esta requalificação urbana 
fomenta-se a atividade económica 
local e facilita-se o estacionamento 
aos residentes. Com a nova frota 
de autocarros incentiva-se o uso 
do transporte público, sempre com 
o mesmo passe, e incentiva-se a 
circulação pedonal e o recurso aos 
chamados meios de circulação leves 
e menos poluentes. 

Construímos, assim, com responsa-
bilidade e visão de futuro, uma cida-
de com mais qualidade de vida, mais 
acessível e mais amiga do ambiente. 

Uma cidade mais atrativa e mais 
sustentável. A cidade sustentável 
que nos desafia a continuar o bom 
trabalho já realizado.

Vivemos outros 
tempos e a 

necessidade 
de regular e 
disciplinar o 

estacionamento 
aumentou de 
forma muito 
significativa

Luís Geirinhas

Trabalho começou na 
Moita e vai chegar a 
mais de 3500 pontos 
também no Barreiro, 
Palmela e Sesimbra

Após a implementação pela Amarsul 
da recolha selectiva em ilhas ecológi-
cas, nos concelhos do Barreiro, Moita, 
Palmela e Sesimbra, assim como na 
zona nascente do município do Monti-
jo, a empresa do Grupo EGF afirma ter 
registado, sobretudo nos últimos dois 
anos, vários “pedidos de munícipes, 
indicando que a dimensão da abertura 
das tampas dos contentores era pe-
quena”, o que dificultava a deposição 
dos respectivos resíduos recicláveis.

Para solucionar este obstáculo à re-
ciclagem, em Julho do ano passado, foi 
iniciada pela empresa uma experiência 
piloto, em Alcochete, por “outras com 
aberturas maiores” para facilitar a co-
locação de resíduos nos contentores 
amarelos e azuis, com capacidade para 
1100 litros, tendo a empresa concluído 
que “os bons resultados alcançados”, 
evidenciaram a “pertinência de avan-
çar com a substituição das tampas 
azuis em todos os contentores” dis-
tribuídos nestes territórios.

No passado mês de Fevereiro, a 
Amarsul iniciou a operação de subs-

DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

Amarsul substitui 
tampas pequenas 
nos contentores 

tituição no município da Moita, que 
decorrerá também nos restantes con-
celhos até ao final deste ano, com o 
objectivo de “facilitar o trabalho de 
quem separa os resíduos para reci-
clar, sem levar à deposição indevi-
da de resíduos indiferenciados nos 
contentores destinados apenas aos 
recicláveis”, afirma em comunicado.

Com efeito, conforme verificado, 
a alteração na abertura das tampas 
“conduziu a uma expressiva diminui-
ção de contaminação, bem como a um 
incremento das quantidades recolhi-
das”, afirma, tendo comprovado que 
esta mudança “facilitou o trabalho de 
quem quer separar as embalagens de 
papel/cartão para reciclagem”.

No que toca aos contentores 
amarelos, verificou-se ainda que “o 
aumento da abertura das tampas se 
traduziu num aumento da contami-
nação, sem um corresponde acrés-
cimo das quantidades recolhidas”.

A intervenção em mais de 3500 
ilhas ecológicas, adianta, “será exe-
cutada em articulação com os mu-
nicípios abrangidos, para juntos, 
contribuirmos para que a população 
separe tudo sempre e em todo o 
lado”, conclui a empresa. Refira-se 
que o projecto em causa contou 
com o apoio e cofinanciamento do 
POSEUR – Programa Operacional 
de Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos, que tem por meta 
aumentar e optimizar as quantidades 
de recicláveis separados na origem. 

Munícipes queixaram-se do tamanho das tampas dos ecopontos azuis 
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“proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou entidades que, 
a qualquer título, detenham 
terrenos confinantes a edificações 
são obrigados a proceder à gestão 
de combustível numa faixa de 50 
metros em redor” das construções. 
O município recorda que a prática 

comum da gestão de combustíveis 
consiste “na limpeza dos terrenos, 
através do corte e remoção da 
biomassa vegetal neles existentes, 
pelo que uma correcta e oportuna 
gestão de combustíveis constitui 
um elemento essencial para a 
minimização do risco de incêndio”.

Moita alerta 
proprietários 
para limpeza de 
terrenos 

A autarquia da Moita emitiu esta 
terça-feira um comunicado onde 
lembra que, com vista à defesa das 
pessoas, bens e património florestal, 
bem como à redução do número de 
incêndios florestais no território, 
através da adopção de medidas 
e de acções contra incêndios, os 

Galardão foi atribuído 
à cidade sadina pelo 
quinto ano consecutivo, 
devido às suas boas 
práticas de intervenção 
na área

A associação Cidade Social distinguiu 
pelo quinto ano consecutivo o muni-
cípio de Setúbal enquanto “Amigo do 
Desporto”, galardão que reconhece 
as suas “boas práticas na intervenção 
nas áreas do desporto e da actividade 
física”, explicou a autarquia em nota 
de Imprensa.

Na cerimónia de entrega da dis-
tinção, realizada na passada terça-
-feira no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, esteve o vereador com o 
pelouro do Desporto, Pedro Pina. “É 
com grande orgulho que recebemos 
este reconhecimento público pelo 
trabalho realizado pelo município e 
pela aposta no desporto como pilar 
estratégico de desenvolvimento da 
cidade”, sublinhou.

O autarca frisou, ainda, que a ini-
ciativa “Setúbal Cidade Europeia do 
Desporto 2016” foi uma “alavanca 
fundamental” e que hoje “é bem 
visível e reconhecido por todos que 
a prática desportiva está bem im-
pregnada no concelho”. “Nesse ano, 
Setúbal fez parte, juntamente com 

DISTINÇÃO ENTREGUE NO SALÃO NOBRE

Associação Cidade Social 
distingue município de 
Setúbal como sendo Amigo 
do Desporto

outros 25 concelhos portugueses, do 
primeiro lote de municípios amigos 
do desporto, iniciativa desenvolvida 
pela Cidade Social em parceria com a 
APOGESD – Associação Portuguesa 
de Gestão de Desporto para o reco-
nhecimento de boas práticas desen-
volvidas nesta área”.

Já Pedro Mortágua Soares, respon-
sável pela associação, referiu que “Se-
túbal é uma referência no desporto e 
actividade física”.” A bandeira e o di-
ploma que entregamos hoje atestam 
a atitude do município de melhoria 
contínua ao longo dos últimos cinco 
anos”, acrescentou.

“Além do reconhecimento público, 
o programa dinamizado pela Cidade 
Social, que em 2020 distinguiu 126 
municípios, assume-se também 
como uma rede de partilha de boas 
práticas e de projectos e acções im-
plementados em cada concelho, para 
que cada autarquia fique a conhecer 
o que as outras estão a fazer e retire 
ideias para adaptar no seu território”, 
lê-se na mesma nota.

A integração no programa “Municí-
pio Amigo do Desporto” “proporcio-
na, igualmente, o acesso gratuito a 
formação creditada para treinadores 
de desporto, técnicos de exercício fí-
sico e para colaboradores municipais, 
bem como a realização de auditorias 
que resultam na elaboração de um 
relatório com a identificação de opor-
tunidades de melhoria”.
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Luís Geirinhas   
Mário Rui Sobral

Anúncio oficial não 
incluiu Fernando 
Negrão, que declarou, 
na semana passada, ser 
candidato a Setúbal

AUTÁRQUICAS 2021

Secretário-geral do PSD anuncia 
nove candidatos a câmaras 
municipais do distrito

O secretário-geral do Partido So-
cial Democrata (PSD), José Silvano, 
anunciou no decorrer da tarde de 
ontem os nomes homologados pela 
Comissão Política Nacional do parti-
do como candidatos à presidência de 
nove câmaras municipais do Distrito 
de Setúbal. 

O nome aprovado pela estrutura 
nacional social-democrata para o 
concelho de Alcochete foi o de Pe-
dro Louro, enquanto que o candidato 
a Almada será Nuno Matias, à Moita 
Luís Nascimento e ao Montijo João 
Afonso. A candidatar-se ao Seixal es-
tará Bruno Vasconcelos, a Santiago 
do Cacém Luís Santos, a Sesimbra 
Francisco Luís e a Palmela Paulo Ri-
beiro.

Por sua vez, na corrida à Câmara 
Municipal do Barreiro pelo partido es-
tará Bruno Vitorino, que desempenha 
actualmente as funções de vereador, 
voltando, deste modo, a candidatar-
-se àquele município.

A aposta do partido vem, desta for-
ma, “reconhecer o trabalho feito ao 
longo dos anos, nos cargos que tem 
desempenhado, quer a nível local, 
quer a nível nacional”. Ao longo dos 
mandatos, o autarca barreirense tem-
-se destacado “nas propostas sociais 
de apoio às famílias e às pequenas 
empresas”, mas também na “redução 
da carga fiscal para a classe média”. 
Outro factor que levou os sociais-de-
mocratas a optarem por uma nova 
candidatura do ex-líder da distrital de 
Setúbal, prende-se com o seu papel 
de responsável da Reserva Natural 
Local do Sapal do Rio Coina e da Mata 
da Machada onde, na sua perspecti-
va, tem vindo a promover “políticas 

A maioria dos candidatos anunciados já foi cabeça-de-lista em eleições anteriores
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tos. Nos restantes oito casos, ou os 
autarcas manifestaram intenção de 
não se recandidatar ou o processo 
ainda não está fechado.

“São presidentes de câmara que se 
podem recandidatar na hora e mo-
mento que desejarem, porque têm 
homologação garantida da direcção 
nacional”, anunciou o também coor-
denador autárquico nacional do PSD, 
em conferência de Imprensa na sede 
nacional do partido.

Durante o anúncio, foi igualmente 
apresentado o slogan do partido “Nas 
Mãos de todos” para estas eleições. 
José Silvano assumiu, ainda, que 
todos os candidatos autárquicos 
do PSD serão conhecidos até 31 de 
Março e assegurou que, dos 308 pro-
cessos, apenas “em menos de uma 
dezena” haverá discordância entre 
as estruturas locais ou regionais e a 
direcção nacional. Com Lusa

de dinamização e preservação” des-
tes espaços verdes do concelho. 

Na semana passada já havia sido 
anunciada, pelo próprio, a corrida de 
Fernando Negrão à presidência da 
autarquia de Setúbal, mas esta can-
didatura, apesar de tratar-se de uma 
capital de distrito, não foi referida na 
apresentação feita ontem pelo PSD. 

No distrito, ficam por conhecer 
os candidatos do partido laranja às 
câmaras de Alcácer do Sal, Grândola 
e Sines. Os nomes agora divulgados 
fazem parte de uma lista ontem apre-
sentada, onde constam no total 101 
candidatos a presidentes de outras 
tantas câmaras a nível nacional nas 
próximas autárquicas, 77 dos quais 
são actualmente os presidentes em 
exercício nas respectivas autarquias. 
Dos actuais 98 presidentes de câma-
ra do PSD, 13 não se podem recandi-
datar devido à limitação de manda-
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Setúbal circundantes ao Parque Verde da 
Bela Vista”, referiu a autarquia 
em comunicado. “Os trabalhos 
incidiram igualmente sobre as ruas 
Celestino Alves e Maria Campos, na 
zona do Pote D’Água, na Avenida 
Bento de Jesus Caraça e nos bairros 
Afonso Costa e Vale do Cobro”.

Junta de São 
Sebastião corta 
e limpa ervas 
infestantes por 
todo o território

A Junta de Freguesia de São 
Sebastião, através de "duas 
equipas de higiene urbana e 
manutenção de espaços verdes”, 
procedeu recentemente ao corte 
e limpeza de ervas infestantes “no 
Bairro da Alameda das Palmeiras, 
assim como nos terrenos 

ENTRE 10 E 30 DE MARÇOATÉ SEGUNDA-FEIRA
Município aborda impactes das 
pertenças de género na saúde 
mental em formação online

Instituto Politécnico tem 
abertas as candidaturas para 
estudantes internacionais

Os impactes que as pertenças de 
género têm na saúde mental são o 
tema retratado na próxima acção de 
formação online promovida pela Câ-
mara municipal de Setúbal, entre os 
dias 10 e 30 de Março, no âmbito do 
programa Março Mulher, que visa assi-
nalar o Dia Internacional da Mulher, co-
memorado no dia 8 do presente mês. 

O curso, com inscrições abertas até 
hoje, terá uma “duração de 12 horas”, 
realizando-se, através da plataforma 
Zoom, nos dias 10, 16, 23 e 30, entre as 
09h30 e as 12h30, sob orientação da 
formadora Sofia Neves”, esclareceu a 
autarquia através de nota de Imprensa.

A iniciativa, intitulada “Saúde Mental 

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) tem até à próxima segunda-
-feira, dia 8, abertas as candidaturas 
à 1.ª fase do concurso especial para 
os estudantes que não têm naciona-
lidade portuguesa, ou que não sejam 
provenientes de um Estado-membro 
da União Europeia. 

O concurso especial de acesso aos 
alunos internacionais contará, ainda, 
com mais duas fases, agendadas para 
os dias “03 e 24 de Maio (2.ª fase), e 
08 de Outubro a 08 de Novembro (3.ª 
fase)”, explicou o estabelecimento de 
ensino através de nota de Imprensa.

e Género”, resulta de uma parceria en-
tre o município sadino e a EAPN – Rede 
Europeia Anti-Pobreza, tendo também 
como objectivos “clarificar o conceito 
de género, compreender como a cons-
trução social de género condiciona a 
qualidade da saúde mental, conhe-
cer os indicadores de desigualdade 
de género a nível da saúde mental e 
incrementar a consciência sobre a im-
portância da acção multissectorial no 
contexto da saúde mental”.

O projecto será gratuito, estando 
limitado a 25 participantes, que de-
vem validar a sua inscrição através 
do preenchimento de um formulário 
disponível online.

“Com um total de sete mil estudan-
tes, o IPS acolhe actualmente mais de 
550 estudantes estrangeiros, entre 
os que chegam ao abrigo dos pro-
gramas de mobilidade internacional 
Erasmus+ e Santander e os que são 
abrangidos pelo estatuto de Estudan-
te Internacional”.

No presente ano, os futuros alunos 
podem candidatar-se a uma das “25 
licenciaturas com vagas abertas pa-
ra o efeito, em áreas distintas como 
Educação, Desporto, Comunicação, 
Tecnologia, Engenharia e Ciências 
Empresariais”.  

Maria Carolina Coelho

Estruturas encontram-
se no Quebedo, Arcos e 
Camarinha, locais com 
estações de mediação 
das características do ar

DESCRITOS TAMBÉM OS EFEITOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

Câmara instala painéis informativos sobre 
a qualidade do ar em três pontos do concelho

A Câmara Municipal de Setúbal pro-
cedeu recentemente à instalação “de 
um conjunto de painéis informativos 
nas três estações de medição da qua-
lidade do ar” da cidade, situadas no 
Quebedo, nos Arcos e na Camarinha, 
com o objectivo de reforçar as infor-
mações relacionadas com “a quali-
dade do ar e os efeitos da poluição 
atmosférica na saúde humana”, ex-
plicou a autarquia em comunicado.

As novas estruturas, colocadas 
desde o final de Fevereiro no Jardim 
do Quebedo, na Escola Básica dos Ar-
cos e na Escola Secundária D. João II, 
esclarecem assim a população, “por 
meio de ilustrações”, sobre “a origem 
dos poluentes atmosféricos, nomea-
damente as principais fontes de po-

Estruturas esclarecem a população por meio de diversas ilustrações
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luição, e as transformações possíveis 
na atmosfera”.

Acompanhados de mapas, os pai-
néis informativos, onde “as cores azul 
e verde se destacam, permitem igual-
mente aos munícipes perceberem 
quais os impactes da poluição atmos-
férica na saúde humana”. “Hábitos 
diários que melhoram a qualidade do 
ar, como a utilização dos transportes 

públicos, a realização de pequenas 
deslocações a pé ou de bicicleta, a 
limitação do uso do automóvel ao 
necessário e a aposta na mobilidade 
eléctrica e partilhada”, são também 
conteúdos disponíveis.

As três estações de medição da 
qualidade do ar sadinas, “com gestão 
da Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo (CCDR-LVT), estão 
equipadas com analisadores auto-
máticos que monitorizam em tempo 
real e contínuo a concentração dos 
principais poluentes atmosféricos”. 
Os equipamentos da estação da 
Camarinha, localizada na D. João II, 
encontram-se neste momento em 
manutenção por parte da CCDR-
-LVT, devendo esta ser reactivada 
em breve.

Os dados produzidos nestas estru-
turas são “recolhidos para um siste-
ma remoto de software, gerido pela 
Agência Portuguesa do Ambiente, e 
disponibilizados na página da QualAr 
– Base de Dados Online da Qualidade 
do Ar”. De acordo com a autarquia, 
“em Setúbal os poluentes monitori-
zados são sobretudo primários, emiti-
dos directamente para a atmosfera”.

A constante recolha de dados 
permite assim “alertar a população 
quando há episódios de poluição at-
mosférica e projectar medidas que 
a longo prazo promovam uma me-
lhoria da qualidade do ar, especial-
mente importantes nos grupos cuja 
capacidade respiratória se encontra 
em formação ou debilitada”.

BREVES

O túnel do Quebedo vai 
permanecer condicionado 
à circulação automóvel por 
diversos dias, em diferentes 
períodos, devido à “realização 
de trabalhos de manutenção na 
estrutura interior”, explicou o 
município em comunicado.
“A operação motiva o 
encerramento das avenidas 
Jaime Cortesão e Manuel Maria 
Portela, entre as 13h00 e as 
17h30 dos dias 4 e 5, bem como 
das 08h00 às 12h00 de dia 8”.

A Rua da Alfarrobeira, na zona 
do Grelhal, encontra-se a 
receber trabalhos ao nível do 
abastecimento de água, num 
investimento de 16 mil e 500 
euros. A operação, liderada 
pela Câmara Municipal de 
Setúbal, consiste na “execução 
de um desvio no percurso do 
abastecimento de água, o qual 
se encontra sob um muro de 
suporte de terras”, explicou a 
autarquia em comunicado.

A Câmara Municipal de Setúbal, 
em parceria com a Junta de 
Gâmbia, Pontes e Alto da 
Guerra, investiu cerca de 30 mil 
euros na repavimentação de três 
arruamentos da freguesia. O 
projecto, em fase de conclusão, 
encontra-se a ser executado nas 
ruas dos Resistentes e da Junta, 
assim como num troço da Rua 1.º 
de Agosto.

TRÂNSITO
Quebedo 
condicionado a 
partir de hoje

GRELHAL
Abastecimento 
de água 
renovado

PONTES
Autarquia 
investe em três 
estradas
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Moita José Maria Vieira, com direcção de 
Miguel Maia e Filipe Abreu. Devido 
à actual situação pandémica, a 
autarquia da Moita alerta que a 
iniciativa, agendada para as 21h00, 
poderá não ser presencial 
e apenas transmitida no canal 
de Youtube do município.

No âmbito do Dia Mundial do 
Teatro e do Festim de Leituras 
Interpretadas de Peças de Teatro, 
o Fórum Cultural José Manuel 
Figueiredo, na Baixa da Banheira, 
acolhe no dia 27 o espectáculo 
“Esta Noite Grita-se”, com entrada 
gratuita, a partir de um texto de 

BREVES

A Câmara da Moita aprovou 
recentemente e por 
unanimidade, em reunião 
daquele executivo, a celebração 
de contratos-programa de 
desenvolvimento social com 
múltiplas instituições sociais 
do concelho, num valor total 
que ronda os 94 mil euros. A 
CERCIMB – Cooperativa para a 
Educação e Reabilitação Social de 
Crianças Inadaptadas da Moita e 

Barreiro, o Centro Paroquial de 
Acção Social da Moita, o CRIBB, 
na Baixa da Banheira, e o CRIVA, 
no Vale da Amoreira, são algumas 
das instituições que integram a 
lista. Também a Fundação Santa 
Maria Rafaela, o Centro Social 
e Paroquial São Lourenço de 
Alhos Vedros, as associações 
NÓS, Persona e Raríssimas, entre 
muitas outras, vão receber os 
apoios atribuídos pelo município.

O município moitense aprovou 
por unanimidade, na última 
reunião daquela câmara 
municipal, uma alteração ao 
trânsito na Rua do Trabalhador, 
situada na freguesia da Baixa 
da Banheira, para melhorar a 
circulação de veículos e pedonal 
nesta artéria do concelho. Refira-
se que actualmente o trânsito 
circula nos dois sentidos, mas 
“o estacionamento autorizado” 
tem se revelado “insuficiente 
para os moradores”, afirma 
aquele município. Neste sentido 
e para solucionar o problema, 
foi aprovada a alteração de 

circulação rodoviária para sentido 
único, passando este a ser 
efectuado apenas com entrada 
a partir da Rua Ville Plaisir, 
permitindo o estacionamento ao 
longo de todo o lado direito da 
Rua do Trabalhador.

Os deputados da Assembleia 
Municipal da Moita, aprovaram 
na sessão realizada na última 
semana, no Pavilhão Desportivo 
Municipal, duas moções acerca 
do “Dia Internacional da Mulher” 
e do “Suplemento por trabalho 
em condições de penosidade 
e insalubridade”. Na altura, foi 
ainda aprovado um documento 
para “Responder à crise sanitária 
e resolver a crise social”. Entre as 
deliberações tomadas por aquele 

órgão, estão também saudações 
“À abolição da escravatura”, 
assinalada na mesma data, e à 
“Junta de Freguesia da Moita 
pelo novo edifício”, inaugurado 
no princípio deste ano. Para 
além da aprovação de outros 
documentos, os deputados 
viabilizaram mais uma 
recomendação sobre “Acções 
de sensibilização, combate 
eliminação da violência no 
namoro”. 

CONTRATOS-PROGRAMA
Aprovado apoio destinado 
a instituições sociais

BAIXA DA BANHEIRA
Rua do Trabalhador passa 
a ter sentido único

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Aprovada moção sobre 
Dia Internacional da Mulher

DR

“Bilingue” 
assinala Dia 
Mundial do 
Teatro no Fórum 
Cultural

Luís Geirinhas

Obra do município 
melhora condições 
de amarração 
das embarcações

RECUPERAR EQUIPAMENTO NÁUTICO

Pontão fluvial do Gaio deverá 
estar operacional a partir de Maio

O município da Moita prevê que no 
âmbito da conservação e manuten-
ção de pontões fluviais do concelho, 
a obra que está a decorrer no pontão 
flutuante do Gaio “fique operacional 
no final de Maio”, adianta a autarquia, 
que está a intervir naquele local para 
melhoria das condições de amarração 
das embarcações e respectiva esta-
bilidade daquela estrutura.

Os trabalhos em curso, acrescen-
ta, para além desta edilidade, estão 
a ser realizados “em parceria com o 
Centro Náutico Moitense e com a 

DR

colaboração do Beira Mar Náutica”, 
escola de vela e canoagem situada na 
freguesia do Gaio-Rosário, que tem 

como principal objectivo promover 
as embarcações tradicionais do Tejo.

De acordo com informação cama-
rária, a intervenção permitirá “uma 
optimização de recursos humanos 
e materiais e do investimento, va-
lorizando também, desta forma, a 
capacidade e autonomia das entida-
des locais para a recuperação deste 
equipamento náutico”.

Recorde-se que já em Março de 
2017, o presidente da autarquia, 
Rui Garcia, sublinhou a importância 
de “favorecer as embarcações de 
navegação no estuário, na zona da 
Moita”, por constituírem um valioso 
legado patrimonial do concelho e da 
sua história, que “importa preservar, 
apoiar e divulgar” a favor de uma for-
te marca identitária, que contribui 
para “fomentar a iniciativa popular 
de recuperação e construção destas 
embarcações e atrair visitantes”, 
destacou o município, nessa mesma 
altura.

Os eleitos do PS Moita criticaram, na úl-
tima semana, os autarcas da CDU por 
terem “impedido a discussão e votação” 
de um conjunto de propostas apresen-
tadas ao longo do presente mandato, 
com a “continuada exclusão da ordem 
do dia das reuniões” daquele executivo, 
de vários temas propostos pelos mem-
bros da sua vereação.

Apesar de reconhecerem que esta 
“não foi a prática em todo o mandato” 
e que uma das propostas chegou mes-
mo a ser aprovada, com os votos contra 
dos eleitos comunistas, desde então, 
“deixaram de ser aceites”, afirmam em 
comunicado.

As propostas de criação de um Plano 
Municipal de Prevenção Rodoviária, de 
intervenção na Rua Machado Santos, na 
freguesia da Moita, ou de criação de um 
Regulamento Municipal sobre Apascen-
tamento de Animais e sua Permanência 
e Trânsito, de Redução do Tarifário dos 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PS reclama agendamento de propostas 
apresentadas pelos seus vereadores

Serviços de Abastecimento de Água, 
de Saneamento de Águas Residuais e 
de Gestão dos Resíduos Sólidos, ou da 
aplicação do suplemento de penosida-
de e insalubridade aos trabalhadores da 
Câmara “continuam assim por agendar”, 
lembram.

Um cenário que para os eleitos so-
cialistas constitui “um inadmissível blo-
queio por parte da CDU” ao exercício 
das funções dos vereadores PS, a quem 
“não pode ser vedada a apresentação de 
propostas, nem o seu devido agenda-
mento para que possam ser discutidas 
e submetidas a deliberação”.

No mesmo documento, adiantam 
que está em causa “o desrespeito da 
vontade expressa dos cidadãos eleito-
res do concelho”, e consideram que a 
situação actual é “grave”. A esta prática, 
adiantam, juntam-se outras situações 
“como a não disponibilização para 
consulta pelos munícipes de atas de 

reuniões de Câmara já aprovadas, que 
são reveladoras da concepção de demo-
cracia da CDU no concelho”.

Recentemente, em Assembleia Muni-
cipal, os eleitos do partido manifestaram 
“o seu veemente repúdio desta prática, 
exigindo que seja concretizado o agen-
damento das propostas apresentadas” 
em reuniões daquele município.

A obra tem por objectivo melhorar as 
condições do pontão fluvial do Gaio

DR
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Dia da 
Mulher

“Mulher” é o espectáculo musical 
concebido por Rita Redshoes e 
Bruno Santos para a Câmara de 
Grândola, concerto transmitido 
online, na noite da próxima 
segunda-feira, nas plataformas 
digitais do município. O 
concerto é uma das iniciativas da 

Dia da Mulher 
celebrado em Grândola 
com espectáculo online 
de Rita Redshoes

programação do Dia Internacional 
da Mulher, este ano em formato 
digital.  “Mulheres Portuguesas: 
Um Grande Passado pela Frente”, 
um colóquio moderado por Joana 
Duarte Correia e com Helena 
Pereira de Melo e Irene Flunser 
Pimentel é outra das iniciativas.

“Vozes ao Alto” dão palavra a convidadas 
do município para conversas no feminino

A Câmara da Moita está a assinalar 
desde segunda-feira e até ao próximo 
dia 8, o Dia Internacional da Mulher 
com um ciclo de conversas online, 
diariamente e de acesso livre, através 
da página de facebook das bibliotecas 
municipais. A iniciativa, denominada 
“Vozes ao Alto”, inspirada no refrão do 
poema de José Gomes Ferreira na can-
ção “Jornada”, consiste num conjunto 
de oito conversas e reflexões com mu-
lheres, convidadas pelo município, a 
partilharem as suas experiências ao 
nível da conciliação entre a vida profis-
sional, familiar e o teletrabalho.

Ao longo deste evento, que resulta 
do actual contexto pandémico, são 
ainda abordadas questões como a si-
tuação social das mulheres perante a 
presente conjuntura, a precariedade 
do mercado de trabalho, a criativida-
de e a arte em tempos de pandemia 
ou as migrações, entre outros temas.

“Expor ideias, interrogar a reali-
dade e oferecer diferentes olhares 
sobre estas importantes temáticas” 
são os objectivos da iniciativa que se 
encontra em curso e que, segundo o 
município, visa igualmente “contri-
buir para o debate e análise de um 
futuro em que todos e todas são cha-
mados/as a participar”, realça.

A abrir as “Conversas no Femini-
no” esteve a bailarina, coreógrafa e 
professora de dança Marina Popova, 
na passada segunda-feira. A campeã 
nacional de danças de salão no pro-
grama latino-americano na Rússia, 
no ano de 1999, e no circuito nacio-
nal em 2011, recordou que chegou a 
Portugal a 25 de Abril de 2008, data 
que considerou ser muito importante 
por simbolizar uma revolução que, 
entretanto, também a motivou fazer 
o mesmo no mundo da dança.

“A Marina de hoje não é a mesma 
de há 15 anos atrás, sendo que revolu-

Luís Geirinhas

Iniciativa prossegue 
online até dia 8 para 
assinalar efeméride

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

JOSÉ ESTIVEIRA

“O meu trabalho começa às seis da 
tarde, mas de manhã e até essa altura 
estou em casa com os meus filhos”, 
disse, tendo explicado que quando 
está a trabalhar as crianças ficam 
entregues aos seus sogros. “Gosto 
daquilo que faço e apesar de já che-
gar cansada ao trabalho, isso dá-me 
energia e saio feliz quando termino a 
minha actividade”, reconhece, cinco 
anos depois de ter sido distinguida no 
Reino Unido, com o John Dillworth 
Award, atribuído pela Internacional 
Dance Teacher Association (IDTA), 
entre um total de 785 candidatos a 
nível mundial.

As conversas online continuam a 
decorrer até à próxima segunda-feira, 
data em que se assinala a efeméride e 
em que a vereadora responsável pe-

Marina Popova participou na primeira conversa no feminino promovida pela Câmara da Moita

los pelouros da Educação, Assuntos 
Sociais, Saúde e Recursos Humanos 
daquela autarquia, Vivina Nunes, será 
convidada a encerrar esta programa-
ção especial.

Entretanto, na edição deste mês 
da agenda de eventos “Maré Cheia”, 
o presidente do município, Rui Gar-
cia, sublinha que “o papel da mulher 
na sociedade, a condição feminina 
nestes tempos de isolamento e de de-
gradação das condições de vida e de 
trabalho”, assim como “os desafios de 
uma vivência quotidiana confinada 
aos núcleos familiares” e a “luta pela 
igualdade de oportunidades e direi-
tos numa sociedade que se mantém 
profundamente classicista”, servem 
de mote à realização deste ciclo de 
conversas online.

ção avança, mas dentro de mim”, des-
tacou. A bailarina confessou sentir-se 
bem, enquanto mulher, por praticar a 
sua profissão, embora sinta falta dos 
“palcos, das luzes na minha cara e de 
pessoas a aplaudir”, e até mesmo, do 
nervoso miudinho que antecede o ini-
cio das suas apresentações.

Marina Popova garante estar sem-
pre atenta a todas as agendas cultu-
rais existentes no concelho, bem co-
mo no distrito, para poder usufruir do 
maior número possível de iniciativas 
disponíveis. No caso do concelho da 
Moita, a artista considera que em ter-
mos culturais “funciona tudo muito 
bem”, sendo possível encontrar des-
de teatro para crianças a histórias 
contadas em bibliotecas, música e 
outros espectáculos ao longo do ano.

As conversas 
online 
continuam a 
decorrer até 
à próxima 
segunda-
-feira, Dia 
Internacional 
da Mulher
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Dia da Mulher

PUBLICIDADE

Eli Rodrigues é presidente da Jun-
ta de Freguesia de Alhos Vedros 
desde há um ano, altura em que 
faleceu o anterior responsável, 
Manuel Graúdo. Antes de assumir 
as actuais funções, a autarca foi se-
cretária naquele órgão autárquico 
e também membro da Assembleia 
de Freguesia.

Desde o momento em que tomou 
posse, afirma que enquanto mulher 
nunca notou que existissem “quais-
quer diferenças de tratamento”, so-
bretudo “no trabalho com os restan-
tes presidentes, até porque há uma 
colaboração por parte dos outros au-
tarcas”, afirmou. “Ajudam-se imenso, 

ELI RODRIGUES

“As mulheres têm que se afirmar cada vez mais, em todos 
os sectores, para termos uma sociedade mais justa”

há um espírito de entreajuda entre 
todos”, disse.

“Penso que se a mulher se impuser, 
como também o tenho feito, este ti-

po de problemas será diminuído para 
que se possa realizar da melhor forma 
possível o trabalho”, frisa. A autarca 
acredita que, actualmente, “ainda 
estamos longe do que se pretende”, 
em termos de igualdade.

“É preciso a mulher afirmar-se ca-
da vez mais na sociedade e que os 
homens deixem as mesmas desem-
penhar o papel de terem o poder de 
soberania”, sublinha, sendo que na 
sua junta “o executivo é constituído 
maioritariamente por mulheres”.

De forma geral, a presidente 
alhosvedrense considera que “as 
mulheres têm que se afirmar cada 
vez mais, em todos os sectores, para 
que tenhamos uma sociedade mais 
justa”. Já o apoio dado em casa ajuda 
bastante, o que, “em outros casos, 
nem sempre acontece”, lamentou.

Luís Geirinhas Autarca de 
Alhos Vedros 
acredita que 
ainda se está 
"longe do que 
se pretende
na igualdade"

A autarca de Alhos Vedros é presidente naquela Junta desde há um ano

DR
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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

Ao longo dos anos o Bloco 
de Esquerda tem sido soli-
dário com a reivindicação 
de autarcas, empresários 

e intervenientes no tecido social e 
económico da região por melhores 
regras de acesso da Península de Se-
túbal aos quadros comunitários de 
apoio. A razão é evidente: a pertença 
da Península de Setúbal à mesma Uni-
dade Territorial para Fins Estatísticos 
(NUTS) de Lisboa impede que a nossa 
região, mais periférica e mais pobre 
do que a capital, tenha acesso a con-
dições mais favoráveis nos fundos eu-
ropeus necessários para projetos de 
desenvolvimento económico e social.

Além do diagnóstico, que identifica 
a injustiça, a solução também parece 
recolher apoio maioritário na região: 
a recuperação de uma NUTS III autó-
noma incluindo os nove concelhos: 
Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, 
Montijo, Palmela, Sesimbra, Setúbal 
e Seixal.

No entanto, é importante lembrar 
que o acesso a fundos europeus não 
é a única razão pela qual a Península 
de Setúbal sofre de problemas es-
truturais como a falta de transportes 
coletivos públicos de qualidade e ten-
dencialmente gratuito, a dificuldade 
na mobilidade inter-concelhia, as de-
bilidades na proteção ambiental, a 
desorganização urbanística, a grave 
emergência habitacional ou baixos 
níveis de acesso a cuidados de saúde 
primários, a par da fragilidade social 
que se revela em taxas de pobreza, 
desemprego e até de violência do-
méstica, superiores às de Lisboa.

Tanto o Partido Socialista, agora 
com mais responsabilidades go-
vernativas, como o Partido Social 
Democrata têm feito do acesso aos 
fundos comunitários o alfa e o óme-
ga do desenvolvimento da região, 
sem assumirem responsabilidades 
pela privatização ou quasi-desman-
telamento de empresas estratégicas 
como o Arsenal do Alfeite ou a EMEF 
(para não ir mais atrás); pela ausência 
de uma política de portos coerente; 
pelos atrasos persistentes em gran-
des investimentos como o Hospital 
do Seixal, a ponte Seixal-Barreiro ou 
a expansão do Metro Sul do Tejo (só 
para citar alguns); pela explosão de 

Sobre a criação de uma NUTS III para repor 
justiça no acesso dos municípios da Península 

de Setúbal a fundos europeus

OPINIÃO

Joana Mortágua

tegração da Península de Setúbal 
na região mais rica do país foi feita a 
pedido do Governo PSD/CDS sem o 
acordo dos municípios da região, uma 
decisão que não tem merecido o de-
vido reconhecimento por parte dos 
autarcas destes partidos que agora 
reivindicam a sua reversão.

Por outro lado, ao longo dos últi-
mos anos, e não obstante todos os 
pedidos de esclarecimento e decla-
rações de intenções de autarcas e 
deputados do PS eleitos por Setúbal, 
o Governo de António Costa não se 
comprometeu em fazer chegar esta 
reivindicação a Bruxelas. Em 2017, o 
ex-Ministro do Planeamento Pedro 
Marques declarou que a pretensão 
era impossível à luz das regras de 
Bruxelas, tendo sido desmentido 
por representante da Comissária Elisa 
Ferreira quando respondeu que cabe 
aos Estados-membro iniciar o proces-
so de mudança e que “nenhum pedi-
do foi submetido por Portugal nesse 
sentido aos serviços da Comissão no 
prazo regulamentar previsto - até 1 de 
fevereiro de 2019”.

No final de 2020, a Ministra da 
Coesão, Ana Abrunhosa, considerou 
que era urgente constituir a NUT III. 
No entanto, já em janeiro de 2021 
defendeu uma “nova estratégia “es-
pecífica e especial para a Península de 
Setúbal, sem necessidade da criação 
de uma NUT III” e que “qualquer al-
teração a ser feita às NUT não seria 
feita em tempo útil para aplicar ao 
Portugal 2030”.

Depois de tantos avanços e recuos, 
é tempo de tomar uma posição firme. 
O Bloco de Esquerda considera que a 
reivindicação dos municípios da Pe-
nínsula de Setúbal para a constituição 
de NUTS autónoma que permita re-
forçar o acesso a fundos europeus é 
justa e merece apoio. Essa alteração 
não deve pôr em causa a articulação 
estratégica no âmbito da Área Metro-
politana de Lisboa, nem substituir-se 
às responsabilidades de investimento 
público que têm falhado em sucessi-
vos governos, pelo contrário, deve 
promover a coesão com políticas de 
igualdade e reforço do investimento 
público.

Deputada do BE

O BE considera 
que a 

reivindicação 
dos municípios 
da Península de 

Setúbal para a 
constituição 

de NUTS 
autónoma 

que permita 
reforçar o 

acesso a fundos 
europeus é justa 
e merece apoio

precariedade numa área industrial 
que em tempos orgulhou as lutas 
operárias; pela irresponsabilidade 
de investimentos avulsos e de cur-
to-prazo como a construção de um 
aeroporto no Montijo.

Regressando à questão das NUTS, 
também aqui é preciso memória. 
Desde logo, para lembrar que a in-
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PRECISA DE PUBLICITAR 
Em que concelho está?

 Consulte a nossa lista e LIGUE

TEMOS SEMPRE UMA  SOLUÇÃO PARA SI

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

PUBLICIDADE

3

COMUNICADO
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.

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.

... que a Funerária Armindo
está disponível todos os dias

do ano, a quaquer hora,
para o apoiar em caso de

emergência funerária?

Você sabia?
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Almada

REQUALIFICAÇÃO

Rua Capitão 
Leitão passa 
a ser de uso 
pedonal

A Rua Capitão Leitão, uma das histó-
ricas da cidade de Almada, vai passar 
a ser de uso pedonal, apenas aberta a 
“muito, muito, pouco trânsito”, avan-
çou a presidente da Câmara, Inês de 
Medeiros, na reunião do executivo de 
1 de Março. Ou seja, a circulação de 
veículos vai ficar limitada a serviços 
de urgência, recolha de resíduos e 
abastecimento do comércio local que 
não tenha acesso por outra artéria.

O projecto de reabilitação desta 
via, já com obras no terreno, o qual 
segundo a autarca foi falado com co-
merciantes locais e com a União das 
Freguesias de Almada, Cova da Pieda-
de, Pragal e Cacilhas, vai permitir criar 
espaço de esplanada para “dignificar 
os Paços do Concelho”, e considera 
ainda a “requalificação da zona do 
chafariz”, no Largo José Alaiz, adianta 
a presidente, que realçou também  o 
pormenor estético na calçada onde 
vai ficar inscrita a palavra “Almada”, 
em padrão a branco e preto, ao longo 
de parte da Rua Capitão Leitão.

A requalificação implica ainda a 
criação de circuitos alternativos a 
esta artéria, alteração na circulação 
da Rua Heliodoro Salgado, Junto à 
Incrível Almadense, que passa a ter 
dois sentidos e criação de uma bolsa 
de estacionamento “com 52 luga-
res”, ou seja, “mais lugares de esta-
cionamento dos que actualmente 
existem”, refere o vereador Miguel 
Salvado, responsável pela rede viária 
do concelho.

Ainda junto aos Paços do Concelho, 
edifício que vai ser requalificado, e 
ao lado da Incrível Almadense, o pro-
jecto contempla um pequeno espaço 
verde com zona de lazer. H.L.    

Em Almada foram identificadas 733 
pessoas em lista de espera para re-
ceber apoio alimentar de primeira 
linha, as quais estão fora dos pro-
gramas oficiais da Segurança Social. 
Para dar resposta a estas pessoas, a 
câmara decidiu avançar com medidas 
extraordinárias de apoio alimentar, e 
outros bens de consumo básico.

Trata-se de medidas no âmbito do 
Plano Almada Solidária criado em 

SOLIDARIEDADE

Pessoas com fome vão receber apoio extraordinário 

2020, a serem aplicadas através da 
linha Almada Emergência, que foram 
accionada assim que a autarquia te-
ve conhecimento destes casos. “Não 
podem existir listas de espera para 
alimentação”, afirma a vereadora 
Teodolinda Silveira.

Diz a responsável pelo departa-
mento da Acção e Intervenção Social 
que os serviços da autarquia respon-
sáveis por estas medidas “reuniram 

com as instituições locais”, que têm 
protocolado com a Segurança Social 
a execução do Programa Operacional 
de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 
(POAPMC), “para ser feito o levanta-
mento” destas situações de fome. 

Identificados os cidadãos que em-
bora inscritos no POAPMC, estão sem 
apoio alimentar, “foi elaborada uma 
proposta para respostas alternati-
vas”, proposta que acabou de ser 

aprovada em reunião de câmara.
Com isto, as pessoas que estavam 

em lista de espera vão “receber já o 
apoio alimentar de primeira linha” e, 
“à medida que entram no programa já 
existente [POAPMC], vão saindo dan-
do lugar a outras”, explica Teodolinda 
Silveira. Como primeira resposta, a au-
tarquia vai distribuir durante seis meses 
às pessoas em lista de espera cabazes 
alimentares no valor de 50 euros. H.L.

Humberto Lameiras

A Câmara de Almada 
e a concessionária do 
metro vão apresentar 
um protesto conjunto à 
Área Metropolitana de 
Lisboa

AUTARQUIA E CONCESSIONÁRIA VÃO CONTESTAR

Programa de Recuperação e Resiliência esquece 
verba para extensão do Metro Sul do Tejo à Costa

A extensão da rede do Metro Sul do 
Tejo (MST) à Costa da Caparica aca-
bou de receber um revés inesperado 
ao não ser incluída no Programa de 
Recuperação e Resiliência (PRR), pro-
grama que fechou o prazo de contri-
butos a 1 de Março. Mas a presidente 
da Câmara de Almada já disse que vai 
contestar.

“Surpreendeu-nos a todos a não 
inclusão da extensão da rede do MST 
à Costa de Caparica no PRR”, afirmou 
Inês de Medeiros, em reunião de câ-
mara, no mesmo dia em que fechou o 
prazo deste programa. O que se espe-
rava era que o ministro do Ambiente, 
João Pedro Matos Fernandes, tivesse 
apresentado até ao final de Feverei-
ro o relatório do estudo do MST em 
que a extensão estaria concluída até 
2026; daí que a surpresa ainda tenha 
sido maior.  

Para a autarca a continuação da 
rede do metro ligeiro até à cidade 
da Costa de Caparica é “relevante”, 

Inês de Medeiros lembra que a extensão do Metro Sul do Tejo à Costa da Caparica faz parte do contrato com a concessionária 

DR

Relembra a autarca que a chegada 
do MST à Costa de Caparica faz parte 
do “contrato de concessão” à MTS, 
isto para além de ser uma matéria 
considerada “muito importante” 
pelo grupo de trabalho que estu-
dou a mobilidade relacionada tam-
bém com a opção ligeira Bus Rapid 
Transit para chegar a outras áreas do 
concelho. Para a socialista Inês de 
Medeiros, o desfecho só pode ser 

um: “o MST tem de chegar à Costa 
da Caparica”.

O mesmo diz o vereador Nuno 
Matias, eleito pelo PSD, para quem 
o PRR “deveria ser mais ambicioso 
em relação a matéria de alavancagem 
económica”. E o MST “evidentemente 
que é uma mais valia estratégica para 
o município”, isto “sem prejuízo de 
outras extensões no concelho terem 
outras soluções”.    

e revelou que a Câmara de Almada já 
contactou com a Metro Transportes 
do Sul (concessionária deste Light 
Rail Vehicle) para “fazermos uma 
participação conjunta no sentido de 
enquadrar a importância estratégica 
deste canal no PRR". Documento que 
será enviado à Área Metropolita de 
Lisboa que, por sua vez, responde 
ao Governo no âmbito da ‘bazuca’ 
financeira.   
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talentos almadenses. Podem 
candidatar-se jovens dos 12 aos 
35 anos, individualmente ou em 
grupo, que sejam residentes, 
estudantes, trabalhadores ou 
que desenvolvam actividade 
relevante no concelho de Almada.
O concurso Jovens Talentos 2021 

abrange as categorias Almada 
Cidade Educadora, Almada 
Conhecimento, Almada Artes, 
Almada Empreendedorismo, 
Almada Cidadania, Almada 
Desporto e Almada Jovem 
Promessa. Todos os premiados 
recebem um valor monetário.

Candidaturas ao 
10.º Concurso 
Jovens Talentos 
decorrem até 
18 de Abril

A Câmara Municipal de Almada 
está a promover a 10.ª edição 
do Concurso Jovens Talentos, 
estando as candidaturas a 
decorrer até 18 de Abril. O 
objectivo é premiar, incentivar, 
reconhecer e divulgar, em 
diversas áreas, os jovens 

Humberto Lameiras

O final do IC20 vai 
receber uma rotunda 
a substituir o actual 
complicado cruzamento 
à entrada da cidade

A entrada da Costa de Caparica, no 
troço final da via rápida IC20, vai re-
ceber uma rotunda a substituir o ac-
tual cruzamento, numa obra que visa 
também criar um acesso alternativo 
às praias. O objectivo do projecto, 
para além de “dignificar a entrada” 
na cidade atlântica do concelho de 
Almada, visa também “tirar carga de 
trânsito do centro” da localidade, diz 
a presidente da Câmara de Almada, 
Inês de Medeiros.

A intervenção implica um investi-
mento municipal na ordem dos 302 
mil euros, o qual será cofinanciado pe-
la Infraestruturas de Portugal, entida-
de responsável pelo IC20, que passou 
para o domínio da autarquia o troço 
entre a última curva desta via rápida, 
junto ao cemitério, e o final da mesma.

A melhoria da entrada na cidade vai 
passar a ser de tipologia de estrada 
municipal e, adianta já a presidente, 
“vai manter o embelezamento com as 
palmeiras que existem actualmente” 
e “acrescenta melhorias”. O projecto 
pondera ainda criar um acesso, antes 
da rotunda a construir, que deverá 
ligar à zona da Torre das Argolas de 
forma a evitar que o trânsito em 

COFINANCIAMENTO DA IP

Autarquia investe mais de 
300 mil euros para melhorar 
entrada na Costa de Caparica   

direcção às praias para sul flua sem 
passar por dentro do miolo urbano, 
situação que, principalmente du-
rante o Verão, gera grande pressão 
automóvel, particularmente junto ao 
mercado municipal.

“Não serão construídas novas es-
tradas, o que vai ser feito assenta nas 
vias já existentes”, afirma o vereador 
Miguel Salvado, responsável pela re-
de viária municipal, salvaguardando 
assim preocupações que por vezes 
se manifestam quando se fala de vias 
na Costa de Caparica. Acrescenta o 
autarca que no final do IC20 vai ser 
também reorganizado o sistema no 
subsolo dos Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento. 

Entretanto, avança a presidente 
da câmara que está a ser estudado o 
espaço canal para a Costa de Capari-
ca receber o Metro Sul do Tejo, um 
modo de transporte rápido e não po-
luente que atravessa o centro urbano 
da cidade de Almada e que tanto po-
pulação como autarcas desejam ver 
o prolongamento da linha. Mas, tal 
como já disse o presidente da Junta 
de Freguesia da Costa de Caparica, 
José Ricardo Martins, também Inês 
de Medeiros afirma que não quer o 
metro a atravessar o espaço urbano. 
“Não concordo com o MST a dar a vol-
ta por dentro da cidade da Costa”.

O lançamento da empreitada para 
execução da primeira fase do projec-
to de “Acessibilidades à Costa da Ca-
parica – troço final do IC20 e acesso 
alternativo às praias” foi aprovado 
por unanimidade na reunião de câ-
mara de 1 de Março.   

DR

O desenvolvimento de um 
território, seja ele uma 
região, um concelho ou 
uma cidade, deixou há 

muito de ser possível de se realizar 
de uma perspectiva unidimensional. 
Apostar apenas num sector ou nu-
ma actividade para o crescimento 
económico-social é extremamente 
arriscado, visto que dependendo das 
flutuações normais dessas activida-
des, as economias das regiões que 
têm uma estratégia de concentração 
de investimento ficam numa posição 
frágil e com bastantes limitações pa-
ra poderem superar esses períodos 
de contração ou de crise.

É com esta visão que o projecto 
estratégico “Almada Innovation Dis-
trict” desempenha um papel crucial 
no Plano de Recuperação e Resiliên-
cia para o concelho de Almada.

O “Almada Innovation District” 
é um projecto de parceria entre a 
Câmara Municipal de Almada e a 
Universidade Nova de Lisboa, que 
apresenta propostas para o territó-
rio compreendido entre o Monte de 
Caparica e o Porto Brandão que se 
focam em 4 grandes pilares que per-
mitirão o desenvolvimento ambien-
tal, territorial, social e económico 
que permitirão transformá-lo num 
polo de crescimento sustentável. Os 
quatro pilares em que assenta este 
projecto são a promoção do territó-
rio como novo destino; o desenvol-
vimento de um ecossistema susten-
tável; a criação de uma comunidade 
vibrante, diversificada e inclusiva; e 
o investimento e emprego.

A localização privilegiada deste 
projecto será um dos seus pontos 
fortes pois este está inserido num 
local de belezas naturais pela sua 

Almada Innovation District, uma 
nova maneira de pensar uma cidade

OPINIÃO

Rui Carvalheira

ambientais inovadoras, de mobili-
dade, com o foco na protecção do 
património natural e criando espa-
ços urbanos inclusivos e acessíveis 
irão assegurar a sustentabilidade 
ambiental e sócio-económica do 
projecto, para além de possibilitar 
também o cumprimento das metas 
ambientais internacionais.

Almada tem sido ao longo dos 
tempos um território multicultu-
ral e de partilha onde pessoas de 
diversas origens se encontram e 
convivem diariamente. A criação de 
infraestruturas e equipamentos que 
promovam estas dinâmicas sociais, 
culturais e artísticas irão permitir for-
talecer os laços de união de todos 
que escolhem Almada como o seu 
local para viver ou trabalhar.

Por fim, um projecto desta dimen-
são, com a parceria de uma grande 
instituição de ensino superior que 
está implantada há várias décadas 
no nosso concelho, irá ter a capaci-
dade de se tornar um motor para o 
desenvolvimento estratégico, não só 
de Almada, mas de um modo mais 
abrangente da Área Metropolitana 
de Lisboa. A capacidade de atração 
de empresas inovadoras e com uma 
forte competência tecnológica irá 
seguramente fomentar o investi-
mento e a criação de emprego.

As cidades evoluíram, não são or-
ganismos amorfos e imutáveis. São 
locais dinâmicos que evoluem e se 
ajustam às necessidades e aos dese-
jos dos seus habitantes. Teremos de 
as pensar de uma forma nova, dinâ-
mica e eficaz para conseguirmos as 
nossas cidades em locais funcionais.

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

Almada tem 
sido ao longo 

dos tempos 
um território 
multicultural 
e de partilha 

onde pessoas de 
diversas origens 

se encontram 
e convivem 

diariamente

proximidade ao rio e pelas suas pai-
sagens e pelas potencialidades da 
frente ribeirinha, aliado também a 
uma nova centralidade, perto do 
centro da cidade de Almada, das 
praias da Costa de Caparica e com 
fortes acessibilidades, vai permitir 
a transformação do território num 
local de excelência para trabalhar, 
viver ou somente visitar e desfrutar.

O desenvolvimento de soluções 
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Desporto

Reencontro com os golos 
reforça confiança de Mendy 

Após dois meses e meio de jejum de 
golos, o avançado Mendy voltou na 
jornada anterior a marcar pelo Vitó-
ria FC, sendo decisivo para o triunfo, 
por 5-2, sobre o Lusitano de Évora. 
Lançado no início da segunda parte, 
o guineense mostrou serviço ao des-
fazer a igualdade (2-2) que se regista-
va ao intervalo. Com faro pelo golo, o 
jogador surgiu na zona de finalização 
para marcar o terceiro e quarto golos, 
que representam uma motivação ex-
tra para o futuro.

Antes de bisar com o Lusitano, 
Mendy não facturava desde 13 de 
Dezembro de 2020, dia em que 
tinha apontado, também no está-
dio do Bonfim, o terceiro golo da 
goleada, por 4-0, sobre o Juventu-
de. O treinador Alexandre Santana 
lembra que todos têm bons e maus 
dias. “Os dois golos que marcou 
ajudaram-nos a alcançar uma vitória 
fantástica. As pessoas têm que nos 
dar alguma margem. Eu vou errar 
e umas vezes vou decidir melhor e 
outras pior. Com o Mendy acontece 
o mesmo”.

O timoneiro dos setubalenses re-
corda que o atacante, de 32 anos de 
idade, passou por um período difícil 
devido a doença. “Muitas vezes, as 
pessoas olham para nós quase co-
mo máquinas. Quando se olha para 
o Mendy, que foi um jogador que 
fez tudo para estar cá connosco e 
nos poder ajudar, não nos pode-
mos esquecer que esteve mais de 
ano e meio parado e temos de ter 
alguma margem para lhe dar essa 
confiança”.

E acrescenta: “Temos de lhe dar 
alguns ‘timings’ e correr alguns ris-
cos para lhe dar essa possibilidade 

Ricardo Lopes Pereira

“Mendy foi um jogador 
que fez tudo para estar 
cá connosco”, diz o 
treinador

AVANÇADO BISOU NO ÚLTIMO JOGO DO VITÓRIA FC

DR

de mais tarde nos poder vir a ajudar. 
Se não deixamos o jogador errar e 
não lhe dermos essa possibilidade 
fica difícil que ele ganhe confiança e 
forma. Não podemos dar-lhe isso só 
de ‘boca’, se eles não sentirem que 
lhe estamos a dar essa oportunida-
de merecida eles não se vão envolver 
com o processo”.

Aos 32 anos, o avançado que tem 
dupla nacionalidade (guineense 
e francesa), chegou a Setúbal em 
2018/19, época em que marcou seis 
golos (quatro no campeonato, um na 
Taça de Portugal e outro na Taça da 
Liga). O mais importante foi, sem dú-
vida, o que apontou na 33.ª jornada 
(penúltima) da I Liga, uma vez que o 
golo marcado a 12 de Maio de 2019 

por Mendy foi decisivo para o Vitória 
vencer (2-1) no reduto do Chaves e 
assegurar a permanência.

Na temporada seguinte, em Agos-
to de 2019, o Vitória anunciou que 
o avançado estava impedido de jo-
gar por tempo indeterminado após 
lhe ter sido detetada uma anemia. 
Após regressar da CAN, onde tinha 
estado ao serviço da Guiné Bissau, 
o jogador foi submetido no clube a 
exames que detetaram a anomalia. 
Depois da paragem forçada durante 
toda a época 2019/20, Mendy voltou 
aos relvados com a equipa no Cam-
peonato de Portugal.

Na série H da competição, o atle-
ta contabiliza 15 partidas, seis delas 
como titular e nove como suplente 

utilizado. Foi precisamente do banco 
de suplentes que Mendy, que entrou 
para o lugar de Gonçalo Batista, foi 
lançado na partida que o Vitória ga-
nhou no sábado ao Lusitano de Évo-
ra, onde actuou no sector ofensivo 
ao lado do português Zequinha e do 
moçambicano Kamo Kamo.

“Todos os jogadores   
são importantes”
Sobre as substituições que faz no 
decorrer das partidas, o treinador 
Alexandre Santana diz o seguinte: 
“Quando fazemos as substituições 
não se deve apenas ao que o joga-
dor faz nos treinos, mas também no 
jogo e o envolvimento que tem com 
a gestão dos jogadores. Todos são 

importantes aqui e quando conse-
guirmos tirar de todos o que têm de 
bom, certamente vamos conseguir 
fazer coisas muito bonitas”.

Apesar de a equipa seguir invicta 
na prova, o timoneiro dos sadinos 
tem consciência de que nenhuma 
equipa do mundo tem esse estatuto 
como eterno. Por esse motivo deixa 
uma mensagem aos adeptos. “To-
dos erramos. Peço às pessoas que 
nos deem essa margem porque não 
somos máquinas, apesar de ser con-
veniente que acertemos mais vezes 
do que aquelas que erramos. Isso é 
fundamental para o sucesso. Espe-
remos que assim continue”.

Com três jornadas por realizar – 
Amora, Louletano e Aljustrelense –, 
numa altura em que o emblema do 
concelho do Seixal é o único que po-
de fazer frente ao Vitória, Alexandre 
Santana é cauteloso quando confron-
tado com o facto de estar próximo 
do primeiro lugar. “O trabalho diário 
ajuda-nos a crescer. Certamente 
haverá momentos nos 90 minutos 
que vão ser menos bons. Não há 
nenhuma equipa que jogue sempre 
bem, que não erre um passe e tenha 
sucesso em todos os momentos. Nós 
também não fugimos a isso. Vai-se 
notando que o grupo é emocional-
mente muito forte, tem rotinas bem 
definidas e isso é visível nos golos em 
que há lances muito semelhantes, 
com jogadores diferentes. O traba-
lho é feito, mas o talento do jogador 
é que decide”.

João Valido celebrou   
21.º aniversário
O guarda-redes João Valido, único to-
talista do Vitória na presente época, 
celebrou ontem o seu 21.º aniversá-
rio. O jovem guardião, formado na 
‘cantera’ vitoriana alinhou em todos 
os 1530 minutos, das 17 jornadas, 
que a equipa principal fez até ao mo-
mento na série H do Campeonato de 
Portugal. A estas partidas há ainda a 
acrescentar os 90 minutos que jogou 
na partida da Taça de Portugal com o 
Académico de Viseu.

Mendy e o colega João Marques festejam um dos golos que o guineense marcou ao Lusitano de Évora
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uma primeira parte muito bem 
conseguida o GDESSA foi para o 
intervalo a vencer por 12 pontos de 
diferença (36-24), vantagem que 
acabou por ser fundamental para 
a conquista da vitória, face à forte 
reacção da formação de Carcavelos 
que recuperou oito pontos na 

segunda parte de um jogo emotivo 
até ao fim. Márcia Costa com 
19 pontos, seis ressaltos e duas 
assistências foi a jogadora que mais 
se destacou na equipa do Barreiro. 
Na final four da Taça de Portugal o 
GDESSA vai ter como adversários o 
Benfica, U. Sportiva e V. Guimarães.

GDESSA ganha 
passaporte para 
a final four da 
Taça de Portugal

O Grupo Desportivo da Escola 
Secundária de Santo André 
(GDESSA) garantiu o apuramento 
para a final four da Taça de Portugal 
ao derrotar a Quinta dos Lombos 
por 59-55 em jogo realizado 
terça-feira à noite no Pavilhão 
Municipal Luís de Carvalho. Com 

José Pina

No Campo Santos 
Jorge, o Pinhalnovense 
não conseguiu segurar a 
vantagem que tinha na 
primeira parte e acabou 
por empatar com o 
Louletano

No regresso a casa, depois de cinco 
jogos consecutivos a actuar na con-
dição de visitante, o Amora venceu o 
Esperança de Lagos por uma bola a 
zero e o Pinhalnovense, que também 
jogou em casa, empatou (1-1) com o 
Louletano, nos jogos ontem realiza-
dos, que haviam ficado adiados da 
12.ª e 15.ª jornada, respectivamente. 

Um golo marcado por Gabriel Ca-
pixaba aos 30 minutos deu a vitória 
ao Amora num jogo disputado de 
forma renhida pelas duas equipas 
que mantiveram sempre o jogo em 
aberto até ao fim.

A jogar em casa a equipa amorense 
começou por ganhar algum ascen-
dente sobre um adversário que se 
apresentou com algumas cautelas 
defensivas e em consequência disso 
criou a primeira oportunidade do en-
contro aos oito minutos quando Tia-
go Feiteira, não aproveitou uma boa 
assistência de Gildo. E, pouco tempo 
depois (15’) foi Matheus Souza que 
não conseguiu concretizar quando 
surgiu isolado perante o guardião 
contrário. 

Os algarvios que apesar de tudo 
se iam batendo bem, ganharam um 
livre aos 25 minutos e na sequência 
deste introduziram a bola na baliza 
do Amora mas o lance foi anulado de-
pois de alguma hesitação da equipa 
de arbitragem.

Não marcou o Esperança de Lagoa 
mas marcou o Amora, precisamente 
aos 30 minutos, por Gabriel Capixa-
ba, brasileiro de 22 anos, ex-Flumi-
nense, que concluiu com êxito um 
cruzamento de Gildo efectuado do 
lado direito do seu ataque. 

O Esperança de Lagos procurou 

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Gabriel Capixaba marcou 
o golo do Amora na vitória 
sobre o Esperança de Lagos

reagir ao golo sofrido, avançou mais 
no terreno e mesmo à beira do inter-
valo só não marcou porque o guarda-
-redes do Amora, David Grilo, evitou 
fazendo uma grande defesa.   

A equipa algarvia entrou bem na 
segunda parte e aos 57 minutos Zé 
Maria teve nos pés uma boa oportu-
nidade para empatar mas atirou pa-
ra fora. O Amora tentava controlar o 
jogo e mostrava-se pouco acutilan-
te no ataque ao contrário da equipa 
algarvia que revelava algum incon-
formismo pela forma como o jogo ia 
decorrendo e em consequência disso 
a expectativa manteve-se até ao final. 

Com os três pontos conquistados 
o Amora passou a somar 36 pontos, 
menos nove que o Vitória de Setúbal, 
que tem mais dois jogos.   

Empate no Pinhal Novo
No Campo Santos Jorge, o Pinhalno-
vense não conseguiu melhor que um 
empate no jogo que disputou com o 
Louletano. A equipa de Pinhal Novo 
até foi a primeira a marcar por inter-
médio de Miguel Pires, aos 16 minu-
tos, e foi para o intervalo a vencer, 
mas, depois, na segunda parte veio 
a consentir a igualdade com um golo 
sofrido aos 63 minutos. Até ao final, 
ambas as equipas procuraram chegar 
à vitória mas o resultado não voltou a 
sofrer alteração, terminado igualado. 

Com o empate conquistado a 
equipa de Pinhal Novo passou a ter 
19 pontos, os mesmos que tem o Es-
perança de Lagos, mas subiu um lugar 
na tabela classificativa, encontrando-
-se agora em sexto lugar.   

Gabriel Capixaba festeja o golo 
da vitória do Amora

José Pina

Equipa está preparada 
para três situações 
diferentes no que 
respeita à provável 
retoma da competição, 
diz o treinador Nuno 
Ferreira

PESCADORES DA CAPARICA

“Se conseguirmos motivar 
os jogadores não vai ser 
o covid que os vai afastar”

Os efeitos negativos da pandemia pa-
recem estar a abrandar mas, como to-
do o cuidado é pouco, as autoridades 
sanitárias neste momento ainda nada 
disseram sobre a eventual retoma das 
competições que se encontram para-
das desde os últimos dias de Janeiro.  

Os últimos tempos têm sido com-
plicados por variadíssimas razões em 
praticamente todos os clubes mas 
também os jogadores e os treinado-
res não têm tido vida fácil. É o que 
acontece, por exemplo, nos Pescado-
res da Caparica, como conta ao nosso 
jornal o treinador Nuno Ferreira.  

 “Desde o primeiro dia considero 
que não deveria haver competições 
seniores a nível distrital. É uma opi-
nião pessoal, fundamentada no fac-
to de considerar que não existiriam 
condições para que o campeonato 
pudesse decorrer de forma razoavel-
mente normal. No entanto, a partir do 
momento em que os órgãos oficiais 
decidiram que haveria campeonato, 
nós quisemos trabalhar para estar 
o melhor possível na competição. 
O nosso clube tomou todas as me-
didas necessárias para minimizar 
os riscos de contágio, mas mesmo 
assim tivemos dois atletas e três 
treinadores infectados bem como 
outros elementos em isolamento, 
por prevenção. Nenhum dos casos 
teve origem no clube, mas sim em 
casa. Tivemos semanas de trabalho 
verdadeiramente atípicas. No meu 
caso pessoal, até cheguei a orientar 
a equipa à distância, via Zoom, são 
histórias que ficarão no percurso de 
todos nós”. 

Nuno Ferreira, treinador dos Pescadores da Costa de Caparica

DR

Nuno Ferreira é da opinião que tem 
sido muito complicado gerir a situa-
ção mas ao mesmo tempo considera 
ter sido desafiante.

“Em nenhum livro nos ensinam 
a gerir uma equipa em tempo de 
pandemia. Em nenhuma aula há um 
professor que nos diga o que fazer 
quando isto acontece. Não há ne-
nhum treinador que por mais expe-
riência que tenha estivesse prepara-
do para esta situação. Por isso, digo 
que tem sido bastante desafiante. No 
nosso caso, num plantel de 25 joga-
dores apresentamos uma média de 
assiduidade de 21 atletas por treino. 
Para quem trabalha a nível distrital 
isto é fantástico porque a tendência 
em tempos de pandemia é para os 
atletas se afastarem. Estes dados 
só comprovam que os nossos atle-
tas são verdadeiros profissionais na 
ascensão da palavra. É um orgulho 
enorme poder trabalhar com este 
grupo”, realçou. 

Treinar sem competir, como acon-
teceu em algumas ocasiões, traz 
dificuldades de motivação para os 
atletas, quase toda a gente fala nis-
so, mas o treinador dos Pescadores 
considera que há forma de dar a volta 
à situação.

“Se nós treinadores conseguirmos 
encontrar as estratégias necessárias 
para os motivar, não vai ser o Covid 
que os vai afastar do compromisso e 
do empenho mas reconheço que tu-
do fica mais fácil com a qualidade dos 
homens com quem trabalhamos”.

Em relação ao que pode vir a acon-
tecer daqui para a frente em termos 
de competição, Nuno Ferreira diz 
que não é especialista em futurologia 
mas ainda assim adianta que “esta-
mos preparados para três situações 
diferentes: regresso em condições 
normais, não haver mais campeo-
nato e regressarmos em condições 
semelhantes às que tivemos até ao 
fim de 2020”.

DR
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