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Caro leitor, o PRR (com 147 pá-
ginas, 3 dimensões estrutu-
rantes Resiliência; Transição 
climática e Transição digital, 

19 componentes, 36 reformas e 77 
investimentos) é crucial para reani-
mar a economia após a devastação da 
pandemia, pois disponibiliza avulta-
dos recursos financeiros, uma parte 
a fundo perdido, outra em emprés-
timos com juros muito baixos. Estes 
recursos financeiros excepcionais  
que privilegiam as infraestruturas 
(833 milhões) e a mobilidade sus-
tentável (1032 + 300 milhões) são 
ainda acompanhados pelos fundos 
europeus dos quadros comunitários 
em vigor. O país tem, portanto, uma 
oportunidade única para resolver al-
guns dos problemas que persistem.

A importância e a complexidade 
do PRR exigiam uma consulta pública 
mais longa do que de 15 de Fevereiro 
a 1 de Março. Mesmo assim, teve 200 
contribuições da cidadania. Mas se os 
cidadãos tiveram esta limitação, as 
instituições e entidades (públicas e 
privadas), não tiveram, pois dispõem 
de meios e de saberes para responde-
rem em tempo útil à consulta pública.

Vou referir-me agora ao que quero 
abordar hoje dois problemas da Penín-
sula de Setúbal com quase vinte anos, 
por estranhar que deles não se fale a 
propósito do PRR. São a extensão do 
MTS-Metro Transportes do Sul aos 
concelhos do Barreiro e Moita (previs-
ta em 2007, quando foi inaugurado) 
e a conclusão da Estação Ferroviária 
do Pinhal Novo (obstaculizada pelos 
autarcas de Palmela em 2004).

O estranho silêncio das autarquias 
que têm populações afectadas (e das 
associações como a AMRS-Associa-
ção de Municípios da Região de Se-
túbal e a AML-Área Metropolitana de 
Lisboa), assim como das associações 
empresariais e outras (que são, além 

Plano de Resiliência e Recuperação (PRR)
na Península de Setúbal: um enigma

OPINIÃO

Manuel Henrique Figueira 

dos populações, também afectadas, 
directa ou indirectamente), é para 
mim um enigma.

Há dias, este jornal referia a estranhe-
za da presidente da Câmara de Almada 
que o MTS não constasse nas candida-
turas ao PRR e prometia intervir junto 
da AML. Não ouvi mais ninguém falar 
de nenhum destes dois problemas pre-
mentes e essenciais para a melhoria da 
mobilidade sustentável na região. So-
bre a Estação do Pinhal Novo, eu tenho 
escrito vários artigos, cuja reação dos 
que obstaculizaram a sua conclusão é 
dizerem que falo sempre do mesmo. 
Esquecem-se de que sofremos, todos 
os dias, há 17 anos, as nefastas conse-
quências da sua absurda acção. Que-
rerão que fiquemos calados e, talvez, 
agradecidos? Sobre isto, dos autarcas 
aos dirigentes partidários locais e aos 
deputados do distrito, tem havido um Munícipe de Palmela

alheamento (ou desconhecimento), de 
que resultou um silêncio de cemitérios.

É inegável a importância do MTS na 
interligação entre vários núcleos po-
pulacionais dos concelhos do Barreiro 
e Moita aos concelhos servidos por 
este meio de transporte, Almada e 
Seixal (mas nestes é necessário cobrir 
melhor a malha urbana), e, também, 
na intermobilidade que essa expan-
são e interligação permitiria com os 
modos de transporte ferroviário, ro-
doviário e fluvial, ajudando a aliviar 
o intenso fluxo diário de carros parti-
culares nas duas pontes para Lisboa.

A conclusão da Estação do Pinhal 
Novo permitiria aos dois comboios 
que, em cada hora, terminam (e 
invertem) o percurso entre Lisboa 
e Coina chegarem ao Pinhal Novo 
(como estava previsto em 2004) e 
pôr a funcionar o terceiro comboio 
da Fertagus que chega a Setúbal em 
complementaridade com os dois da 
CP que, em cada hora, a ela chegam 
e dela partem para o Barreiro. E aca-
bar com o outro absurdo destes três 
comboios circularem entre Setúbal e 
o Pinhal Novo (onde se separam) ape-
nas em trinta minutos de cada hora e 
nos outros trinta não haver nenhum.

Como resultado final, a oferta pa-
ra (e de Lisboa) seria aumentada de 
três para cinco comboios por hora. 
Lembro que na extensão da Fertagus 
a Setúbal se gastou 255 milhões de 
euros e na Estação do Pinhal Novo 25 
milhões para se ter um comboio por 
hora. Uma grande estação interface 
a funcionar em pleno seria uma mais-
-valia para o concelho de Palmela e 
para a vila do Pinhal Novo.

Será o PRR mais uma oportunida-
de perdida para estender o MTS ao 
Barreiro e Moita e concluir a Estação 
do Pinhal Novo?

Será o PRR 
mais uma 

oportunidade 
perdida para 

estender o MTS 
ao Barreiro e 

Moita e concluir 
a Estação do 

Pinhal Novo?

No passado dia 6, o Pe. Adal-
berto Saraiva deixou este 
mundo. Partiu com 92 anos 
de idade, 56 dos quais como 

pároco da Igreja da Comporta. A grande 
maioria dos leitores não conheceram 
esta pessoa que, por este meio, pre-
tendo homenagear, testemunhando 
assim, publicamente, a estima recí-
proca que temos um pelo outro. Uso, 
propositadamente, o presente como 
tempo verbal, pois a morte não tem 
força para matar este tipo de senti-
mentos. Também para tornar mais 
ampla a minha gratidão pelo respeito 
e afabilidade com que sempre me tra-
tou. Não esquecerei a amável mani-
festação do seu reconhecimento pela 
minha dedicação à Diocese de Setúbal, 
após a minha saída da respetiva Cáritas 
Diocesana. Enviou-me um SMS a dizer 
simplesmente «subscrevo, na íntegra, 
o que o Pe. Constantino escreveu no “O 
Setubalense” a teu respeito». 

Mas o mais importante a relevar na 
missão sacerdotal do Pe. Adalberto, 
quanto a mim, foi a capacidade pas-
toral de se ir adaptando aos sinais dos 
tempos sem beliscar a sua identida-
de como cristão e ministro da Igreja 
Católica. Sempre muito presente na 
vida da Diocese, cumprindo sempre 
os seus deveres mesmo que isso im-
plicasse deslocações incómodas como 
eram as travessias do Sado em qual-
quer estação do ano e a utilização de 
transportes públicos a horas, por ve-
zes desajustadas, para participar nos 
mais variados encontros. Em pleno 
Processo Revolucionário Em Curso 
(PREC) eram conhecidos os dichotes 
e até insultos de que foi alvo nestas 
deslocações, por nunca ter tirado o ca-
beção (colarinho branco que os padres 
costumam usar em volta do pescoço). 
Não é que considere que seja o hábito 
a fazer o monge, nem é um assunto 
relevante para mim, mas quero subli-

Pe. Adalberto – Um coerente 
ministro da Igreja Católica

OPINIÃO

Eugénio Fonseca

Presidente da Confederação 
Portuguesa do Voluntariado

nhar a sua corajosa coerência.
Pastoralmente, animou uma comu-

nidade cristã pequena, mas nunca se 
deixou de interessar pelos anseios e 
esperanças de todos. Construiu um 
Centro Social Paroquial para apoiar 
as famílias na ocupação das crianças 
e nas responsabilidades que estas cé-
lulas fundamentais tinham no cresci-
mento integral dos seus filhos e filhas. 
Algumas vezes me procurou sempre 
que surgia alguma dúvida no que po-
deria dizer respeito à qualidade dos 
serviços prestados às crianças e nas 
condições justas de trabalho aos assa-
lariados. Quando surgiu o Pré-escolar 
e, na zona, se começou a acentuar a 
baixa da natalidade, logo se preocu-
pou com o futuro da instituição e, com 
muita simplicidade e flexibilidade, se 
abriu a novas possibilidades de res-
postas sociais. É verdade que tinha 
um grupinho pequeno, mas muito 
dedicado e fiel, que o apoiava. 

Sempre demonstrava as suas con-
vicções com desassombro, sem des-
cartar quem pensasse diferente dele. 

Pe. Adalberto não o esquecerei. 
Sempre que necessário, tenho a cer-
teza que defenderá as minhas causas 
justas diante de Deus.    

Abertura
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que “o agressor, um homem de 
53 anos, ameaçava a vítima, sua 
companheira de 39 anos, com 
recurso a uma arma de fogo”, 
que os militares da Guarda 
apreenderam na sequência de 

uma busca domiciliária. 
A arma não tinha registo ou 
qualquer tipo de documentação.
O suspeito foi constituído arguido, 
e os factos foram remetidos ao 
Tribunal Judicial de Setúbal.

Apreendida arma de 
fogo após denuncia 
de violência doméstica 
em Palmela

A GNR de Palmela apreendeu 
no sábado uma arma de fogo 
no âmbito de uma denúncia por 
violência doméstica, anunciou 
hoje aquela força de segurança.
Em comunicado, a GNR indicou 

PUBLICIDADE

Quando, no final de Maio de 
2016, Lídia Sequeira foi no-
meada para a Administra-
ção dos Portos de Setubal 

e Sesimbra (APSS) conjuntamente 
com o de Lisboa, expressámos a nossa 
preocupação com o risco de subalter-
nização dos interesses da região que 
essa junção das administrações por-
tuárias poderia representar.

Passados quase cinco anos, é jus-
to reconhecer que esse risco não se 
concretizou. O forte impulso de inves-
timento, estratégia e modernização do 
Porto de Setúbal deu um novo hori-
zonte de futuro ao porto sadino. E o de 
Sesimbra também não foi esquecido. 
O mérito é de Lídia Sequeira, não só 
pela coragem e veia concretizadora 
que mostrou, mas também pela sen-
sibilidade para com as questões locais. 

Gestão de coragem fica na história 
dos portos da região

EDITORIAL

Francisco Alves Rito

está afastado. O que agora funcionou 
foi, sobretudo, uma marca subjectiva, 
decorrente da personalidade da presi-
dente em exercício pelo que o modelo 
continua a estar em causa.

Nada nos garante que, com outro 
responsável, menos sensível à região, 
os nossos interesses não sejam me-
norizados ou esquecidos no quadro 
de uma gestão feita a partir de Lisboa.

O tema volta a estar actual até 
porque a gestão conjunta ainda não 
provou nada. Aliás, como mostra o 
exemplo da fusão dos portos de Si-
nes e do Algarve – cuja separação é já 
abertamente pedida por responsáveis 
como o presidente da Câmara de Si-
nes -, os indícios são até no sentido 
contrário.

Director

Enfrentou a contestação às dragagens 
e abriu sempre a porta à cooperação 
com a cidade. A experiente adminis-
tradora conquistou não apenas o seu 
lugar na história do Porto de Setúbal, 
mas também a nossa admiração.

No entanto, o risco de uma gestão 
conjunta com o Porto de Lisboa não 
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SETÚBAL
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OUTROS 
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ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Humberto Lameiras  
Francisco Alves Rito  

O seu pulso 
marcou o ritmo do 
desenvolvimento dos 
portos do distrito. 
Contestada por vezes, 
mas firme nas decisões

A presidente da Administração dos 
Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS), 
assim como do Porto de Lisboa, Lídia 
Sequeira deixou a liderança destas 
infra-estruturas portuárias a 28 de 
Fevereiro, decisão que terá tomado 
por motivos pessoais.

Tida como um braço forte nesta 
área da gestão pública, já tinha ter-
minado o seu mandato, estando até 
agora em comissão de serviço, a qual 
foi prolongada, em princípio, para 
que continuasse a gerir obras estru-
turantes da APSS como o projecto de 
“Melhoria dos Acessos Marítimos ao 
Porto de Setúbal”.

O comando da APSS deverá ficar 
por agora entregue a José Garrido 
Castel-Branco, que exerce funções 
como vogal, e assumirá as funções da 
presidente até decisão do Governo. 
Ao seu lado vão continuar os vogais 
Ricardo Medeiros, Ricardo de Sousa 
Roque e Carlos Alberto Correia.

Lídia Sequeira presidia a APSS 
desde Maio de 2016, tendo sido no-
meada por Ana Paula Vitorino, então 
ministra do Mar, na altura em que foi 
instituído um modelo de administra-
ção comum para os portos de Setú-
bal e Lisboa. Antes, a economista de 
formação, já tinha dirigido o Porto de 
Sines, entre 2005 e 2013, período 
coincidente com o desenvolvimento 
do Terminal XXI.

A sua liderança marcou o aumen-
to da competitividade do Porto de 
Setúbal, sendo relevante o projecto 

ADMINISTRAÇÃO EM FUNÇÕES

Lídia Sequeira deixa 
Portos de Setúbal e 
Sesimbra com sentido 
de missão cumprida

de alargamento do canal de acesso 
portuário para permitir a operação de 
navios de grande porte, obra conside-
rada como determinante para alavan-
car a economia regional e nacional. 

A gestão de Lídia Sequeira fica an-
da ligada ao avanço da Janela Única 
Logística, uma plataforma digital para 
apoio à operação marítima portuária 
e ao sistema VTS (Vessel Traffic Sys-
tem – Controlo do Tráfego Marítimo), 
que veio introduzir melhorias tecno-
lógicas no auxílio à navegação dentro 
do sistema portuário.

Também o Porto de Sesimbra teve 
a sua marca, caso da construção da 
ponte-cais 4, para melhorar o orde-
namento deste porto, obra ainda em 
curso.

A nível de intervenção terrestre, 
nos acessos ao Porto de Setúbal, Lídia 
Sequeira, num balanço sobre o tra-
balho realizado em 2020, apontava 
o empenho para com o projecto as-
sociado às descarbonização e trans-
porte ferroviário. Dizia então que a 
administração já tinha “a autorização 
da Agência Portuguesa do Ambiente 
para avançar”, sendo que “o projecto 
está praticamente concluído entre 
nós e a Infraestruturas de Portugal”. 
Este “será o grande projecto de rea-
lização do futuro e mudará a face do 
Porto de Setúbal e a sua operacio-
nalidade”. Na calha, “está também a 
alimentação eléctrica dos terminais 
portuários”. Mais um “projecto de 
futuro, a par de outros que se lhe 
seguirão”, comentava. 

Lídia Sequeira
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Setúbal sadina em comunicado.  O próximo 
webinar, onde vão marcar presença 
cinco oradores convidados, decorre 
no próximo dia 18, a partir das 
16h00, contando com moderação 
de Daniel Travancinha, presidente 
do Conselho Sub-Regional da 
Ordem dos Médicos de Setúbal.

Recursos da 
comunidade 
analisados em novo 
debate prévio do 
Fórum Saúde

A relevância dos recursos 
da comunidade “enquanto 
determinantes da saúde” será o 
tema analisado no quarto debate 
preparatório da primeira edição do 
Fórum da Saúde “Setúbal a Pensar 
em Si”, evento que chega a 7 de 
Abril, revelou a câmara municipal 

PUBLICIDADE

Instituição explica 
que actuou sempre 
proactivamente, para 
não pôr em risco a saúde 
dos seus professores, 
alunos e colaboradores

COVID-19

Universidade Sénior garante cumprir medidas de 
prevenção “desde o início da situação pandémica”

A Universidade Sénior de Setúbal 
(UNISETI), com uma população 
considerada mais frágil à covid-19, 
garante que têm sido cumpridas as 
medidas de prevenção necessárias 
“desde o início da situação pandé-

mica, o que implicou para todas as 
instituições uma delicada situação de 
sobrevivência”. 

Em comunicado, a administração 
do estabelecimento de ensino explica 
que, desde o primeiro momento, “cui-
dou de actuar sempre proactivamen-
te, para não pôr em risco a saúde dos 
seus professores, alunos e colabora-
dores”. Com estudantes entre os 60 e 
os 85 anos, a instituição procedeu de 
imediato ao encerramento “das suas 
sessões presenciais, garantindo, con-
tudo, o envio por e-mail dos materiais 
das aulas, enquanto preparava a im-
plementação do ensino à distância”. 

Desta forma, em Abril de 2020, a 
UNISETI VIRTUAL “começou a funcio-
nar, com um horário semanal”, man-

tendo-se neste regime “até ao fecho 
do ano lectivo”. Chegado o “descon-
finamento condicionado, a UNISETI 
preparou-se para iniciar o novo ano 
escolar em condições mais próximas 
da normalidade”. “Apetrechámos ca-
da sala de aula com câmaras de vídeo, 
a fim de transmitir para casa de cada 
um as aulas. Infelizmente, após três 
semanas, a situação agravou-se e vi-
mo-nos compelidos a voltar ao ensino 
exclusivamente online, situação em 
que ainda nos encontramos”, revela 
a mesma nota.

Com a implementação do ensino 
à distância, alguns alunos acabaram 

mesmo por “suspender a sua partici-
pação por falta de condições tecno-
lógicas ou incapacidade de manejar 
os seus dispositivos”. Para os que 
permaneceram, a administração da 
UNISETI tomou a decisão de actuali-
zar o valor das suas propinas.

Muitas foram, também, as inicia-
tivas à distância organizadas, entre 
as quais se destaca a “campanha de 
apoio online aos sem-abrigo, que re-
colheu mais de mil euros, destinados 
à associação CASA”. “Já em 2021 pro-
movemos uma nova rubrica, a UNI-
SETI CONVIDA, em parceria com o 
jornal O SETUBALENSE”.  

As operações de requalificação le-
vadas a cabo pela Câmara Municipal 
de Setúbal nas avenidas dos Com-
batentes da Grande Guerra e 22 de 
Dezembro entraram na fase final de 
execução, prevendo-se que fiquem 
concluídas no fim do presente mês. O 
conjunto de trabalhos, “em curso des-
de o final de Outubro”, encontra-se, 
assim, cada vez mais perto de ficar 
concluído, estando actualmente a 
proceder-se à realização de “repa-
vimentações viárias”, esclareceu a 

TRÂNSITO
Intervenções nas avenidas 22 de Dezembro 
e dos Combatentes entram na recta final

autarquia em comunicado.
As últimas intervenções “estão a 

ser executadas por fases, de forma 
a minimizar os efeitos no tráfego 
automóvel”, decorrendo não só 
nas avenidas dos Combatentes da 
Grande Guerra e 22 de Dezembro, 
como também “em troços de outros 
arruamentos com intersecção nestas 
avenidas”.

Também em fase de finalização 
“está a requalificação e nivelamento 
de pavimentos, tanto nestas avenidas 
como na área envolvente, acção dina-
mizada no âmbito do espírito de mo-
bilidade para todos e que se traduz 
na criação de uma faixa acessível na 
zona pedonal que integra a operação 
urbanística”.

Segundo o município, “estas novas 
soluções rodoviárias permitem, por 
um lado, optimizar o fluxo do tráfego 
automóvel naquela zona da cidade e, 
por outro, melhorar a mobilidade e as 
acessibilidades para todos, concre-
tamente com a criação de percursos 
pedonais acessíveis”.

A empreitada representa um in-
vestimento global de “820 mil e 500 
euros, acrescido de IVA”, tendo sido 
“comparticipada a 50% no âmbito do 
Portugal 2020”. 

DR

Últimos 
trabalhos 
centrados na 
execução de 
repavimen-
tações viárias e 
no nivelamento 
de pavimentos

DR



PalmelaAs inscrições para o Concurso de 
Bandas Amadoras de Palmela Warm 
Up “Março a Partir” estão abertas 
até dia 31 deste mês, anunciou 
a Câmara Municipal. “Podem 
concorrer projectos individuais ou 
colectivos amadores, em que pelo 
menos um dos elementos seja do 

Concurso para bandas 
amadoras com 
inscrições abertas

Distrito de Setúbal. O vencedor 
receberá 600 euros, o segundo 
classificado 350 euros, o terceiro 
250 euros e o quarto 100 euros”, 
lembra a autarquia. As bandas 
seleccionadas vão receber uma 
oferta de participação no Festival 
da Liberdade.
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PUBLICIDADE

Mário Rui Sobral 

Vitória foi coroada 
com um salto de 17,30 
metros. Marcelo e Costa 
felicitaram-no. Município 
sadino realça feito

OURO NO TRIPLO SALTO PARA PICHARDO

Atleta de Pinhal Novo que treina em Setúbal fez soar 
A Portuguesa nos Europeus de Atletismo 

Comprou casa no Pinhal Novo, onde 
reside, e treina desde 2017, ano em 
que trocou Cuba por Portugal, natu-
ralizando-se cidadão luso, no Complexo 
Municipal de Atletismo de Setúbal. No 
último domingo, Pedro Pichardo, 27 

anos, conquistou a medalha de ouro no 
triplo salto, nos Campeonatos da Euro-
pa de atletismo em pista coberta, em 
Torun, Polónia.

Saltou, logo à primeira tentativa, 
17,30 metros, marca que lhe valeu o 1.° 
lugar do pódio. Reconfirmou tratar-se 
de um dos melhores triplistas do mun-
do – está, de resto, entre os cinco que já 
ultrapassaram a barreira dos 18 metros 
em competição.

O feito do atleta – que optou por 
vir para Portugal para representar o 
Sport Lisboa e Benfica, em detrimen-
to do Barcelona, e que é treinado pelo 
pai, Jorge Pichardo – motivou felicita-
ções do Presidente da República e do 

primeiro-ministro. 
Marcelo Rebelo de Sousa realçou a 

forma como Pichardo se superiorizou 
aos adversários bem como a participa-
ção lusa na competição, que culminou 
com a obtenção de três medalhas de 
ouro (as atletas Auriol Dongmo e Pa-
trícia Mamona também sagraram-se 
campeãs). 

Já António Costa deixou uma mensa-
gem no Twitter. “Mais uma grande con-
quista nos Europeus de atletismo em 
pista coberta. As minhas felicitações 
a Pedro Pablo Pichardo que acaba de 
ganhar o ouro no triplo salto”, escreveu 
o chefe do Governo.

O município de Setúbal assinalou 

igualmente a conquista nas platafor-
mas digitais que administra. “A vitória 
de Pedro Pichardo é um momento de 
alegria para todos os portugueses e 
deve ser sentido com especial sabor e 
alegria pelos setubalenses, dado que 
é na nossa cidade e numa das mais 
importantes instalações desportivas 
municipais que temos o prazer de aco-
lher e apoiar este extraordinário atleta”, 
lê-se na publicação da autarquia.

Há dois anos, Pichardo foi quarto 
classificado nos Campeonatos do Mun-
do, mas no seu currículo conta ainda 
com duas medalhas de prata, consegui-
das em 2013 e 2015, ainda como atleta 
de Cuba. Com Lusa

DR
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Palmela

NO DIA DA MULHER

Autarquia lança campanha 
no feminino com dez 
testemunhos de vida 
“Todas, a uma só voz!” intitula uma 
campanha de testemunhos no fe-
minino lançada ontem pela Câmara 
Municipal de Palmela para assinalar 
o Dia Internacional da Mulher. Dez 
mulheres relatam histórias de vida 
através das plataformas digitais do 
município.

A iniciativa, segundo a autarquia, 
tem como objectivo “promover a 
acção e mobilização em prol de um 
mundo mais justo, digno e inclusi-
vo”, destacando o valor do género 
feminino.

“As 10 mulheres que dão rosto à 
campanha são testemunhos simbó-
licos de vidas de resistência e resiliên-
cia”, frisa a edilidade. “São mulheres 
que estão na linha da frente, em áreas 
como a saúde, educação, apoio social 
ou cultura, assegurando serviços es-
senciais no dia-a-dia, tão importantes 
e tantas vezes esquecidos”, revela o 
município, que adianta outras parti-
cularidades sobre as intervenientes 
na acção. “São mulheres que teimam 
em não desistir, que fazem das suas 
fraquezas forças, são criativas, esforça-
das, trabalhadoras e superam-se, num 
tempo tão difícil e incerto como este.”

A campanha resulta “do trabalho 
que o município tem vindo a desen-
volver na promoção da igualdade de 
género”, ao mesmo tempo que se 
enquadra ainda “nos Objectivos de 

A Associação Regional de Criadores 
de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrá-
bida (Arcolsa) já está a preparar mais 
uma edição do Festival Queijo, Pão e 
Vinho e vai receber um apoio de qua-
tro mil euros da Câmara Municipal.

O montante a atribuir à organiza-
ção foi decidido, por unanimidade, 
pelo executivo na reunião de quarta-
-feira passada.

Este ano, a Arcolsa “propõe-se reali-
zar o festival em dois fins-de-semana: 
10 e 11 de Abril e 8 e 9 de Maio, entre 
as 10h00 e as 18h00, em S. Gonçalo, 
Cabanas, num formato de mercado de 

Ana, Isabel, Iza e Icoana são quatro dos rostos da iniciativa
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Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
definidos pelas Nações Unidas”, ex-
plica a autarquia.

As 10 histórias, faz ainda notar o 
município, “poderiam ser muitas 
mais, tantas quantas as mulheres que 

continuam, todos os dias, a construir 
futuro”. Os interessados podem ficar 
a conhecer estes testemunhos nos 
canais digitais do município (www.
cm-palmela.pt e Facebook e Insta-
gram Palmela Município). M.R.S.

EM ABRIL E MAIO

Festival Queijo, Pão e Vinho 
realiza-se em formato diferente 

OBRAS
Centro de 
investigação 
e duas 
pavimentações 
adjudicadas

A Câmara Municipal anunciou na 
passada quinta-feira a adjudicação 
de mais três obras: a pavimentação  
de duas ruas e a instalação do Cen-
tro de Investigação do Património 
Cultural no antigo edifício da GNR 
de Palmela. 

Esta última empreitada foi adju-
dicada por 408 mil e 099 euros e 
tem um prazo de execução de 365 
dias. Trata-se de uma “obra comple-
xa, no centro histórico de Palmela”, 
que está “inserida no Plano de Acção 
de Regeneração Urbana (PARU)” e 
que contempla “a reabilitação do 
antigo edifício” da GNR, sublinha a 
autarquia. 

A instalação do centro implica 
a criação de “uma área de análise, 
estudo e investigação sobre patri-
mónio arqueológico”, sendo que o 
local passará a albergar “a colecção 
arqueológica do Museu Municipal e 
respectiva área de laboratório”. Em 
termos arquitectónicos, adianta o 
município, “manter-se-á a volume-
tria e acabamentos exteriores do 
edifício principal, com o acopla-
mento de um novo corpo de carácter 
mais contemporâneo, para instala-
ção do elevador e zonas técnicas”. 

Adjudicada também, mas por 49 
mil e 820 euros, foi a pavimentação 
da Rua do Campo da Bola, em Laga-
meças. A intervenção engloba tam-
bém “a criação de bermas e valetas, 
a drenagem da via, a sinalização ho-
rizontal e vertical e outros trabalhos 
acessórios”. Esta obra foi “a segunda 
mais votada em 2019 pela população 
de Poceirão, no âmbito do processo 
‘Eu Participo Munícipes’”, realça a 
autarquia.

A outra pavimentação igualmente 
adjudicada é a da Rua António Hen-
rique de Matos, em Cabanas. Vai 
custar 50 mil euros e inclui, além da 
pavimentação da via com 212 me-
tros de extensão, “a execução das 
redes de águas residuais, pluviais e 
de abastecimento de água, a criação 
de valetas e outros trabalhos aces-
sórios”. 

O município reforça ainda que 
também esta intervenção foi “a 
segunda mais votada em 2019”, no 
âmbito do processo “Eu Participo 
Munícipes", mas pela população da 
freguesia de Quinta do Anjo. M.R.S.

produtos regionais, sem os espaços de 
gastronomia, as animações e as expo-
sições habituais”, revela o município.

De acordo com a autarquia, este 
é “um modelo adequado à situação 
sanitária actual, com distanciamen-
to e limites de lotação no interior do 
pavilhão principal da Arcolsa, sem 
provas de vinhos e de produtos, e 
reduzindo o tempo de permanência 
no interior do recinto”. A Arcolsa, 
adianta a edilidade, pretende apos-
tar num evento online, “assente na 
plataforma Wiink, com loja online e 
app para telemóvel”, que “permitirá 

aos utilizadores fazerem as compras 
e recolhê-las no recinto”. A iniciativa 
digital estará activa a partir de Abril 
e até meados de Maio, mostrando os 
melhores produtos da região.

Outro evento que irá realizar-se 
também em formato diferente é a 
Mostra de Vinhos de Fernando Pó. A 
organização, a cargo da Associação 
Cultural e Recreativa de Fernando Pó, 
vai levar a efeito o evento nos dias 
30 de Abril, 1 e 2 de Maio, em modo 
digital. A Câmara Municipal decidiu 
apoiar o evento com uma verba de    
2 mil e 500 euros. M.R.S.

BREVES

A Sociedade Filarmónica 
Palmelense “Loureiros” 
passou a ser de relevante 
interesse público “para efeitos 
de isenção de pagamento de 
taxas de ocupação do domínio 
público municipal”. 
Este reconhecimento foi 
aprovado, por unanimidade, 
pela Câmara de Palmela, 
no passado dia 4, a pedido 
da colectividade que 
pretende realizar “obras de 
conservação no edifício sede”, 
revelou a autarquia.

Os grupos de teatro do 
concelho de Palmela vão 
receber um apoio global de 
€4.500. A Câmara Municipal 
decidiu, por unanimidade, na 
última quarta-feira, atribuir 
€1.000 a cada uma de três 
companhias: Grupo Amador 
Ensaiarte; Associação Sem 
Dono; e ATVK – Associação 
Teatro da Vila. O Teatro dos 
Barris – Associação e o Grupo 
de Teatro “As Avózinhas” 
recebem €750, cada.

“100 anos de Astor Piazzolla” 
dá nome ao espectáculo dos 
TERRA, que vai ser transmitido 
no próximo dia 11 (às 21h30), 
a partir do Cine-Teatro
S. João, nas plataformas 
digitais do município de 
Palmela. O concerto assinala 
o centenário do nascimento 
do músico argentino e, 
lembra a autarquia, “integra 
a programação municipal 
preparada até Junho, no 
âmbito do Mural 18”.

RECONHECIMENTO
Loureiros 
ganham isenção 
de taxas

APOIOS
Grupos de 
teatro recebem 
€4.500

MURAL 18
Concerto 
celebra Astor 
Piazzolla
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SeixalAté ao “final de Março”, deverá 
estar concluída a obra de 
“melhoria das condições do 
passeio e estacionamento que 
alberga a Praça de Táxis da 
Cruz de Pau”, avança a Junta de 
Freguesia de Amora.
Aquando concluída a obra, 

Praça de Táxis da 
Cruz de Pau vai estar 
requalificada até ao final 
deste mês

“prevê-se que o espaço tenha a 
capacidade de assegurar cinco 
lugares para táxis e quatro para 
cargas e descargas”, até às 18h00, 
e de utilização livre a partir 
desse horário, sendo os mesmos 
“necessários para o comércio 
existente”.

José Augusto

Discursos relembram 
um partido histórico 
que vinca ideias sempre 
actuais em defesa da 
liberdade

NA MARGINAL FRENTE À SEDE DO PARTIDO

Dezenas de militantes estiveram junto 
à baía para celebrarem centenário do PCP

O Partido Comunista Português 
assinalou no passado sábado, 6 de 
Março, o seu centenário e, em vez do 
grande comício que chegou a estar 
previsto para o Campo Pequeno, em 
Lisboa, decidiu realizar 100 acções 
em todo o País, entre elas no Seixal. 
Uma decisão tendo em conta o ac-
tual período pandémico.

Junto à baía do Seixal, e na mar-
ginal fronteira à sede do PCP, esti-
veram dezenas de militantes e sim-
patizantes do mais antigo partido 
português no activo, muitos deles 
empunhando bandeiras vermelhos 
com a foice e o martelo estampados, 
símbolo da aliança entre operários e 
camponeses. E o mesmo aconteceu 
em Corroios e Amora.

Depois da leitura de um poema de 

Comunistas reafirmam partido de ideias e com futuro   
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razões que nos permitiram atraves-
sar e enfrentar as grandes viragens e 
tempestades na situação nacional e 
internacional com que nos confron-
tamos desde a fundação do PCP até 
aos dias de hoje, nomeadamente a 
feroz ditadura fascista de quase cin-
co décadas, quando outros ficaram 
pelo caminho?”. 

Natureza de classe explica
Questões que têm respostas “na 
natureza de classe e características 
deste partido, que se organizou e 
desenvolveu como um verdadeiro 
partido da classe operária e de to-
dos os trabalhadores, defendendo 
sempre os interesses vitais da clas-
se operária, dos trabalhadores e das 
massas populares e que agiu quoti-
dianamente contra a exploração, as 
injustiças e as desigualdades”.

O membro do Comité Central ele-

João Pedro Grabato Dias, pela actriz 
Maria João Luís, do Teatro da Terra, 
Eduardo Vieira, membro do Comité 
Central do PCP, vincou a “determi-
nação” do partido em “continuar a 
servir os trabalhadores, o povo e o 
País”.

Sobre o partido com 100 anos, 
“muitos se interrogam sobre quais as 

Na noite de sexta para sábado, 
as paredes da sede do PCP, 
no Seixal, foram pichadas. 
Os signos e os rabiscos são os 
mesmos que têm aparecido em 
superfícies verticais de outros 
pontos do concelho. Vandalizado 
foi também o painel que os 
comunistas pintaram junto ao 
Centro de Saúde do Seixal.  

Pichagens 
Sede 
vandalizada  

Humberto Lameiras

Depois do PS ter 
conseguido em 2017 
o melhor resultado de 
sempre no concelho em 
autárquicas, repete o 
cabeça de lista   

AUTÁRQUICAS 2021

PS volta a apostar em Eduardo Rodrigues para vencer câmara seixalense

O Partido Socialista do Seixal volta a 
apostar em Eduardo Rodrigues para 
disputar as autárquicas e conquistar 

a Câmara Municipal à CDU. A decisão 
foi tomada na tarde de domingo, e já 
era dada quase como certa depois de 

Rodrigues ter conseguido o melhor 
resultado dos socialistas em eleições 
para o poder local no concelho.

Em 2017 a coligação PCP-PEV per-
deu a maioria absoluta, e viu dos 11 
vereadores que compõem a câmara, 
quatro serem eleitos pelos socialistas, 
um pelo PSD e outro pelo BE. São ra-
zões para Eduardo Rodrigues afirmar: 
“já sou candidato desde 2 de Outubro 
de 2017 [dia seguinte às eleições], de-
pois do PS ter ficado a poucos votos 
da CDU”.

Na altura a CDU obteve 36,54% 
conquistando 21 715 votos expressos, 
e viu o PS chegar a 31,44% com 18 679 

votos, um resultado bastante acima 
do obtido nas autárquicas de 2013.

“Estou preparado para levar o PS a 
vencer a CDU no concelho”, diz Eduar-
do Rodrigues que alavanca também a 
sua candidatura nas vitórias do PS, nas 
últimas autárquicas, nos concelhos vi-
zinhos de Almada e Barreiro, sobre os 
comunistas, e nos resultados folgados 
que o partido conseguiu no distrito nas 
eleições legislativas e europeias. 

Aliás, conforme publica o PS do Sei-
xal na sua página do Facebook, o líder 
da Federação socialista de Setúbal, 
António Mendes, “aposta forte neste 
concelho ribeirinho, para consolidar a 

posição do PS na Península de Setúbal”.
Vereador desde 2011, Eduardo Ro-

drigues acusa a CDU de ser “contra 
o desenvolvimento”, e que a gover-
nança comunista de Joaquim Santos 
“não está a aplicar bem os dinheiros 
públicos”. E acrescenta: “É preciso 
acabar com um governo comunista 
de 45 anos no Seixal, que muito pou-
co tem feito pelo concelho”.              

Para além de autarca, Eduardo Ro-
drigues desempenhou funções como 
administrador do Hospital do Barreiro 
e exerce actualmente o cargo de coor-
denador do Fundo Rainha D. Leonor da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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vou ainda o “empenho de sucessivas 
gerações de mulheres, homens e jo-
vens de grande coragem e dedicação 
à causa da emancipação dos traba-
lhadores e do povo, onde sobressai 
Álvaro Cunhal”.

A luta da juventude
Depois de Eduardo Vieira vincar que 
“valeu apena olhar para o futuro com 
confiança, determinação e esperan-
ça, porque perseguimos o ideal mais 
nobre da emancipação e libertação 
da exploração do homem pelo ho-
mem”, e afirmar o PCP como “par-
tido da juventude”, Simão Calixto, 
da Comissão Nacional da Juventude 
Comunista Portuguesa, reforçou que 
o partido esteve “sempre, ligado às 
aspirações juvenis e estudantis”.

Calixto lembrou ainda que “ge-
rações e gerações de jovens comu-
nistas pagaram com a perseguição 
e repressão fascistas”, mas “nunca, 
nunca, viraram a cara à luta e assim se 
tornaram força para abrir o caminho 
de Abril”. E a concluir referiu: o PCP 
é o partido dos homens que nunca 
foram meninos e dos seus filhos, é o 
partido dos jovens de hoje que não 
se vergam, dos que, com uma imensa 
alegria, lutam todos os dias”.
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Seixal

“Os Contaminados” continuam a interrogar-se 
sobre a qualidade do ar em Paio Pires 

Há vários anos que cidadãos da Aldeia 
de Paio Pires, concelho do Seixal, co-
meçaram a queixar-se de poluição 
atmosférica e sonora, na área da locali-
dade, e apontaram o dedo à laboração 
da Siderurgia Nacional ali localizada. 
Unidade hoje propriedade do grupo 
espanhol Megasa. O protesto deu ori-
gem à associação “Os Contaminados”.

João Carlos Pereira, membro da 
associação é uma dessas vozes, e 
foi com ele que O SETUBALENSE se 
encontrou para saber como surgiu a 
associação, quais os seus objectivos 
e meios de luta.

“A escritura da nossa associação, 
nascida a partir de “Os Contamina-
dos”, um grupo de pessoas atingido 
pela poluição, foi assinada a 22 de 
Maio de 2019”, conta João Carlos, que 
já foi presidente da Junta de Freguesia 
de Paio Pires, isto ainda antes de ser 
criada a União das Freguesias do Sei-
xal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

“Éramos, na altura, cerca de 50 
pessoas; hoje, somos 58 e muitos 
simpatizantes. Reuníamos com fre-
quência antes de sermos atingidos 
pela pandemia; hoje, continuamos a 
reunir por videoconferência e a utilizar 
as redes sociais para denunciar esse 
flagelo que é a poluição atmosférica, 
sonora, dos solos e dos lençóis de 
água, tanto em Paio Pires como em 
muitos outros pontos do concelho”, 
e a suspeita aponta para a “fábrica 
Megasa”. Na verdade, coisa bem 
pensada e civilizada: de um lado da 
estrada, vive a população; do outro 
lado, deixa-se laborar uma unidade 
de produção que prejudica a saúde 
de todos os habitantes, e não só de 
Paio Pires”, desabafa o activista. 

Nem só os habitantes de Paio 
Pires são afectados
“As nossas denúncias começaram a ga-

José Augusto

Mesmo com a 
pandemia, a associação 
de cidadãos continua 
a luta; reúne por 
videoconferências 
e denuncia 
nas redes sociais   

LUTA PELO AMBIENTE
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João Carlos Pereira tem sido uma voz activa em defesa da qualidade atmosférica e sonora em Paio Pires

nhar forma em 2013, nas juntas de fre-
guesia do concelho e da Câmara Munici-
pal do Seixal. As respostas não nos foram 
favoráveis. Parece que ninguém via o que 
se estava a passar. Durante anos a fio, o 
Governo e o Poder Local Democrático 
fecharam os olhos a uma realidade que 
era por todos sentida. As respostas foram 
sempre insatisfatórias, com o argumento 
de que a unidade de produção laborava 
no quadro das normas vigentes”. 

Caiu-se num impasse, com a câ-
mara e as entidades governamentais 
responsáveis a afastarem-se do pro-
blema real. “Até que em 2017, sujeitos 
à nossa pressão, acederam a fazer es-
tudos ambientais e a medir a qualidade 
do ar, tendo-se então verificada que a 
população tinha razão, embora os da-
dos estivessem viciados. Os estudos 
detectaram um nível de poeiras africa-
nas três vezes superior ao permitido”, 
esclarece João Carlos.

Todavia, o ex-autarca gostava de en-
contrar quem lhe respondesse a duas 
perguntas: “Seria permitida a construção 
de uma unidade industrial como esta, 
hoje em dia, numa zona protegida e jun-
to a um centro urbano?”. E a segunda: 
“Quantos casos de carcinoma do pulmão 
e doenças pulmonares obstrutivas cró-
nicas foram registados nos últimos 25 
anos entre a população de Paio Pires e 
trabalhadores da SN Megasa?”. Nunca 
nos responderam a isto. Um cientista 
afirmou não ter dados. Um estudo en-
comendado pela Câmara Municipal tam-
bém não teve acesso a esses números”. 

Sabe-se também, segundo João Car-
los, que "a Agência Portuguesa do Am-
biente só no dia 1 de Agosto de 2019, 
ou seja, dois anos depois do que fora 
determinado, divulgou a percentagem 
das partículas TM 2,5, potencialmente 
cancerígenas". 

Não ao aeroporto no Montijo
A Associação “Os Contaminados” fez 
entrar uma acção em tribunal no 6 de 
Fevereiro de 2019. “Já foram ouvidas as 
testemunhas, o julgamento deve estar 
perto das alegações finais”, salienta. “O 
tribunal pediu-me os valores da quali-
dade do ar que os nossos aparelhos, 
que continuam operativos, registaram 
durante 2020”.

A terminar, diz que a associação deu 
“parecer negativo à construção do no-
vo aeroporto no Montijo, em nome da 
segurança das populações”. 

A questão, sublinha, é que Paio Pires 
“ficaria sob o cone de aterragem e des-
colagem dos aparelhos”, e argumenta 
que “nos tempos que correm, é uma 
inconsciência localizar um aeroporto 
numa reserva natural e junto de uma 
zona forte densidade populacional”.

Entretanto, a “Câmara do Seixal ins-
talou, no Coreto de Paio Pires, sensores 
para medir o nível de ruído emitido pela 
fábrica. Antes, em Novembro de 2018, 
uma delegação autárquica visitara a 
fábrica e passou a ideia de que tudo 
estava como devia estar”, prossegue. 
“Mas acontece que num dia de 2019 as 
descargas ultrapassaram em muito os 
máximos admitidos. Tiveram, então, 
que reconstruir a aciaria de modo a mi-
nimizar as descargas para a atmosfera”. 

Mas o problema ambiental “conti-
nuou”, diz João Carlos. “As partículas 
PM10 não podem exceder os 50 micro-
gramas por metro cúbico. Ora, na noite 
de 1 de Janeiro de 2019, atingiram os 
270 microgramas. E, num período de 
24 horas, só em oito não alcançaram o 
máximo permitido por lei. Foi quando 
admitiram que nem tudo estava bem e 
começaram a investir no melhoramen-
to do processo produtivo”. 

De um lado da 
estrada, vive 
a população; 
do outro lado, 
deixa-se laborar 
uma unidade
de produção 
que prejudica
a saúde
João Carlos

A associação 
deu “parecer 
negativo à 
construção do 
no vo aeroporto 
no Montijo, 
em nome da 
segurança das 
populações”
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Horário 2ª a 6ª-feira: 08.00/12.30 - 14/18.00h
Sábado: 09.00/12.00h

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

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
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer 
bem as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições 
familiares para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter 
a calma em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. 
Carta da semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, 
o seu coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. 
No plano 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
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 compreen-
der 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 acon-
tecimentos 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

A melhor prova de que o PCP  
é um partido indispensável 
aos trabalhadores e ao po-
vo, é a sua idade.

Sendo o capitalismo baseado na 
exploração do homem pelo homem, 
logo, um sistema injusto e imoral, é 
natural haver quem contra ele se 
bata. Tem sido esse o papel do PCP 
desde a sua fundação.

Com avanços e recuos, a marcha 
da humanidade é imparável e sempre 
no sentido da justiça e da liberdade. 
Inicialmente era esta, a liberdade. 
Depois veio o esclavagismo, o feu-
dalismo, e o capitalismo não será o 
fim da marcha.

Este percurso é natural, porque 
só o bem é exemplar. O mal não. E 
é imoral. Daí, a força das convicções 
dos comunistas. Na clandestinida-
de, foram sujeitos à perseguição e à 
mais brutal repressão durante mais 
de meio século, mas nunca vergaram. 
Nem vergam!

Longe de nós,  a pretensão e a ve-
leidade de fazermos aqui, mesmo 
que sinteticamente, a história do PCP. 
Apenas a nossa modesta opinião so-
bre o “segredo” da sua longevidade e, 
ao contrário dos  que ainda vaticinam 
o seu funeral, a convicção de que vai 
continuar exercendo o seu papel fun-
damental na defesa dos interesses e 
naturais aspirações dos trabalhadores e 
do povo. Realçando alguns aspetos do 
comportamento dos seus militantes, 
ainda desconhecidos de muita gente.

A Festa do Avante, é um bom 
exemplo, mas longe de ser o único, 
da demonstração das convicções 

Os 100 anos do PCP

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Ex-bancário, Corroios

cêntimo, ainda pagam para lá traba-
lhar. Todos compram a sua entrada 
permanente (EP).

Outro exemplo do género: como em 
qualquer outra região do país, na nossa, 
nas festas anuais das freguesias do con-
celho do Seixal, o PCP, faz-se representar 
num pavilhão onde, para além de mate-
rial de informação e propaganda, vende 
petiscos e bebidas. Esse pavilhão, leva 
3 ou 4 dias a montar e a desmontar. Em 
Corroios, por exemplo, as festas duram 
10 dias. Portanto, são 13 ou 14 dias de 
trabalho voluntário.

São apenas dois exemplos, mas 
pode-se acrescentar o princípio es-
tatutário de que nenhum membro do 
partido eleito para qualquer cargo pu-
blico, pode ser, por isso, beneficiado 
ou prejudicado. Revertendo o que 
excede o seu anterior salário, para o 
partido. Trata-se de uma questão mo-
ral. E como o PCP, nem de longe, tem 
acesso à comunicação social como 
os partidos do denominado arco do 
poder, são fundos para adquirir meios 
para fazer passar a sua mensagem e 
propostas, ao povo e ao país.

Mas a principal ação dos comu-
nistas, é estarem em todas as fren-
tes, nas primeiras linhas da  luta dos 
trabalhadores e do povo, pelos seus 
direitos, e pela substituição do sis-
tema que, à sua custa e até do meio 
ambiente, da Natureza, visa o lucro; 
o capitalismo. E ainda, contribuindo 
com  a sua solidariedade internacio-
nalista, pela paz e pelo socialismo.

A melhor prova 
de que o PCP 
é um partido 

indispensável 
aos trabalhadores 

e ao povo, 
é a sua idade

dos comunistas, seus amigos e sim-
patizantes do PCP. Nem todos os 
outros partidos juntos, conseguiam, 
gratuitamente, erguer aquela cida-
de efémera, mantê-la a funcionar 
durante três dias e desmontá-la. O 
maior evento cultural, gastronómi-
co e político do país. E além dos seus 
construtores não ganharem um único 

Bloco 
Clínico

PUBLICIDADE
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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?

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

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Maria Cecília Alface Ferreira Bap-
tista. A família vem por esta via agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

(1933 – 2021)
Participação, 

Agradecimento

MARIA CECÍLIA 
ALFACE FERREIRA 

BAPTISTA

ANÚNCIO

Para os devidos efeitos, e, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, conjugado com o artigo 33º da LGTFP, se anuncia que se encontra aber-
to procedimento concursal de recrutamento para preenchimento de três postos de trabalho de 
assistente operacional (refª A – área funcional de cantoneiro de limpeza, refª. B – área funcional 
de pedreiro e refª C – área funcional de motoristas de pesados e veículos especiais) – termo re-
solutivo incerto e um posto de trabalho de assistente técnico (refª. D) para tempo indeterminado.

1-Habilitações Literárias exigidas: 
• Refª A - Não é exigível escolaridade obrigatória
• Refª B - Não é exigível escolaridade obrigatória;
• Refª C - Escolaridade obrigatória, não havendo possibilidade de substituição e carta  
   de condução Categoria B e C.
• Refª D - 12.º ano de escolaridade ou curso que lhe seja equiparado.

2-Local, forma e prazo para apresentação das candidaturas:
2.1-Local e Forma – A formalização das candidaturas deverá ser realizada, sob pena de 

exclusão, mediante o preenchimento integral do formulário de utilização obrigatória, disponível 
no sítio da Junta de Freguesia de São Sebastião, em https://www.jfss.pt

2.2-Prazo – 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

O texto integral contendo os requisitos gerais de admissão ao referido procedimento concursal, 
descrição das funções, posicionamento remuneratório, legislação aplicável, forma de apresenta-
ção de candidaturas, constituição de júri, métodos de selecção e demais indicações, encontra-se 
publicado na 2ª série do Diário da República, N.º 46 de 8 de março de 2021 e na publicação da 
Bolsa de Emprego Público (BEP).

Para quaisquer esclarecimentos, devem os interessados contatar os serviços desta Autarquia de 
Freguesia, durante as horas de expediente.
 
Setúbal, 8 de março de 2021

O Presidente da Junta de Freguesia de S.Sebastião
Nuno Miguel Rodrigues Costa
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Região

BREVES

Rui Salvador

Famílias das vítimas 
lamentam a lentidão do 
processo

JUSTIÇA

Dirigentes da ANAC ouvidos hoje no processo 
das mortes em praia da Costa de Caparica

O Tribunal de Instrução Criminal de 
Almada vai ouvir hoje os três diri-
gentes da Autoridade Nacional da 
Aviação Civil (ANAC) acusados no 
processo da aeronave que matou 
duas pessoas numa praia da Costa 
de Caparica, em 2017.

A instrução, fase facultativa reque-
rida pelos arguidos, que visa decidir 
por um juiz de instrução criminal 
(JIC) se o processo segue e em que 
moldes para julgamento, vai decorrer 
no salão nobre dos Bombeiros Volun-
tários de Almada, devido a obras no 
tribunal, segundo um despacho da 
JIC Margarida Natário, a que a agência 
Lusa teve acesso.

A partir das 09h00, a JIC agendou 
a “tomada de declarações” do presi-
dente do Conselho de Administração 
da ANAC, Luís Ribeiro, do diretor da 
Segurança Operacional, Vítor Rosa, e 
do chefe do Departamento de Licen-
ciamento de Pessoal e de Formação, 
José Queiroz.

O tribunal marcou para o dia se-
guinte, manhã e tarde de quarta-fei-
ra, a inquirição de seis testemunhas, 
e para 16 de Março a audição de mais 
seis testemunhas e de um perito.

As sessões serão à porta fechada, 
excepto o debate instrutório, ainda 

O acidente com a avioneta que ocorreu a 2 de Agosto na Costa de Caparica

LUSA

da praia de São João, na Costa de 
Caparica.

Em Junho de 2019, o Ministério Pú-
blico (MP) deduziu acusação contra 
sete arguidos: o presidente da ANAC, 
o diretor da Segurança Operacional, o 
chefe do Departamento de Licencia-
mento de Pessoal e de Formação, e 
três responsáveis da Escola de Avia-
ção Aerocondor - Ana Vasques, ad-
ministradora, Ricardo Freitas, diretor 
de Instrução, e José Manuel Coelho, 
diretor de Segurança e Monitoriza-

ção de Conformidade -, todos pelo 
crime de atentado à segurança de 
transporte por ar, agravado pelo re-
sultado morte.

A procuradora-adjunta do MP Ana 
Margarete Filipe, do Departamento 
de Investigação e Ação Penal de Al-
mada, acusou o piloto instrutor, Car-
los Conde d’Almeida, de condução 
perigosa de meio de transporte por 
ar e de dois crimes de homicídio por 
negligência.

Em Dezembro de 2018, o Gabinete 
de Prevenção e Investigação de Aci-
dentes com Aeronaves e de Aciden-
tes Ferroviários (GPIAAF) concluiu 
que houve “falhas na gestão da emer-
gência e quebra de procedimentos 
pelo piloto instrutor”.

Em Agosto de 2020, as famílias 
das duas vítimas mortais assumiram 
à Lusa “profunda tristeza e conster-
nação” pela lentidão da justiça, três 
anos após o acidente.

“Decorridos três anos, apenas foi 
concluído o inquérito e decididos os 
requerimentos de abertura da instru-
ção. Seguir-se-á o debate instrutório, 
depois a pronúncia, o julgamento, 
eventuais recursos. Quantos mais 
anos vão ser necessários? Ninguém 
sabe. É desesperante. No final, o 
apuramento de responsabilidades 
chegará, mas a imensidão do tempo 
fará com que a decisão seja trôpega, 
tardia e patética”, lamentaram as fa-
mílias, numa posição conjunta.
JGS // ROC // Lusa

A Junta de Freguesia do Torrão 
mostrou-se satisfeita com 
a atribuição de 47 mil euros 
por parte do Ministério do 
Trabalho e Segurança Social. 
O dinheiro vem apoiar o 
Centro Social e Paroquial do 
Torrão, que “presta um valioso 
trabalho em prol da infância e 
juventude” daquela zona.

A Câmara Municipal de 
Grândola aprovou o projecto 
para a requalificação do espaço 
lúdico e de lazer do Bairro do 
Arneiro, com um valor base 
de 270 mil euros. Esta obra 
compreende a construção 
de uma área infantil e área 
sénior, com “novo mobiliário 
urbano, iluminação, zonas de 
sombreamento e pavimentos 
acessíveis”.

Celebram-se os 35 anos da 
Rede Nacional de Bibliotecas 
Públicas e a Biblioteca de 
Grândola assinala a data, 11 de 
março, com duas sessões de 
leitura online. “Uma Biblioteca 
é uma Casa onde Cabe Toda 
a Gente” um livro de Mafalda 
Milhões, vai ser lido, às 11h00 
e “Pássaro Amarelo”, um livro 
de Olga Dios, vai ser partilhado 
uma hora depois.

ALCÁCER DO SAL
Torrão satisfeito 
com apoio do 
Governo

BAIRRO ARNEIRO
Avança a 
requalificação 
do Espaço de 
Lazer

GRÂNDOLA
Celebram-se 
as Bibliotecas 
Públicas

Representantes do PSD reuniram-se 
com Viola da Silva, Comandante da 
Polícia de Segurança Pública (PSP) do 
distrito de Setúbal, chegando à con-
clusão de que existe a necessidade de 
reforço policial na região.

Os social-democratas fizeram-se re-
presentar pelo presidente da Distrital 

PEDIDO

PSD quer mais meios policiais no Distrito
de Setúbal, Paulo Ribeiro, e por Pedro 
Louro, da Comissão Política Distrital.

Segundo nota do PSD, o líder dis-
trital destacou o urgente reforço de 
meios num “distrito que é um dos mais 
fustigados pela criminalidade violenta 
e grave”.

Ainda segundo o mesmo responsá-
vel, lançando também algumas ‘far-
pas’ ao PS, “este Governo não protege 
as forças de segurança do nosso país”.

E acrescenta: “Não há qualquer in-
vestimento relevante ao nível da se-
gurança. Temos poucos operacionais 
para aquela que é a nossa realidade e 
com poucos meios ao dispor”.

O PSD recorda os “sucessivos Rela-
tórios de Anuais de Segurança Interna 
(RASI), Setúbal está entre os distritos 
com maior índice de criminalidade 
do país. Os distritos de Lisboa, Porto, 
Setúbal e Faro, registam 75% de toda 

a criminalidade violenta e grave regis-
tada em Portugal”.

Assim, Paulo Ribeiro alerta que “es-
tes números só podem diminuir com 
mais efectivos e mais meios”, desta-
cando de forma positiva o trabalho 
de “homens e mulheres das forças 
de segurança nacionais, que apesar 
de todos os constrangimentos, dão o 
seu melhor diariamente na protecção 
de pessoas e bens”.

sem data, que será marcado após o 
fim das diligências instrutórias.

Em 2 de Agosto de 2017, Sofia 
Baptista António, de 8 anos, e José 
Lima, de 56, foram colhidos mortal-
mente por um avião ligeiro, bilugar, 
modelo Cessna 152, que descolou 
do Aeródromo de Cascais com des-
tino a Évora, para um voo de ins-
trução. Após reportar uma falha 
de motor, cerca de cinco minutos 
depois de descolar, o avião fez uma 
aterragem de emergência no areal 



9 de Março de 2021 O SETUBALENSE 13

N o episódio 22 da conhe-
cida série da RTP «Con-
ta-me como foi», Toni 
apaixona-se por Lena e 

o seu pai, António Lopes, decide 
ir falar com o pai desta, Sebastião 
Costa Lemos, diretor-geral num 
Ministério. Apanhando-o à saída 
de uma reunião, ouve-se um final 
de conversa: «Se o Governo avan-
çar para a construção do novo ae-
roporto vai ser uma oportunidade 
para o país. [...] O investimento 
tem de ser feito, qualquer dia a 
Portela deixa de ter capacidade. 
Resta é saber qual vai ser o local 
escolhido». O episódio passa-se 
algures entre 1968 e 1969. 

A ficção da RTP retratou bem 
aquilo que, há época, era já uma 
clara necessidade. O aeroporto da 
Portela haveria de esgotar a sua 
lotação e a expansão da capaci-
dade aeroportuária da área me-
tropolitana de Lisboa, e do país, 
era vista como uma evidência e 
precisava de ser planeada. Pas-
saram 53 anos desde esse tempo 
e 63 desde que, pela primeira vez, 
se começou a discutir a relocali-
zação da Portela. O país mudou 
radicalmente desde aí, mas nesse 
aspeto continuamos praticamente 
na mesma, apesar da lotação do 
aeroporto Humberto Delgado ser 
hoje um consenso estabelecido na 
sociedade portuguesa.

Vem isto a propósito da decisão 
que ficámos a conhecer, na sema-
na passada, de que a Autoridade 
Nacional da Aviação Civil (ANAC) 
chumbou a construção do novo 
aeroporto projetado para a Base 
Aérea do Montijo. A ANAC justifi-
cou a sua decisão com o que está 
na lei: face ao parecer negativo 
de duas câmaras municipais de 
concelhos potencialmente afe-
tados (Seixal e Moita), «a ANAC 
encontra-se obrigada a indeferir 
liminarmente o pedido».

Mas a verdadeira razão do 

Novo aeroporto: 
conta-me como foi

OPINIÃO

Filipe Pacheco

chumbo é outra e não tem que 
ver com impactos diretos nestes 
municípios. Jerónimo de Sousa, 
Secretário-geral do PCP, sempre 
disse ao que vinha: «O aeroporto 
do Montijo não serve o interesse 
nacional». E estes dois municípios, 
ambos liderados por executivos 
da CDU, apenas deram forma à 
orientação do partido, pondo em 
causa um projeto de capital inte-
resse para o país e para a região.

O PCP é, pois, o único respon-
sável pelo bloqueio do novo Ae-
roporto do Montijo, um projeto 
estruturante do desenvolvimento 
da Península de Setúbal, que tra-
ria um fluxo considerável de pes-
soas e a dinamização económica 
em sectores como os transportes, 
a hotelaria e a restauração, mas 
também no comercio local e no 
turismo.

É também por isto que a penín-
sula de Setúbal e o distrito preci-
sam, a nível local, de continuar a 
mudança política já iniciada, uma 
mudança que traga novas solu-
ções e não repita velhas queixas, 
de quem se empenhe totalmente 
na solução dos problemas e não 
de quem deles queira alimentar 
plataformas reivindicativas. Por-
que a margem sul precisa de uma 
estratégia ofensiva de captação 
de investimento moderno e de 
emprego, em competição com os 
outros polos da área Metropolita-
na de Lisboa. E as grandes obras 
públicas dão-nos uma janela de 
oportunidade que não podemos 
desperdiçar.

No futuro, saberemos “contar 
como foi”. Foi o PCP que blo-
queou, por mais algum tempo, o 
progresso e o desenvolvimento 
do nosso território.

Deputado do PS

O PCP é, pois,
o único 

responsável 
pelo bloqueio 

do novo 
Aeroporto 

do Montijo, 
um projecto 

estruturante do 
desenvolvimento 

da Península 
de Setúbal

Unidade focada nos 
jovens adultos funciona 
em take away. A partir 
das 18 horas já pode 
fazer a sua encomenda

A partir desta terça-feira, Setúbal tem 
um novo restaurante de sushi. O Sushi 
& Poke abre às 18 horas, na Rua das Ca-
ravelas, pelo que a partir dessa hora já 
pode fazer a sua encomenda pelos te-
lefones 927748894 e 265751124, ou 
presencialmente na loja.

O novo espaço, que funciona ape-
nas com refeições para fora, prima pe-
la variedade e frescura dos produtos, 
desde a compra e confecção à entrega 
ao cliente. É também um projecto dife-
renciador devido à inclusão do conceito 
“poke” aos tradicionais pratos de sushi. 
“Poke” é uma palavra com origem ha-
vaiana e significa “cortar em pedaços 
pequenos”. É um prato fresco, leve, e 
uma opção saudável com grande valor 
nutricional, que resulta num colorido 
com uma base de arroz, pedaços de 
peixe cru temperados e salada.

O Sushi & Poke oferece uma vasta 
variedade de pratos, incluindo opção 
Vegan.

Existem entradas como o Sashimi, 
Temaki, Gyosas ou Hot Rolls, combina-
dos de 20 e 50 peças, não esquecen-
do o Poke, disponível em 6 opções. É 
todo um mundo de sabores, capaz de 
despertar novas sensações.

Novo restaurante 
Sushi & Poke abre esta 
terça-feira em Setúbal

“Porque as alterações climáticas 
são uma questão primordial no mun-
do de hoje, e porque acreditamos que 
todos devemos alterar práticas e con-
tribuir para a solução, o Sushi & Poke é 
igualmente referência pelo conceito 
inovador das suas caixas de entrega, 
todas recicláveis e biodegradáveis, 
numa preocupação clara pela defesa 
do meio ambiente””, explica o respon-
sável, Pedro Silveira.

Em tempo de pandemia, o empre-
sário sublinha tratar-se de “um espaço 
seguro, que se rege pelas orientações 
da Direcção Geral de Saúde no que diz 
respeito às medidas de prevenção da 
COVID 19”.

O restaurante Sushi & Poke resulta 
do esforço de Pedro Silveira, o jovem 
empresário que está a construir uma 
cadeia de restaurantes deste conceito. 
O primeiro, no Montijo, abriu portas em 
Outubro e está a ser um sucesso.

“Não podíamos esperar melhor ce-
nário”, já que “a procura tem sido acima 
do esperado”, diz Pedro silveira.

A relação preço/qualidade “muito in-
teressante” e outros factores, como as 
embalagens reciclagens e biodegradá-
veis são os principais argumentos “para 
vingar num sector muito competitivo”.

O público-alvo do Sushi & Poke “são 
os jovens adultos”, mas o empresário 
acredita que, “com o tempo”, pode 
“chegar a todos os escalões etários”.

As reservas podem ser feitas pelo 
telefone e, nesta fase inicial, as enco-
mendas são levantadas na loja. o site 
do restaurante é www.sushiandpoke.pt.

A iniciativa é do jovem empresário Pedro Silveira.

DR

tema do webinar, que inclui uma 
parte sobre o equilíbrio entre 
conservação e exploração da 
enguia, por Maria João Correia, 
do MARE – Centro de Ciências 
do Mar e do Ambiente, e outra 
sobre pescadores e lavradores 
entre o mar e a lagoa, por João 

Madeira, do Instituto de História 
Contemporânea. A sessão 
pode ser assistida através da 
plataforma Microsoft Teams e faz 
parte de um ciclo que a Direcção 
Regional do Alentejo do ICNF 
promove, todas as terças-feiras, 
a partir das 14h30.

Seminário virtual 
aborda Lagoa 
de Santo André

A Lagoa de Santo André, em 
Santiago do Cacém, vai estar hoje 
em destaque, num seminário 
online promovido pelo Instiuto 
da Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF).  “À 
volta da lagoa - os desafios na 
conciliação da conservação”, é o 

PUBLIREPORTAGEM
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Desporto

“O Vitória viu-se obrigado a ir buscar os 
jovens jogadores e está a dar resultado”

Apesar da tristeza que sente por ver 
o Vitória Futebol Clube na actual si-
tuação, após uma decisão adminis-
trativa que relegou o clube da I Liga 
para o Campeonato de Portugal, o 
médio-ofensivo Bruno Ventura, de 
20 anos, não tem dúvidas de que a 
queda abrupta permitiu que muitos 
jovens atletas da formação tivessem a 
sua oportunidade na equipa principal.

“É triste, não só como jogador do 
Vitória mas como adepto, ver um clu-
be histórico como o nosso descer da I 
Liga para o Campeonato de Portugal. 
Não tenho dúvidas que o que aconte-
ceu ajudou os jogadores mais jovens. 
O Vitória quando estava na I Liga não 
apostava tanto na formação, fazia-o 
em parte mas não tanto como este 
ano”, lembrou.

Na entrevista que concedeu ao 
programa ‘Sair a jogar’, do Canal 11, 
o segundo melhor marcador da equi-
pa, com nove golos, que está a ser 
a principal revelação dos sadinos, 
considera que a aposta está a surtir 
efeito. “O clube viu-se obrigado a ir 
buscar os jovens jogadores e está a 
dar resultado. Penso que os adeptos 
podem sonhar com um regresso à I 
Liga para breve”.

Bruno Ventura, que representa o 
Vitória desde 2015/16, considera que 
a forma como os colegas mais expe-
rientes acolheram os mais novos foi 
determinante para a integração. “Os 
jogadores mais velhos acolheram-nos 
bem. Tão bem que parecia que está-
vamos lá há anos quando na realidade 
só estamos há alguns meses. A inte-
gração foi muito boa, a humildade, a 
boa disposição diária deles, mesmo 
com as dificuldades que passaram, 
ajudaram-nos nessa integração”.

A equipa técnica liderada por Ale-
xandre Santana também merece os 

Ricardo Lopes Pereira 

“Jogadores mais velhos 
acolheram-nos tão 
bem que parecia que 
estávamos lá há anos”

BRUNO VENTURA É A REVELAÇÃO DO LÍDER DA SÉRIE H DO CAMPEONATO DE PORTUGAL
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elogios do médio. “Temos uma equipa 
técnica que veio connosco dos junio-
res e facilitou a aproximação das dife-
rentes gerações”, disse, partilhando 
a sua experiência com o treinador 
principal. “No início, eu e o mister, nos 
juniores, ‘batíamos mal’. Fomos come-
çando a falar, eu pedia-lhe a opinião e 
ele a mim sobre a equipa. Fomo-nos 
entrosando e hoje damo-nos super 
bem e considero o melhor treinador 
com quem já estive”.

Bruno Ventura chegou ao Bonfim 
para representar os iniciados A e 
desde então teve uma evolução gi-
gante, garantiu ao Canal 11. “Cheguei 
ao Vitória com 14 anos e quando olho 
para trás noto uma diferença abismal 
tanto como pessoa como jogador. O 
ambiente de balneário é extraordi-
nário e a disciplina que o futebol nos 
trás é muito importante”.

Na hora de apontar as suas prin-

cipais características, o jogador é 
peremptório. “Considero-me um 10 
puro, inteligente. Sei quando tenho 
de pausar o jogo ou avançar. Consi-
dero-me um jogador intenso, com 
bom ritmo de jogo, bom técnica e 
tacticamente e com boa bola parada. 
Sinto que a minha melhor qualidade é 
a definição que tenho no último ter-
ço, seja com passe ou com remate, 
que nos trazem golos e assistências”.

Subir já à II Liga e representar  
a Selecção
Em relação aos sonhos que acalenta 
concretizar na sua carreira, o jovem 
de 20 anos menciona os objectivos 
a curto e a médio/longo prazo. “Esta 
temporada quero ajudar a equipa 
a subir à II Liga. Queria também re-
presentar a Selecção de Sub-20, que 
agora não é possível por estar parada. 
O meu sonho maior é representar a 

Selecção principal, ocupando os gran-
des palcos com os melhores, e ganhar 
títulos”.

No momento de eleger o jogador 
que mais admira, Bruno Ventura não 
hesita em apontar um internacional 
espanhol que representa actualmen-
te os ingleses do Liverpool. “Gosto 
muito do Thiago Alcântara. É um 
jogador que me enche as medidas, 
joga sempre de cabeça levantada, já 
sabe o que vai fazer antes de receber 
a bola. Identifico-me com em parte 
com ele, apesar de jogar mais atrás 
do que eu”.

O jogador do Vitória lembrou o seu 
percurso até chegar ao emblema se-
tubalense. O primeiro emblema que 
representou foi o Benfica. “Comecei 
a jogar futebol com seis anos, na Ge-
ração Benfica, no Estádio da Luz. Na 
altura era chamada turma de talentos 
porque estavam a preparar a equi-

pa para subir para a competição de 
benjamins, que veio a acontecer em 
2010/11. Estive nessa equipa um ano 
e no segundo ano de benjamins fui 
para o Atlético Povoense”.

E continua: “Joguei um ano no Po-
voense e depois fui para o Belenen-
ses, clube onde estive época e meia. 
Depois fui para o Sacavenense, ten-
do jogado aí também época e meia. 
Quando era do escalão de iniciados 
A fui para o Vitória, clube onde estou 
até hoje”. Bruno Ventura explicou ain-
da no programa a razão pela qual os 
adeptos sadinos dizem que “o Vitória 
não é grande, é enorme”. “A história é 
que como o Vitória não podia ser con-
siderado um grande como o Benfica, 
Sporting e FC Porto, apesar de ter al-
guns títulos como Taças de Portugal 
e da Liga. Como o Vitória não é um 
clube grande nem pequeno, a cidade 
chama-o de enorme”.

Bruno Ventura (ao centro) acompanhado pelos colegas nascidos em 2000 e 2001, que integram a equipa principal: Diogo Martins, Rodrigo Jorge, 
Bruno Almeida, João Valido, Gonçalo Santos e Marcos Raposo



9 de Março de 2021 O SETUBALENSE 15

que se encontrava abaixo de si 
na tabela classificativa. Depois 
de uma primeira parte em que o 
marcador não funcionou, os beirões 
aproveitaram a vantagem de terem 
mais um jogador em campo, após 
a expulsão de Hugo Firmino (57’), 
e adiantaram-se no marcador com 

um golo de Yuri Araújo, aos 70 
minutos. O Cova da Piedade, aos 
87 minutos, ficou reduzido a nove 
jogadores por expulsão de Zarabi e 
um minuto depois, Paná, de cabeça, 
na sequência de um livre, fechou a 
contagem fazendo o segundo golo 
dos viseenses.

Cova da Piedade 
derrotado em 
casa termina o 
jogo com nove 
jogadores

O Cova da Piedade foi surpreendido 
em pleno Estádio José Martins 
Vieira pelo Académico de Viseu, 
perdendo por 2-0, em jogo a contar 
para a 23.ª jornada da Liga Portugal2 
SABSEG. Este foi um resultado de 
todo inesperado para os piedenses 
porque recebiam um adversário 

Há mais uma estrela da região 
a despontar no futebol nacional
Começou a jogar no 
Leão Altivo, reside na 
Quinta do Anjo e é filho 
de Paulo Correia que 
foi treinador do Amora 
e mais recentemente 
coordenador de uma 
Academia na China

DR

José Pina

Duarte Correia tem apenas 13 
anos, é defesa central, joga no 
Sporting e tem o sonho de vir a ser 
profissional de futebol. Começou 
a jogar na margem sul, no Leão 
Altivo, mas cedo despertou o 
interesse de outros clubes como 
o Sporting, Benfica, FC Porto e até 
mesmo o Real Madrid. Ganhou 
vários prémios individuais e 
colectivos e optou por representar 
o Sporting que pretende renovar 
o vínculo com o jogador, só que as 
propostas continuam a surgir tanto 
de Portugal como do estrangeiro 
e também tem sido muito aliciado 
por empresários, mas o pai 
continua a acreditar plenamente no 
Sporting. 
Tudo indica que mais uma estrela 
está a despontar no futebol nacional, 
um jogador que tem características 
muito idênticas a Gonçalo Inácio que 
é citado pela jovem promessa como 
um bom exemplo para continuar a 
alimentar o sonho de vir a singrar no 
mundo do futebol.  
O facto de o teu pai ser treinador 
teve alguma influência em teres 
optado pelo futebol?
O meu pai nunca me disse para eu 
jogar futebol ou para ser deste ou 
daquele clube. Quando nasci, o meu 
pai já era treinador de futebol. Cresci 
entre os balneários e os relvados 
no meio dos jogadores do meu pai. 
Por isso, o futebol foi uma escolha 
natural para mim.

são todos muito bons, o que me faz 
evoluir todos os dias. Reconheço 
que tenho boas qualidades ao nível 
do passe e conhecimento do jogo 
apesar de jogar a defesa central ou 
defesa esquerdo. Mas tenho muito 
que evoluir noutros aspectos e 
havendo muita competitividade no 
plantel faz com que me tenha de 
superar todos os dias.
A pandemia tem causado alguns 
transtornos na preparação da 
época? 
Eu estava a fazer a transição do 
futebol de 9 para futebol de 11 
quando se deu a pandemia e por essa 
razão veio atrapalhar a adaptação. 
Mas o pior foi ter de deixar de fazer 
o que mais gosto, treinar e jogar. 
Deixámos de ter jogos e isso faz com 
que a motivação baixe um pouco. 
Agora a única competição que tenho 
são nos jogos da playstation mas 
continuo a treinar todos os dias, com 
treinos adaptados enviados pelo 
Sporting ou com pequenas corridas 
com os meus pais e irmã. 
Quais são os teus projectos para 
o futuro? 
Quero  muito vir a ser jogador de 
futebol. Sei que muitas crianças 
também têm esse sonho, mas o meu 
pai vai-me dando umas dicas do que 
fazer para superar as dificuldades. 
Ele não me diz nada sobre como 
devo jogar, diz que esse é o papel dos 
meus treinadores; mas vai dando 
indicações sobre as dificuldades 
que tenho de superar. Por exemplo, 
estive a ler o livro do Mister Luís Dias 
“Jogar com os pés e cabeça”, por 
indicação dele, e aprendi um pouco 
sobre o percurso que ainda tenho 
de percorrer. Neste momento vejo o 
Gonçalo Inácio (tenho características 
parecidas) a ser titular da equipa 
principal  com 19 anos e isso leva-me 
a acreditar que com trabalho posso 
vir a concretizar o meu sonho de vir 
a ser futebolista profissional. Em 
paralelo tenho de continuar focado 
na escola para continuar a ter boas 
notas. 

Como tem sido a tua carreira de 
futebolista até ao momento?
Já jogo futebol desde os 5 anos 
mas não posso falar de carreira 
porque essa vai começar agora 
com a passagem para o futebol de 
11. Comecei no Leão Altivo onde fiz 
muitos amigos e conquistei muitos 
títulos colectivos e individuais. 
Joguei muitas vezes no escalão 
mais velho mas foi no meu escalão 
que tive os maiores sucessos, 
melhor jogador no Mealhada Cup 
e título colectivo de vencedores 
do Oestemania. Desde os 6 anos 

DUARTE CORREIA JOGADOR SUB-13 DO SPORTING

que fui sendo convidado a treinar 
no Sporting, Benfica, Porto, entre 
outros, mas com essa idade só 
pensava no Leão Altivo e nos meus 
amigos. Fui treinar a esses clubes 
mas queria sempre voltar ao meu 
clube. Aos 8 anos o Sporting falou 
com os meus pais no sentido de lá ir 
treinar uma vez por semana e fazer 
torneios nacionais e internacionais, 
mas continuando a jogar para o 
campeonato pelo Leão Altivo. Esta 
opção e o facto de ter gostado 
muito do primeiro treinador que 
tive no Sporting (mister Bernardo), 

foram as razões que me levaram 
para o Sporting. Aos 10 anos passei 
definitivamente para o Sporting 
passando a ter boleia da carrinha do 
clube três vezes por semana para 
os treinos em Lisboa, pois vivo na 
Quinta do Anjo - Palmela. 
O ingresso no Sporting foi 
um passo importante no teu 
percurso?
Hoje reconheço que sim, mas como 
disse anteriormente não foi fácil 
deixar os meus amigos e o clube 
onde "nasci" para o futebol. No 
Sporting, fiz novos amigos. Aqui 

“Antes de ingressar no Sporting 
teve um convite para fazer um 
jogo treino pelo Real Madrid 
num torneio, acabou por 
não ir pois nessa data teve 
de ser operado a um quisto. 
Dissemos-lhe que seria apenas 
uma experiência, pois nunca 
iria para o Real Madrid com 10 
anos. Curiosamente, uns meses 
depois num outro torneio 
em Espanha, já ao serviço do 
Sporting, o Duarte jogava contra 
Real Madrid”, conta o pai da 
jovem promessa.

Carreira O mais importante é a estabilidade
mas já é dos mais altos, ganha 
corta-matos e mega-sprints 
escolares, tem uma leitura de 
jogo muito boa, bate livres 
com uma precisão incrível e 
é muito bom no passe curto e 
longo, mas ainda tem muito 
para melhorar na relação com 
a bola em espaços curtos e na 
agressividade defensiva. Esta 
é a leitura que faço enquanto 
treinador mas não me meto em 
nada neste processo, deixo isso 
para os treinadores dele”, deixa 
bem vincado Paulo Correia.  

“Com o ingresso no Sporting, 
pensávamos que os convites 
iriam terminar mas eles 
continuaram a surgir tanto de 
Portugal como do estrangeiro, 
incluindo a sondagem de 
um grande de Itália e outro 
de Inglaterra, para além do 
aliciamento de empresários. 
Mas a minha resposta é sempre 
a mesma, confio plenamente no 
Sporting, o mais importante na 
idade dele é a estabilidade”. 

“Ele tem muito potencial, 
ainda não deu o salto pubertário 

Duarte Correia com o pai após a conquista de um troféu
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