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Abertura

A primeira fase da empreitada para 
transformar os antigos Armazéns da 
Ribeira de Sines no futuro Observató-
rio do Mar arrancou esta semana, num 
investimento global de 2,6 milhões de 
euros, com conclusão prevista para 
2022.

A Câmara Municipal de Sines, em co-
municado, explicou que esta operação, 
apoiada por fundos comunitários no 
âmbito do programa Alentejo 2020, 
tem por base a recuperação dos an-
tigos Armazéns da Ribeira, “um dos 
conjuntos edificados mais marcantes 
da paisagem urbana da cidade”.

Estes edifícios, situados na Aveni-
da Vasco da Gama, “que, no passado, 
deram apoio à pesca artesanal, serão 
adaptados” para criar “um moderno 
centro de exposições”, o Observatório 
do Mar, disse o município.

O município assumiu que, neste no-
vo equipamento, “pretende oferecer 
aos visitantes uma viagem pelo ima-
ginário oceânico local, desde as aven-
turas de Vasco da Gama até à pesca 
tradicional”.

Em declarações à agência Lusa, o 
presidente da câmara, Nuno Masca-
renhas, explicou que a empreitada 
“tem um prazo de execução de um 
ano e contempla, numa primeira fase, 
a recuperação dos dois edifícios princi-
pais, num investimento que ronda 1,5 
milhões de euros”.

A segunda fase da operação, que te-
rá um valor de 1,1 milhões de euros, diz 

SINES

Avançam obras de 
2,6 milhões para 
Observatório do Mar 

respeito a “toda a parte do conteúdo 
expositivo”, adiantou.

“Estamos a falar de um espaço de 
exposições que permita concretizar 
vários projetos, principalmente liga-
dos à temática da pesca e do mar, às 
ligações de Sines ao mar e a Vasco da 
Gama, passando assim a valorizar os 
nossos recursos”, destacou.

A empreitada de reabilitação visa 
“acautelar a memória coletiva do nos-
so património e do espólio da câmara 
municipal de Sines que queremos pre-
servar”, acrescentou o autarca.

O Observatório do Mar, indicou, “se-
rá um dos pontos mais destacados da 
Rota do Património, que vai unir os 
principais pontos de interesse patri-
monial da cidade num circuito de visita 
coerente”.

“Pretendemos, com isto, abrir es-
tes espaços ligados ao mar, de modo 
a perspetivar um conjunto de sinergias 
entre os vários equipamentos, não só 
o futuro Observatório do Mar, como 
também o Forte do Revelim, a Capi-
tania de Sines, a Igreja Nossa Senhora 
das Salvas, num circuito histórico e do 
património onde se destacam todos 
estes elementos”, acrescentou.

O município vai agora “lançar o con-
curso para a parte dos conteúdos” do 
futuro Observatório do Mar, seguindo-
-se os arranjos exteriores, com o obje-
tivo de “inaugurar em 2022 o edifício 
com a zona expositiva operacional”, 
precisou Nuno Mascarenhas. Lusa
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No passado dia 15 de outu-
bro, Portugal apresentou 
à Comissão Europeia uma 
versão preliminar do PRR 

(Plano de Recuperação e Resiliência 
– Recuperar Portugal 2021-2026), a 
fim de receber o apoio do Mecanismo 
Europeu de Recuperação e Resiliên-
cia concedido aos Estados-Membros.

Depois de um processo de con-
versações com Bruxelas, o Governo 
português colocou a versão prelimi-
nar e resumida do PRR em consulta 
pública, no período compreendido 
entre 16 de fevereiro e 1 de março 
(apenas 15 dias!).

O Plano de Recuperação e Resi-
liência prevê 36 reformas e 77 in-
vestimentos nas áreas sociais, do 
clima e digitalização, tendo a tutela 
anunciado que foram definidas três 
"dimensões estruturantes" de apos-
ta - resiliência, transição climática e 
transição digital. Este Plano envolve 
a alocação de recursos financeiros 
no valor de 16,6 mil milhões de eu-
ros, dos quais, 13,9 mil milhões de 
euros em subvenções (fundo per-
dido) e 2,7 mil milhões de euros em 
empréstimos.

Embora denominado como Plano 
de Recuperação e Resiliência, a di-
mensão Recuperação (da devastação 
económica na sequência da pande-
mia) é completamente ignorada, fi-
cando apenas a dimensão Resiliência 
(reforço de diversas atividades), ou 
seja, a resposta do Governo parece 
desconhecer o legado da crise que o 
nosso país atravessa, já que assenta 
em respostas públicas e denota pou-
ca atenção às empresas e à recupera-
ção da economia.

Segundo um estudo da consultora 
Ernst & Young (E&Y) , intitulado “Re-
construindo a Europa: A Economia 
Cultural e Criativa antes e depois 
da Covid-19”, as indústrias culturais 
e criativas dos países da União Eu-
ropeia sofreram em 2020, no seu 
conjunto, uma quebra de 31% rela-
tivamente a 2019. Ainda de acordo 
com este estudo, o setor cultural re-

Pelo menos 2%, Senhor
Primeiro-Ministro!

OPINIÃO

Fernanda Velez

tor e às indústrias culturais e criativas.
No dia 23 de dezembro, o PSD, 

dando sequência a esta Resolução 
do Parlamento Europeu – Resolução 
“Recuperação Cultural da Europa”, 
apresentou na Assembleia da Repú-
blica o Projeto de Resolução N.º 819/
XIV/2ª, que recomenda ao Governo 
a afetação ao setor cultural e criativo 
nacional de valor não inferior a 2% 
das verbas europeias do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência que ca-
bem a Portugal.

Tendo em conta o falhanço estron-
doso do Ministério da Cultura com as 
exigências, respostas e medidas des-
tinadas a proteger o setor cultural e 
criativo, bem como a Resolução do 
Parlamento Europeu, não seria de es-
perar que o Governo português omi-
tisse o investimento na Cultura, fator 
basilar de desenvolvimento e coesão 
territorial, na versão do Plano de Re-
cuperação e Resiliência colocada em 
discussão pública a 16 de fevereiro.

Face a esta grave omissão, cente-
nas de personalidades, entidades 
culturais e artistas escreveram uma 
“Carta aberta da cultura a António 
Costa”, exigindo "a inclusão de um 
plano para a Cultura" no Plano de 
Recuperação e Resiliência.

A resposta a esta Carta Aberta não 
se fez esperar. Na volta do correio, o 
Senhor Primeiro-Ministro, respon-
deu às exigências formuladas. Fê-lo 
no seu timbre habitual, de forma va-
ga e pouco esclarecedora, tendo sido 
incapaz de explicar o porquê de não 
conferir à Cultura o protagonismo 
que lhe é devido.

Quando é preciso reparar os efeitos 
nefastos que se fazem sentir sobre-
maneira na área cultural e artística; 
quando está em causa a defesa e 
promoção da nossa identidade, do 
património e da criatividade, a Cul-
tura não pode ser desconsiderada no 
Plano de Recuperação e Resiliência. 

No PRR, para a Cultura, pelo menos 
2%, Senhor Primeiro-Ministro!

Deputada do PSD

Centenas de 
personalidades, 

entidades 
culturais e artistas 

escreveram uma 
“Carta aberta da 

cultura a António 
Costa”, exigindo 

"a inclusão de 
um plano para a 

Cultura" no Plano 
de Recuperação e 

Resiliência
presentava, no final de 2019, 4,4% 
do Produto Interno Bruto da União 
Europeia, com receitas de 643 mil 
milhões de euros, e empregava 7,6 
milhões de pessoas. Por isso, deve ser 
visto como decisivo para a estratégia 
de recuperação e desenvolvimento 
da União Europeia. 

A 17 de setembro de 2020 foi apro-
vada uma Resolução no Parlamento 
Europeu, solicitando a atribuição de 
pelo menos 2% do total do PRR ao se-



11 de Março de 2021 O SETUBALENSE 3

um período estimado de 15 dias.
Segundo informação divulgada 
pela autarquia, os trabalhos 
vão implicar o encerramento 
do portão de acesso a este 
equipamento, na referida 
entrada, durante o período 
previsto para a execução da obra. 

No entanto, “o acesso ao mercado 
pode ser feito pelos restantes 
portões”, informa a edilidade.
Na sequência desta operação, a 
câmara “apela à compreensão 
dos adjudicatários das bancas”, 
e aos utentes que frequentam 
o espaço.

Câmara da 
Moita inicia 
obra junto ao 
mercado e 
repara caldeira

O município moitense deu 
início esta segunda-feira, a uma 
intervenção na rede de drenagem 
e reparação da caldeira situada 
junto à entrada do Mercado 
Municipal da Moita, na Rua 
Dr. Alexandre Sequeira, numa 
operação que se vai estender por 

Câmara de Sines leva fado a casa da população 
com oito noites carregadas de tradição

A Câmara Municipal de Sines vai pro-
porcionar à população do concelho 
oito noites de fado, carregadas de 
tradição, em mais uma edição da ini-
ciativa “Maré de Fado”, que decorre 
entre sexta-feira e 3 de Abril, todos as 
sextas-feiras e sábados, em formato 
online e via rádio. 

Na mostra deste ano, “com direc-
ção artística de Carlos Soares da Sil-
va”, fazem parte 25 nomes ligados à 
música, na qual o fado vai abrir-se “a 
projectos convidados, com influên-
cias de outros géneros musicais”, 
explica a autarquia sineense em 
comunicado. O “programa de cada 
noite organiza-se em torno de um 
tema diferente”, sendo já marca da 
“Maré de Fado” “os pontos em que 
se realiza, ligados ao património 
local”. “Em 2021, o fado passa pelo 
Museu de Sines, pela antiga Estação 
de Caminhos de Ferro, pela Igreja de 
Nossa Senhora das Salas e pelo Largo 
Marquês de Pombal (Porto Covo)”.

“Esta é uma iniciativa em que, neste 
momento especialmente complexo na 
área da cultura, procuramos dinamizar 
a programação através dos meios que 
temos ao nosso dispor para chegar ao 

Maria Carolina Coelho

Projecto conta este 
ano com a participação 
de 25 vozes, sendo 
previamente gravado 
em pontos “ligados ao 
património local”

INICIATIVA DECORRE ENTRE 12 DE MARÇO E 3 DE ABRIL
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público, valorizando os nossos artistas e 
as nossas tradições. É um programa que 
alia o nosso património imaterial ao pa-
trimónio histórico e edificado, realizado 
com profissionalismo e cujo resultado, 
estou convicto, vai ser uma positiva 
surpresa para o público”, referiu Nuno 
Mascarenhas, presidente do município.  

Os oito espectáculos, sempre com 
início às 21h30, podem ser “vistos e 
ouvidos nas redes sociais da autarquia 
- Facebook e Youtube - e nos canais 
dos parceiros Rádio Amália e Rádio Si-
nes, incluindo na sua frequência FM”.

A abrir a iniciativa na sexta-feira 
vão estar os “artistas Daniela Giblott, 
Joana Rita, Armando Casal e André 
Baptista”, com o tema “Histórias do 
Mar”. No dia seguinte, por sua vez, 

chegam aos palcos sineenses “Ricar-
do Martins, Sofia Ramos, André Bap-
tista e o projecto Fado no Pé”, com a 
música “O Pescador e a Fé”.

Já na semana seguinte, a noite de 
dia 19 vai contar com a participação de 
Isabel Noronha, Eva Zambujo e Tiago 
Correia”, que apresentam “A Prepara-
ção para a Viagem”. No sábado será 
representado “A Partida”, através da 
voz de Paula Cruz, Pedro Calado, Isabel 
Noronha, e o projecto Fado e Morna.

“O terceiro fim-de-semana de “ma-
ré” começa com Tânia Oleiro, Carolina 
Bila e José Geadas, que dão a sua in-
terpretação ao tema “A Viagem”, na 
sexta-feira, 26 de Março. Sob o tema 
“O Trabalho”, Maria da Saudade, Luís 
Saturnino, Tânia Oleiro e o projecto 

Acordeão Fadista actuam no dia se-
guinte, sábado, 27 de Março”.

As noites de tradição terminam 
no primeiro fim-de-semana de Abril, 
com a interpretação de “A Saudade”, 
na sexta-feira, por “António Pinto Bas-
to, Joana Luz e Gustavo”, e de “A Che-
gada”, no sábado, por “Nuno Amaro, 
Mafalda Vasques, António Pinto Basto 
e o projecto João e Miguel”.

Os espectáculos serão, antes de 
transmitidos, “gravados sem público”, 
“tendo em conta a situação de pande-
mia e o Estado de Emergência em vi-
gor”. O projecto “Maré de Fado” surgiu 
em 2017 e tem como objectivo “recu-
perar o legado das noites e encontros 
de fado, onde amadores e profissionais 
se juntavam pelo prazer de cantar”.

Primeiro concerto, na sexta-feira, é com Daniela Giblott, Joana Rita, Armando Casal e André Baptista

O Comando Territorial de Setúbal da 
Guarda Nacional Republicana (GNR), 
através do Destacamento de Trânsito 
da cidade sadina, deteve esta terça-
-feira um homem de 41 anos no Barrei-
ro por condução perigosa de veículo. 

Em comunicado, a força de segurança 
explica que “os militares deram ordem 
de paragem a um veículo automóvel” na 
zona da Penalva, mas que este acabou 
por desobedecer e “iniciou a sua fuga, 
tendo sido interceptado pouco depois”.

“Após a abordagem, apurou-se que o 
condutor não possuía habilitação legal 
para conduzir, que estava na posse de 
uma arma branca e que tinha viola-
do as regras de trânsito. O veículo foi 
apreendido por transitar sem seguro de 

responsabilidade civil, sem inspecção 
periódica obrigatória e com alterações 
das suas características construtivas”.

O detido foi constituído arguido, 
tendo os factos sido remetidos ao 
Tribunal Judicial do Barreiro.

BARREIRO

GNR detém homem de 41 anos por condução perigosa de veículo 

SETÚBAL

Remoção de 
amianto nas 
escolas quase 
concluída

A remoção das coberturas em fibroci-
mento, com amianto, que subsistem 
em cinco escolas do concelho de Se-
túbal, está na fase final de execução 
dos trabalhos, anunciou ontem a 
autarquia sadina.

Segundo uma nota de imprensa 
da Câmara Municipal de Setúbal, 
trata-se de uma operação finan-
ciada a 100% por fundos comuni-
tários, no âmbito de um despacho 
governamental que abrange as 
escolas básicas de 2º e 3º ciclos 
de Aranguez e Azeitão e a Escola 
Secundária D. Manuel Martins, sob 
tutela do Estado.

Abrange ainda as escolas básicas 
de 1º ciclo de Santa Maria e das Amo-
reiras, ambas da responsabilidade da 
autarquia.   

De acordo com a Câmara de 
Setúbal, os trabalhos de remoção 
das coberturas estão a decorrer 
na Secundária D. Manuel Martins, 
na Escola Básica 2,3 de Azeitão e 
na Escola Básica de Santa Maria, 
prevendo-se que, no início da pró-
xima semana, se iniciem também 
na Escola Básica das Amoreiras.

Na escola de Aranguez, as obras 
deverão realizar-se durante as férias 
lectivas de Verão.

“Com estas intervenções, com-
pleta-se a remoção das cobertu-
ras de fibrocimento em todos os 
edifícios escolares de Setúbal, 
depois de o município, no âmbito 
deste processo, já haver substi-
tuído as coberturas das escolas 
do 1º ciclo dos Arcos, de São Ga-
briel, do Monte Belo, da Azeda e 
do Peixe Frito”, salienta a Câmara 
de Setúbal. GR/Lusa

Na escola de Aranguez, 
que será a última, as 
obras deverão 
realizar-se durante 
as férias lectivas 
de Verão
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Setúbal

Montante possibilita 
entrega de quatro 
milhões em dividendos 
aos accionistas 
e 750 mil euros 
em gratificações 
aos trabalhadores

BALANÇO DE 2020

Lisnave atinge resultados positivos com 
5,81 milhões de lucro em ano atípico

Depois de em 2019 ter registado um 
resultado líquido negativo de 1,96 
milhões de euros, a Lisnave conse-
guiu no passado ano recuperar em 
força desta quebra, tenho alcançado 
lucros de 5,81 milhões mesmo em ano 
atípico, marcado pela propagação da 
covid-19. 

No relatório de gestão e contas de 
2020, o conselho de administração 
da empresa sediada na Mitrena mani-
festou “a sua satisfação pelo regresso 
da Lisnave aos resultados positivos”, 
voltando “a ser possível, depois do in-
terregno verificado em 2018 e 2019, 
apresentar (…) uma proposta para 
remuneração dos capitais investidos 
pelos mais de 200 accionistas”. 

Com estes resultados, a Lisnave 
tem como objectivo entregar quatro 
milhões de euros em dividendos aos 
accionistas e “atribuir uma gratifica-
ção aos trabalhadores, no montante 
de 750 mil euros”. 

No referido relatório, que será 
no próximo dia 25 discutido em 
assembleia-geral anual, a empresa 
de reparação naval dá conta que pro-
cedeu no passado ano à reparação 
de 76 navios, o que representa um 
aumento de 5,6% comparativamente 
aos 72 de 2019, correspondendo “a 
uma facturação total de 87 milhões 
de euros”. Este montante simboliza 
um aumento de 39,9%, face aos 62,2 
milhões registados há dois anos.

“Este crescimento está associado, 
por um lado, ao aumento do conteú-
do dos trabalhos solicitados por navio 
nas chamadas reparações de rotina 
e, por outro, à redução do valor dos 
descontos concedidos aos clientes”.

De uma forma geral, a Lisnave sa-
lienta que “manteve as suas tradicio-

Relatório de gestão e contas será no próximo dia 25 discutido em assembleia-geral anual de accionistas
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nais características de empresa forte-
mente exportadora, tendo procedido 
à reparação de apenas três navios de 
pavilhão nacional e vendido, para o 
mercado externo, cerca de 93,3% do 
total dos seus serviços de manuten-
ção e reparação”.

Já ao nível dos rendimentos obtidos 
através da exploração de estaleiros 
navais para construção e reparação 
de navios, a empresa registou 95,81 
milhões de euros, mais 23,27 milhões 
do que em 2019, com o total de gastos 

a marcar 87,74 milhões, um acréscimo 
de 13,13 milhões face há dois anos.

No entanto, a administração da Lis-
nave sublinha que, apesar “do bom 
desempenho global”, a sua “activi-
dade continua a estar condicionada 
pelos efeitos do baixo nível de cres-
cimento da economia mundial” e que 
a pandemia, “conjugada com a escas-
sez de recursos de mão-de-obra dos 
prestadores de serviços, condicionou 
o nível de desempenho do exercício”. 

Com a propagação da covid-19, 
a Lisnave acabou por ter de imple-
mentar medidas de protecção, que 
representaram um investimento de 
600 mil euros, envolvendo desde a 
disponibilização de álcool-gel e másca-
ras à realização de testes. Além disso, 
enfrentou igualmente “condições de 
trabalho particularmente adversas”, 
salientando “as quarentenas de na-
vios, o fecho de fronteiras e a impos-
sibilidade de os técnicos e represen-
tantes dos armadores se poderem 
deslocar para os navios em reparação”.

Ainda assim, estas limitações “não 
impediram que, através de uma in-

Empresa 
procedeu no 
passado ano 
à reparação 
de 76 navios, 
correspondendo 
a 87 milhões 
de euros

tensa actividade comercial, a Lisna-
ve conseguisse recuperar dos efeitos 
dos cancelamentos e adiamentos de 
encomendas que ocorreram no se-
gundo trimestre do ano, desenvol-
vendo um segundo semestre, que lhe 
permitiu ultrapassar, com sucesso, as 
metas assumidas”.

Para 2021, ano “naturalmente 
marcado pela imprevisibilidade da 
evolução da pandemia”, a empresa 
tem a “moderada expectativa” de que 
a sua actividade “se situe a um nível 
não muito inferior ao verificado” no 
passado ano. Contudo, compreende 
que a “concorrência emergente” de 
“estaleiros localizados em zonas de 
baixos custos” “obrigará a um reposi-
cionamento estratégico, quer a nível 
comercial quer a nível de operações”.

Para o conselho de administração 
da empresa que tem como princi-
pal accionista a Navivessel, “será 
necessário investir na manutenção 
e recuperação de equipamentos e 
infra-estruturas, bem como em novas 
tecnologias, processos e formação 
profissional”.

ANGOLA

Politécnico 
e IAPMEI 
com projecto 
de apoio a 
empresas

O IAPMEI e o Instituto Politécnico de 
Setúbal (IPS) anunciaram ontem um 
projecto para “incentivar e alargar o 
acesso” de empresas de Angola aos 
serviços financeiros, prevendo activi-
dades de “formação e capacitação de 
todos os actores envolvidos”.

“O IAPMEI - Agência para a Com-
petitividade e Inovação e o IPS irão 
dinamizar um conjunto de activi-
dades, como acções de formação 
e sensibilização, desenvolvimento 
de instrumentos de apoio à gestão, 
eventos temáticos dirigidos ao sec-
tor público e privado, campanhas 
de sensibilização para o incremento 
da literacia financeira, entre outras”, 
refere a instituição em comunicado.

O documento acrescenta que o pro-
jecto “visa incentivar e alargar o acesso 
das micro, pequenas e médias empre-
sas aos serviços financeiros através da 
formação e capacitação de todos os 
actores envolvidos” e através “de um 
diálogo público-privado estruturado”.

O projecto, que tem início neste 
mês, é financiado pela União Euro-
peia e enquadra-se no Programa de 
Desenvolvimento do Sector Privado 
em Angola, que decorre sob a coor-
denação do Ministério da Economia 
e Planeamento angolano.

“Actualmente, o sector privado e as 
micro, pequenas e médias empresas 
em Angola confrontam-se com impor-
tantes desafios em que sobressaem: 
barreiras burocráticas à criação de um 
negócio, acesso limitado a financia-
mento e a crédito, infra-estruturas in-
suficientes, baixo nível de qualificação 
dos recursos humanos e dificuldades 
de acesso a moeda estrangeira”, ex-
plica a nota de Imprensa.

Para a embaixadora da UE em An-
gola, Jeannette Seppen, o projecto 
inscreve-se “no esforço conjunto da 
União Europeia e do Governo angola-
no para gerar empregos e valor acres-
centado para o País, que necessita de 
mobilizar todos os instrumentos (...) 
para dinamizar o ambiente de negó-
cios em Angola”. JYO // RBF // Lusa
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englobou, igualmente, a “remoção 
integral das placas do pavimento 
amortecedor e o nivelamento e 
preparação do piso com argamassas 
e betonilha específicas, conferindo 
melhores condições de segurança e 
conforto”. Também “algumas traves 
de madeira foram substituídas 

e outras alvo de reparação 
através da aplicação de soluções 
específicas e de pintura com tintas 
policromáticas”.  “As cordas e 
malhas das aranhas e escadas 
foram igualmente substituídas 
ou reparadas, assim como as 
respectivas cápsulas de união”.

Junta de São 
Sebastião conclui 
renovação do 
parque infantil da 
EB do Peixe Frito

A Junta de Freguesia de São 
Sebastião concluiu, no decorrer 
desta semana, a reparação do 
equipamento lúcido da Escola 
Básica do Peixe Frito, através da 
“aplicação de novas placas de piso 
amortecedor”, refere a autarquia 
em comunicado. A empreitada 

PUBLICIDADE

CORRENTE HUMANA PARTIU DA PRAÇA DE BOCAGE

União dos Sindicatos reúne dezenas de pessoas no Largo 
da Misericórdia em “defesa dos direitos das mulheres”

Com partida da Praça de Bocage, a 
União dos Sindicatos de Setúbal/CG-
TP-IN organizou na tarde de ontem 
um cordão humano com destino ao 
Largo da Misericórdia “em defesa dos 
direitos das mulheres”, iniciativa que 
contou com a participação de deze-
nas de cidadãos e com a intervenção 
de Isabel Camarinha, secretária-geral 
da estrutura sindical.

Sob o olhar atento dos participan-
tes, depois de oferecido um postal 
e um cravo, a sindicalista começou 
por saudar “todas as mulheres do País 
que lutam por melhores condições de 
trabalho”, salientando “as mulheres 

trabalhadoras do Distrito de Setúbal, 
que desde sempre têm dado um 
grande contributo para a luta geral 
dos trabalhadores”. 

Na mesma semana em que se assi-
nalou o Dia Internacional da Mulher, 
Isabel Camarinha reconheceu que a 
“grande prioridade tem mesmo de 
ser o aumento dos salários e a regu-
larização dos horários que permitam 
a efectiva conciliação da vida pessoal 
com a profissional”. “Esta semana de 
luta é uma semana que nós lutamos 
pela igualdade e afirmamos esta 
efectiva necessidade no trabalho e 
na vida. Dizemos também que esta 

é uma luta de todos os dias”, afirmou. 
Segundo a secretária-geral da CG-

TP, “apesar de muitos avanços que 
têm havido na luta pela igualdade e 
na luta dos trabalhadores por melho-
res condições de vida e de trabalho, 
a verdade é que continuam a existir 
situações de enormíssima desigual-
dade e continuam a ser as mulheres, 
nomeadamente as mulheres jovens, 
quem mais sofre as consequências”.

Também Luís Leitão, coordenador da 
União de Sindicatos de Setúbal, man-
tém esta opinião, tendo sublinhado no 
encontro que existem actualmente “59 
mil e 698 trabalhadoras com vínculos 

precários, sendo que a esmagadora 
maioria deveria de ter vínculo de tra-
balho efectivo, pois estão a ocupar um 
posto de trabalho permanente”.

Como exemplo deu “as IPSS e as 
misericórdias”, locais onde existe a 
“necessidade de mais contratação pa-
ra que as trabalhadoras não efectuem 
jornadas de trabalho que vão até 
12h00 ou mais horas e que, muitas 
vezes, não são pagas”. Estes dados 
surgiram depois de visitados “mais 
de cem locais de trabalho”, iniciativa 
que “irá permitir contactar mais de 
80 mil trabalhadores”. 

No local intervieram, igualmente, Re-

gime Marques, em representação do 
Movimento Democrático de Mulheres 
(MDM), Fernando Pais, do Sindicato 
do Comércio, Escritórios e Serviços de 
Portugal (CESP), Judite Dias, em no-
me da função pública e Lúcia Silva, do 
Sindicato das Indústrias Eléctricas do 
Sul e Ilhas (SIESI). Também Ana Cruz, 
Vera Sanches, do sector de hotelaria 
e restauração, e Esmeralda Marques, 
do Sindicato dos Trabalhadores das In-
dústrias Transformadoras, Energia e 
Actividades do Ambiente do Sul (SITE) 
“denunciaram incumprimentos sobre 
os direitos de igualdade nos locais de 
trabalho”. M.C.C.
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Deputados socialistas questionam ministro 
do Ambiente sobre esgotos a céu aberto

Os deputados do PS na Assembleia 
da República, eleitos pelo círculo de 
Setúbal, questionaram recentemente 
o Governo, através do Ministro do Am-
biente e Acção Climática, João Pedro 
Matos Fernandes, sobre queixas que 
têm recebido por parte de morado-
res residentes na localidade de Alhos 
Vedros, na Moita, que “dão conta da 
existência de situações a céu aberto 
em várias zonas desta freguesia”.

Os parlamentares referem “poten-
ciais descargas ilegais que correm 
para o rio e que têm consequências 
visíveis na qualidade da água e na 
vida das populações”, e que dizem 
não permitir, a título de exemplo, a 
prática de desportos náuticos no lo-
cal. Para o deputado Filipe Pacheco, 
os relatos “que chegaram ao Grupo 
Parlamentar do PS dão conta de um 
cheiro intenso a esgoto e presença 
de lamas na zona da Vala Real, junto 
ao Largo do Descarregador e em Bre-
jos Faria, onde até é referido, pelos 
populares, a possibilidade de existir 
escoamento indevido de águas de 
drenagem doméstica”.

O responsável acrescenta que os 
moradores se queixam de que “es-

Já são conhecidos os alunos do conce-
lho da Moita apurados para a fase in-
termunicipal da 14ª edição do Concur-
so Nacional de Leitura, que decorreu 
no início do corrente mês, em formato 
online. Os jovens selecionados nos es-
tabelecimentos de 1.º ciclo, incluíram 
três crianças das escolas básicas nº7 

da Baixa da Banheira, nº 2 de Alhos Ve-
dros e da Escola Básica do Penteado.

Os três prémios atribuídos aos alunos 
do 2º ciclo, por sua vez, incluíram as EB 
2,3 Mouzinho da Silveira e José Afonso, 
na freguesia de Alhos Vedros, tendo os es-
tudantes do 3º ciclo apurados sido oriun-
dos das EB 2,3 José Afonso, Mouzinho 

da Silveira e da Escola Básica 2,3 Fragata 
do Tejo, na Moita. Por último, o primeiro 
prémio do ensino secundário foi para uma 
aluna da Escola Secundária da Moita.

De acordo com a autarquia local, os 
primeiros classificados de cada ciclo 
de ensino receberam um cheque-pre-
sente em livros, no valor de 40 euros 

e os segundos, no valor de 30 euros. 
Já os terceiros foram presenteados 
com cheques no valor de 20 euros.

Recorde-se que a 14ª edição do 
Concurso Nacional de Leitura é uma 
iniciativa promovida, a nível nacional, 
pela Direcção Geral do Livro, dos Ar-
quivos e das Bibliotecas, no âmbito do 

Plano Nacional de Leitura, numa par-
ceria realizada com outras entidades.

Neste âmbito, coube à Câmara Muni-
cipal da Moita a “organização e acolhi-
mento da fase municipal e a oferta, aos 
primeiros três vencedores de cada ciclo 
de ensino, dos cheques-presente em 
livros”, num valor total de 310 euros.

Parlamentares referem 
potenciais descargas 
ilegais que correm 
para o rio

ALHOS VEDROS

VENCEDORES NO CONCELHO RECEBERAM CHEQUES-LIVRO
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tas águas correm para o estuário do 
Tejo sem passar por qualquer ETAR 
ou estação de tratamento, prejudi-
cando muito a sua qualidade de vida 
e o meio ambiente”, afirmou.

Neste âmbito, os deputados socia-
listas pretendem obter esclarecimen-
tos daquele ministério, se “a tutela 
tem conhecimento, nomeadamente 
através de queixas ou denúncias, de 

alguma situação de escoamento inde-
vido de águas de drenagem domésca, 
sem tratamento” naquela freguesia, e 
que sejam “reportadas quaisquer dili-
gências feitas pelo ministério ou pelas 

Alunos apurados para fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura

Queixas dão conta de cheiro intenso e presença de lamas na zona da Vala Real e em Brejos Faria

Luís Geirinhas

entidades por si tuteladas” e querem 
saber quais os impactos ambientais 
que possam estar em causa.

Para Eurídice Pereira, deputada 
coordenadora deste grupo parla-
mentar, a “questão dos impactos 
é fundamental, até no domínio da 
saúde pública”, sendo importante 
“ficar tudo identificado” também 
a nível local. A iniciativa dos depu-
tados contou com a colaboração 
da estrutura concelhia da Moita do 
PS e de autarcas de Alhos Vedros, 
freguesia onde o rio Tejo esteve 
sempre presente na vida das suas 
populações e foi mesmo “o embrião 
da vila” que chegou em tempos a ser 
sede de concelho e a abranger, além 
do território moitense, o concelho 
vizinho do Barreiro.

A questão 
dos impactos 
é fundamental, 
até no domínio 
da saúde pública 
Eurídice Pereira



O trânsito estará 
condicionado e 
pontualmente suspenso, na 
freguesia de Alhos Vedros 
até esta quinta-feira, no 
troço da Rua Classe Operária, 
compreendido entre a ex-
EN-11 e a Rua dos Girassóis, 

conforme sinalização vertical 
colocada ontem no local pela 
autarquia moitense.
A intervenção em causa, 
segundo um edital 
publicitado pelo município, 
resulta da necessidade da 
execução de ligações de 

infraestruturas, por parte 
do empreiteiro que está 
neste momento a trabalhar 
no âmbito das obras de 
construção da futura 
Plataforma Logística da 
marca ALDI, que vai nascer 
naquela zona do concelho.
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BREVES

Arrancaram recentemente 
as obras de estruturação do 
corredor urbano da Avenida 1º de 
Maio, situada entre as localidades 
da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira, numa intervenção 
realizada no âmbito do Plano 
Estratégico Urbano, cofinanciada 
por fundos comunitários e 
aprovada em Julho do ano 
passado pela Câmara da Moita. 
Recorde-se que, neste âmbito, 

está previsto o reperfilamento 
daquela via, a construção de 
duas rotundas, zonas cicláveis 
e áreas de estacionamento, 
com a qualificação das redes de 
águas pluviais e domésticas e 
abastecimento de água. Orçada 
em mais de 1,7 milhão de euros, a 
obra inclui ainda a reformulação 
das infraestruturas eléctricas e de 
telecomunicações, bem como a 
iluminação pública.

A União de Freguesias de 
Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira, presidida pelo 
autarca Nuno Cavaco, tem vindo 
a acompanhar nos últimos dias 
as obras que estão a decorrer 
na Avenida Capitães de Abril, 
na primeira localidade, junto 
ao Parque Zeca Afonso, que 
preveem a criação naquele 
local da freguesia de mais 
espaços para estacionamento, 
com o rebaixamento das 
passadeiras ali existentes e, 
simultaneamente, a construção 
de passeios na área adjacente. 
De acordo com a mesma 

junta, a intervenção que está 
a ser realizada é de inteira 
responsabilidade da Câmara 
Municipal da Moita.

As sessões online do projecto 
“Visionários”, iniciadas no 
passado dia 3, vão continuar 
a decorrer até ao final do mês 
de Abril, todas as quartas-
feiras e em horário pós-laboral, 
com participação gratuita 
e destinada a naturais, 
residentes, trabalhadores e 
estudantes daquele concelho 
que tenham mais de 18 anos. 
O evento digital, dirigido a 
pessoas que gostem de ver 

espectáculos, recorde-se, 
é composto por jovens do 
município ligados à cultura e às 
artes, que aceitaram o desafio 
lançado pela câmara para 
escolher parte da programação 
cultural do concelho, e que 
se comprometeram a assistir 
em formato audiovisual a 
um conjunto de projectos 
nacionais e internacionais, que 
posteriormente são discutidos 
entre todos nestes encontros. 

VALE DA AMOREIRA
Obras na Av. 1º de Maio arrancam 
para organizar corredor urbano

BAIXA DA BANHEIRA
Melhorado estacionamento 
na zona da Av. Capitães de Abril

PROJECTO “VISIONÁRIOS”
Sessões online prosseguem 
até ao próximo mês de Abril
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Trânsito condicionado 
até hoje em Alhos 
Vedros devido 
a obras da ALDI

Luís Geirinhas

Caravela d’Ideias presta 
homenagem com apoio 
das autarquias locais

ALHOS VEDROS

Concluído monumento que 
homenageia escritora e 
antifascista Maria Lamas

A Caravela d’Ideias – Associação das 
Mulheres de Alhos Vedros, no con-
celho da Moita, informou que está 
concluído o monumento à escritora 
e antifascista Maria Lamas, após “al-
guns anos de constante perseveran-
ça e trabalho”, por uma mulher que 
“sempre lutou pela emancipação das 
mulheres portuguesas”, sendo “As 
Mulheres do Meu País” a sua obra de 
referência.

Segundo aquela associação, neste 
monumento “cheio de simplicidade, 
mas com muito significado”, em cada 
um dos seus quatro módulos/bancos, 
podem ler-se algumas frases da es-
critora, que traduzem a sua postura 
social e política, e na parte central, 
uma caneta que simboliza a palavra 
escrita.

Instalado na Avenida Humberto 
Delgado, na mesma freguesia, junto 
à creche “O Charlot”, o monumento 
tornou-se realidade através do “apoio 
incondicional” das figuras femininas 
que sempre acompanharam, tanto 
a Comissão das Mulheres de Alhos 
Vedros como, posteriormente, a as-
sociação Caravela d’Ideias.

Fundamentais foram ainda os 
apoios logísticos da junta liderada 
pela presidente Eli Rodrigues e da 
Câmara Municipal da Moita, tendo a 
associação se orgulhado por ter con-
tribuído com este monumento para 
o engrandecimento do património 
cultural da freguesia, esperando ago-
ra que a população o saiba “usufruir 
e preservar”.

De acordo com nota divulgada por 
aquela associação, a inauguração do 
monumento vai acontecer em data a 
divulgar dado que, nesta altura e de-
vido à pandemia, tal momento ainda 
não poderá ser possível concretizar. 
Todavia, a Caravela d’Ideias convida 

Monumento inclui frases da escitora antifascista
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a população a visitar esta memória à 
vida e obra da escritora.

A informação, avançada na sema-
na em que se comemorou o Dia In-
ternacional da Mulher, acontece na 
mesma altura em que o presidente 
daquele município, Rui Garcia, emitiu 
uma nota onde realça a importância 
da igualdade de direitos. O autarca 
moitense destaca que estas comemo-
rações coincidem com um momento 
“vivido em circunstâncias difíceis, em 
resultado da pandemia e da crise eco-
nómica e social que lhe está associa-
da”, tendo sublinhado que se torna 
evidente “a importância deste dia” e 
do tema da igualdade de direitos en-
tre homens e mulheres e “o combate 
a todo o tipo de discriminação entre 
sexos”, assinala.

“No nosso município há 
mais trabalhadoras que 
trabalhadores”
“É reconhecido que em períodos de 
crise são, em regra, as mulheres as 
primeiras e as que mais duramente 
são atingidas, até porque são elas 
que assumem o principal papel como 

cuidadoras, quer das crianças, quer 
dos idosos”, realça. Para o presidente, 
a situação actual “só vem agravar as 
discriminações que persistem, mesmo 
sem crise”, nomeadamente, desigual-
dades no âmbito salarial, no acesso a 
cargos de direcção, em geral na socie-
dade e na repartição de responsabili-
dades e tarefas na vida familiar”.

Rui Garcia lembra ainda que “são 
as mulheres as principais vítimas de 
violência doméstica, realidade que 
continua a ter uma expressão terrível, 
designadamente no nosso país, e que 
urge repudiar, combater, eliminar”. 
O responsável camarário defende 
igualmente que no município a que 
preside, e na Administração Pública 
em geral, a “situação é, apesar de con-
tinuarem a existir desigualdades, bas-
tante melhor”, com os salários prati-
cados a serem iguais, ao contrário do 
sector privado. “No nosso município, 
há mais trabalhadoras que trabalha-
dores, há mais mulheres em cargos 
dirigentes e há, em geral, uma práti-
ca de igualdade total entre homens 
e mulheres”, frisou na mensagem 
dirigida à população.
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Últimas semanas 
marcadas por 
webinares em 
diferentes áreas

EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS E DE SUCESSO

Escola Técnica Profissional da 
Moita aposta no lema “Sonhar, 
acreditar e trabalhar”

Os alunos da Escola Técnica Profis-
sional da Moita (ETPM) têm vindo a 
ganhar, cada vez mais, aprendiza-
gens com os testemunhos de pro-
fissionais e de alunos ali formados, 
que decidiram seguir caminhos 
diferenciados e que já contam 
com uma bagagem considerada 
interessante. As últimas semanas, 
foram mesmo preenchidas com we-
binares de diferentes áreas e com 
vários exemplos de “boas práticas 
e de sucesso”.

Os jovens de bar assistiram e 
conversaram com o número três 
do Top Mundial de Barman´s, Jai-
me Montgomery, que destacou “a 
importância das funções de um 
barman”, realçando a sua aptidão e 
cultura “como elementos essenciais 
para a construção de uma carreira 
de sucesso”. Ao longo do encon-
tro digital, os jovens demostraram 
“muito interesse e ‘transformaram’ 
a webinar numa conversa informa”.

Já os jovens da área de Comuni-
cação trocaram diversas ideias com 
os criativos representantes da Pla-
taforma Indústria Criativa, Nuno 
Guerra e Rui Barroca, no âmbito da 
construção de ideias e desenvolvi-
mento de imagens e logótipos, e 
sobre o amor pela sua profissão. A 
turma de Organização de Eventos, 
por conseguinte, conversou com 
uma aluna que se formou no mesmo 
curso, naquela escola, e que pros-
seguiu o ensino superior. Daniela 
Abreu está presentemente a tirar 
o curso de Gestão, na Universida-
de Autónoma de Lisboa e do ensino 
profissional levou “uma mala cheia 
de experiências práticas e conheci-
mentos que lhe são bastante úteis 
actualmente” pelo que “sonhou, 
acreditou e trabalhou”, descreve 
a ETPM.

Neste momento, os jovens que 
frequentam a escola de ensino pro-
fissional “aguardam ansiosos por 
mais partilhas e aprendizagens”, 
continuando a preparar mais con-

A actividade das últimas semanas foi preenchida  com webinares de 
diferentes áreas
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versas com Marta Viegas, espe-
cializada em Publicidade, tendo 
sido responsável de Marketing e 
Comunicação de marcas de re-
ferência como a Lacoste. “Ainda 
teremos a oportunidade de falar 
com Cláudio Brinca, dos primeiros 
alunos formados em Comunicação 
aqui na escola e que já conta com 
experiências profissionais no mer-
cado de produções de espectácu-
los e que, neste momento, trabalha 
na criação de conteúdos digitais e 
gestão de redes sociais”, acrescenta 
aquele estabelecimento.

Trocar dança pelo                       
Design de Moda
Maria Carlos Batista sonhou ser bai-

larina e, mais tarde, decidiu trocar a 
dança pelo Curso Técnico de Design 
de Moda. A jovem apresentou na 
última semana, em formato digital, 
a sua coleção na Semana de Moda 
de Paris, numa aposta do Portugal 
Fashion em novos talentos da moda 
nacional.

Os casos de sucesso e os cami-
nhos traçados para atingir sonhos e 
objectivos, são temas “que motivam 
os jovens na tentativa de construir 
uma carreira, um caminho profissio-
nal”, razão pela qual a ETPM agra-
dece a disponibilidade de todos os 
participantes e elogia a colaboração 
existente no incentivo à formação. 
“Acreditamos, sonhamos e traba-
lhamos juntos”, lembra.

Estão abertas as pré-inscrições para o 
próximo ano lectivo no Colégio Corte 
Real, na Moita, nas valências de berçário, 
creche, pré-escolar e 1º ciclo do ensino 
básico. Refira-se que a instituição tem 
por meta formar “pessoas e cidadãos 
responsáveis, independentes, críticos, 
solidários e apaixonados pela desco-
berta”, que sejam capazes de se “com-
prometer com o desafio de dar o seu 
melhor contributo para um mundo em 
constante mudança”. 

Tendo como base a assinatura “Dare 
Comunitate”, com vista a retribuir à co-
munidade aquilo que esta proporciona 
à cooperativa de solidariedade social, 
independentemente de cada uma das 
suas valências, o colégio em causa tem 
como compromisso “a excelência edu-
cativa de cada uma das crianças, nas di-
ferentes fases do seu desenvolvimento”.

São várias as sinergias que têm permiti-
do potenciar a missão “aprendendo a Ser, a 
Conhecer, a Fazer e a Viver Juntos”, através 
de um ambiente “equilibrado e estável, 
favorável ao crescimento físico, emocio-
nal e educativo da criança”, com recurso 
a práticas pedagógicas orientadas para o 
sucesso educativo e para o equilíbrio do 
desenvolvimento integral das mesmas.

A conquista deste objetivo, explica, 
“operacionaliza-se através de princípios 
pedagógicos, organizacionais, comunica-
cionais e relacionais transversais a todas 
as valências que caracterizam, no seu to-
do, a forma como olhamos para a missão 
de educar”. Um dos objectivos passa pela 
prestação de “um serviço diferenciado e 
de elevada qualidade no que se reporta à 
inovação pedagógica, recursos humanos 
e instalações, com grande envolvimento 
com a comunidade local e em articulação 
com outras entidades públicas e privadas 

COOPERATIVA DE SOLIDARIDADE SOCIAL
Colégio Corte Real com 
pré-inscrições abertas 
para próximo ano lectivo

de forma a potenciar o desenvolvimento 
integral das nossas crianças através de 
metodologias pedagógicas centradas nas 
mesmas”, adianta.

A sua actividade está alicerçada nos 
valores da responsabilidade, tolerância, 
respeito e dignidade que, sendo valo-
res básicos e essenciais na construção 
da nossa sociedade, urgem redesco-
brir”, defende. O Colégio Corte Real, 
saliente-se, tem como ambição “criar 
uma resposta cuja proposta de valor é 
conseguida pela complementaridade 
entre entidades já existentes, criando 
sinergias que, simultaneamente, benefi-
ciam todas as partes envolvidas”.

Instituição educa e forma 
crianças desde há 16 anos

Constituído em 2005, o colégio obte-
ve três anos depois o reconhecimento 
de equiparão a Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), com o pro-
pósito de desenvolver respostas sociais 
de qualidade, dirigidas a crianças e jo-
vens daquele concelho, para colmatar 
as carências existentes.

A maioria dos cooperantes está asso-
ciada directamente à educação e forma-
ção dos mais pequenos, jovens e adultos, 
através da Escola Técnica Profissional da 
Moita (ETPM). Desde a sua origem e além 
das valências iniciais de creche e jardim-
-de-infância, aquele colégio estendeu a 
sua acção à promoção de actividades de 
enriquecimento curricular, em parceria 
com os Agrupamento Verticais das Es-
colas Fragata do Tejo e José Afonso, além 
da ETPM e da Direcção-Geral de Esta-
belecimentos, com o ensino de inglês, 
expressão musical e outras actividades 
lúdico-expressivas, actividade física e 
desportiva e apoio ao estudo.

'Dare Comunitate': cooperativa procura dar retribuição à comunidade 

DR
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PUBLICIDADEA propósito do aeroporto (ou 
apeadeiro) anunciado para 
a atual Base Aérea n.º 6 no 
Montijo, há uma impressio-

nante operação de manipulação, em 
que tudo serve para impor a narrativa 
da multinacional Vinci e de quem se 
submete aos seus interesses. Dizem-
-nos que começa tudo de novo, que o 
processo volta à indefinição.

Mas o que ninguém diz é que des-
de 2008 já havia uma decisão muito 
clara, com o Governo a aprovar a loca-
lização no Novo Aeroporto de Lisboa 
– confirmando os estudos técnicos, 
num processo de avaliação técnica 
integrada sem precedentes, condu-
zido pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil que concluíram pela 
construção nos terrenos do Campo 
de Tiro de Alcochete.

Foi então aprovada a Declaração de 
Impacto Ambiental para esse projeto. 
A Avaliação Ambiental Estratégica foi 
realizada. E sabem que mais? Todos 
os municípios em causa emitiram 
parecer favorável! Ou seja: todos 
os critérios (todos!) exigidos na Lei 
estavam preenchidos e respeitados 
e o Novo Aeroporto no CTA estava 
pronto a avançar. A Lei nunca foi o 
problema. Quando é que passou a 
ser? Simples: quando os interesses 
da multinacional Vinci começaram a 
falar mais alto.

O projeto aprovado em 2008 per-
mitia uma construção faseada, que 
poderia ter início rapidamente, come-
çar a funcionar complementarmente 
à Portela – e que teria um processo 
gradual de expansão e desenvolvi-
mento, aliviando a pressão sobre a 
Portela e o centro de Lisboa. Mas eis 
que a gestão privada e os milhões que 
passaram a estar em jogo entraram 
na equação. Só nos últimos dois anos 
antes da pandemia, foram carregados 
mais de 600 milhões de euros para 
França em dividendos e juros da ANA 
Aeroportos para a casa-mãe Vinci.

Não há um único estudo que apon-
te a localização da BA-6 no Montijo 

A Lei Vinci

OPINIÃO

Bruno Dias

Deputado do PCP

Vai-se chamar 
Lei Vinci. Nome

completo, Lei 
de Submissão

à Vinci:
submissão

da parte da mãe, 
Vinci da

parte do pai

 SMAS investem 6,5 milhões na renovação das redes de água de Almada p12 e 13

no anunciou duas coisas: primeiro, 
ao agarrar-se como um náufrago à 
tábua da “avaliação ambiental estra-
tégica” (que sempre recusou porque 
a Vinci não deixava), declarou agora 
um insólito processo de cartas mar-
cadas: ou o Montijo como solução 
complementar à Portela, ou o Mon-
tijo como futuro Novo Aeroporto de 
Lisboa, substituindo gradualmente 
a Portela (!!!) ou a construção do 
NAL no CTA (sem uma palavra sobre 
construção faseada nem processos 
de expansão…). Segundo: anunciou 
que irá apresentar uma alteração à 
Lei, para retirar às autarquias o papel 

que hoje têm.
É a lógica de que “podem falar à 

vontade, desde que seja a favor”. É 
a lógica dos órgãos do Estado como 
departamentos das multinacionais e 
não como instituições democráticas. 
O PSD, como é evidente, já disse que 
está aí para o que der e vier – e garan-
tiu a aprovação da Lei, dizendo (sem 
se rir à gargalhada) que isto não tem 
nada a ver com o caso concreto deste 
aeroporto. Mas essa pérola legislativa 
é um fato à medida da multinacional. 

Se os planos da multinacional e do 
bloco central forem por diante, a polí-
tica de direita vai assim dar à luz mais 

uma linda menina – que já tem nome 
e tudo. Vai-se chamar Lei Vinci. Nome 
completo, Lei de Submissão à Vinci: 
submissão da parte da mãe, Vinci da 
parte do pai. 

A Constituição estabelece como 
primeiro princípio fundamental da or-
ganização económico-social do País 
a subordinação do poder económico 
ao poder político democrático – ar-
tigo 80.º alínea h). É preciso é que 
haja a coragem política e a opção de 
classe para isso.

como a melhor opção. Nem um! A 
solução foi descartada no passado 
pela própria ANA Aeroportos. Mas a 
estratégia da Vinci é outra: prolongar 
e intensificar a utilização do Aeropor-
to da Portela como “galinha dos ovos 
de ouro” – e “complementar” a coisa 
com a BA-6.

Depois de um processo de Avalia-
ção de Impacto Ambiental onde foi 
esmagadora a rejeição das institui-
ções que participaram no processo 
(muito para além das autarquias), 
com a falta de pareceres favoráveis 
dos municípios, a ANAC determinou 
nos termos da Lei o indeferimento 
liminar da proposta. Então o Gover-
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A redução das emissões dos 
gases que contribuem para 
o aumento do efeito de es-
tufa para os níveis definidos 

nos acordos internacionais, prote-
gendo o meio ambiente e asseguran-
do um desenvolvimento sustentável 
capaz de garantir o futuro para as ge-
rações vindouras, muitas mudanças 
nos nossos hábitos de consumo, bem 
como nas tecnologias que usamos no 
nosso quotidiano terão de ocorrer.

A que maior impacto terá será 
seguramente a redução ou mesmo 
eliminação da utilização de energias 
fósseis, responsáveis pelos elevados 
níveis de emissão de dióxido de car-
bono e óxido nitroso, os gases NOx, 
substituindo-as por energias reno-
váveis e uma renovação tecnológica 
que permita processos produtivos 
mais eficientes e sustentáveis.

A redução das emissões de carbo-
no assume assim um importante pa-
pel na salvaguarda do ambiente. Mas 
para que os níveis acordados sejam 
efectivamente alcançáveis vamos ter 
de proceder a muitas e importantes 
transformações em vários sectores 
económicos.

As novas tecnologias que têm 
de ser implementadas, a alteração 
das fontes de energias, os novos 
métodos de produção que têm de 
ser desenvolvidos vão impactar 
fortemente na economia global, 
afectando as empresas que terão 
de se adaptar a estes novos desa-
fios e consequentemente acabará 
por afectar também os seus cola-
boradores e as relações laborais.

Num futuro breve, muitos dos 

Os desafios que a transição energética coloca
Parte I – A transição justa

OPINIÃO

Rui Carvalheira

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

fundamental a reconversão destes, 
bem como dotar os trabalhadores 
das competências necessárias.

Naturalmente os postos de traba-
lho que surgirão fruto desta mudan-
ça, terão um nível de especialização 
mais elevado e consequentemente 
terão necessidades de formação mais 
específicas. A formação, formal ou 
profissional, assume aqui um papel 
de alavancagem para a reconversão 
desses trabalhadores. É necessário 
continuar a forte aposta na escola 
pública, no combate ao abandono 
escolar, a dar novas oportunidades 
aos que a abandonaram precoce-
mente possibilitando a aquisição de 
mais conhecimentos e qualificações. 
Porém as empresas devem assegurar 
a formação dos seus trabalhadores 
para que estes possam adquirir mais 
competências e permitir o desempe-
nho de novas funções.

O cumprimento das metas ambien-
tais não pode ser conseguido à custa 
da perda de postos de trabalho e de 
direitos laborais bem como à custa 
da redução salarial. Fazê-lo será uma 
sentença de fracasso dessas medi-
das, pois só conseguiremos alcançar 
as metas propostas com o empenho 
de todos.

A união europeia e os governos 
dos estados membros terão de 
encontrar formas de proteger em-
pregos e direitos dos trabalhadores 
para que não comprometendo o 
sucesso das políticas de protecção 
ambiental consigamos assegurar 
uma transição justa.

O cumprimento 
das metas 

ambientais 
não pode ser 
conseguido à 

custa da perda 
de postos de 
trabalho, de

direitos laborais 
ou da redução 

salarial

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

actuais postos de trabalho deixarão 
de existir, quer seja pela redução 
da necessidade de mão-de-obra 
consequência da optimização dos 
processos e métodos produtivos, 
ou devido as transformações ne-
cessárias pela adopção de novas 
tecnologias e energias renováveis. 
Para que seja evitados problemas 
sociais graves devido à perda de 
postos de trabalho, será então 
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SETÚBAL
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SEIXAL
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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?

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Bruno Alexandre da Silva Pereira. Mais se in-
forma que o corpo vai estar em câmara ardente na 
capela de São José (Camarinha) com saída pelas 
10:15, Cremação às 11:00 no CFS - Setúbal.
A família vem por esta via agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar o fune-
ral ou que, de qualquer outra forma, manifesta-
ram as suas condolências.

(1974 – 2021)
Participação, 

Agradecimento

BRUNO ALEXANDRE 
DA SILVA PEREIRA
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Almada

Serviços Municipalizados investem 
6,5 M€ na renovação das redes de água 
O plano de 
investimentos dos 
Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento 
(SMAS) de Almada tem 
uma calendarização 
plurianual que se 
projecta até 2022    

O SETUBALENSE

Humberto Lameiras

Com obras a decorrem em todo o 
concelho, um dos focos dos SMAS 
está na remodelação das redes na 
zona da Sobreda. São empreitadas 
que implicam um pacote financeiro 
total na ordem dos 6,5 milhões 
de euros, diz o vereador Miguel 
Salvado, que assume também a 
responsabilidade de administrador 
executivo destes serviços. Mas uma 
das empreitadas que terá maior 
visibilidade é na Avenida do Cristo-
Rei, no centro da cidade de Almada, 
que vai passar pela renovação 
de toda a instalação enterrada e, 
ao nível da superfície, também 
uma renovação integral. “Vai ficar 
totalmente nova”, diz o autarca.
Que grandes investimentos têm 
os Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento (SMAS) 
de Almada neste momento em 
curso, ou programados?
Nos SMS de Almada há uma grande 
preocupação com a remodelação da 
rede de distribuição de água, tanto 
na reparação como manutenção e 
mesmo substituição. Existem zonas 
no concelho, caso de Almada Velha 
e na área do Cristo-Rei, onde esta 
rede é antiga e obriga a intervenções 
constantes.
Temos um plano de remodelação 
para a rede de distribuição de água; 
também para a de drenagem e águas 
pluviais onde o problema não é tão 
grande. Neste momento estamos 
a intervir e, em alguns locais, a 
fazer intervenções de remodelação 
conjuntas na rede de distribuição e 
na de adução de água – as adutoras 
são as grandes condutas que levam 
água de produção dos furos para os 

reservatórios e destes para outras 
zonas da cidade onde se subdivide 
por pequenos reservatórios dos 
SMAS. 
Nas adutoras têm existido 
problemas na Estrada Nacional 
10, na Sobreda, onde temos em 
execução um plano de renovação de 
todas as existentes, que foi dividido 
por fases devido ao montante do 
investimento implicado.   
Quais as fases já executadas, em 
execução e em planeamento? 
A primeira fase, já concluída, 
decorreu junto ao novo Continente 
da Sobreda - que comparticipou 
a obra -, e correspondeu a um 
investimento global na ordem dos 
800 mil euros.
A segunda fase, já com concurso 

MIGUEL SALVADO ADMINISTRADOR EXECUTIVO DOS SMAS

Amanhã, sexta-feira, vai ser 
aprovado o concurso para 
a empreitada de criação do 
Museu da Água em Almada, 
sendo o mesmo colocado em 
plataforma, estando previsto 
que a obra “fique concluída 
no final de Agosto”, avança o 
administrador executivo dos 
Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Almada.

Trata-se de um investimento 
de “220 mil euros”, que inclui a 
estrutura do museu e parte do 
equipamento expositivo, a ser 

História Novo Museu da Água vai ficar instalado 
junto ao Cristo-Rei  

instalado no reservatório do 
Pragal, no Cristo-Rei. “Vai ser um 
espaço interactivo que conta a 
história dos SMAS de Almada, 
composto por uma área lúdica e 
de educação ambiental, uma zona 
polivalente para apresentações 
e para receber exposições 
temporárias e uma pequena loja 
de merchandising”, adianta o 
vereador.

Revela ainda Miguel Salvado 
que a localização foi escolhida 
por estes reservatórios serem 
“emblemáticos para os SMAS” 

e também por ficarem numa 
zona que a autarquia “quer 
potenciar em termos turísticos, 
isto tendo em consideração que 
o santuário do Cristo-Rei é um 
dos monumentos do País mais 
visitados.

Entretanto, dentro de dias, e 
antes de começar a instalação 
do museu, “será iniciada a 
remodelação total das condutas 
de adução e distribuição de 
água do próprio reservatório de 
água do Pragal, Cristo-Rei. Uma 
empreitada de 250 mil euros”.
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aprovado pela Câmara Municipal 
e pelo conselho de administração 
dos SMAS, apenas aguarda que 
empresas concorram para a sua 
execução. É uma obra de 1 milhão e 
300 mil euros, entre a rotunda do 
Texugo, junto ao Solar dos Zagallos 
e o cruzamento da Avenida a 
República, também na Sobreda. 
Esta intervenção vai implicar a 
remodelação total das condutas 
adutoras no nó de ligação das 
mesmas na zona do Texugo, 
onde existem várias ligações 
subterrâneas. A par desta obra, 
mas a outro nível, será substituído 
o cruzamento da Avenida da 
República com a Estrada Nacional 
10 por uma rotunda e, ao mesmo 
tempo, vão ser reabilitados os 
passeios, será contruída uma 
protecção à vala que passa no local e 
vai ser renovado todo o pavimento 
da estrada. Esperamos que esta obra 
comece depois do Verão.
A terceira fase de obra, neste 
momento em projecto, vai ligar a 
zona da Avenida da República à 
primeira fase na zona do Continente, 
junto às instalações da EDP, e 
implica também um investimento 
avultado, para cima de milhão e 
meio de euros. A esta segue-se 
uma quarta fase de obra, que vem 
da rotunda junto ao Continente, 
e Estrada de Vale Figueira até aos 
limites do concelho de Almada com 
o Seixal. Isto sempre na Estrada 
Nacional 10.
Esta é uma zona por onde passa 
80% da água consumida no 
concelho de Almada e onde 
existem condutas muitas antigas, 
portanto os SMAS têm de fazer este 
investimento.
Entretanto, estão a decorrer 
intervenções programadas na 
zona da cidade de Almada. 
Um dos casos é no Pragal, na Rua 
Galileu Saúde Correia, onde está 
em curso uma grande empreitada 
na rede de distribuição e de adução 
de água, e também nas ruas 
descendentes até à Avenida Bento 
Gonçalves onde existe uma conduta 

que pode vir a dar problemas graves, 
por isso está a ser toda remodelada. 
É uma obra que já começou e 
implica um investimento de 250 mil 
euros. Sensivelmente na mesma 
zona, mas uma intervenção de outro 
âmbito, está em curso a reabilitação 
de todo o espaço de atendimento ao 
público no edifício sede dos SMAS, 
que corresponde a um montante de 
250 mil euros.   
A empreitada de maior montante 
e dimensão, envolvendo SMAS e 
Câmara Municipal, está prevista 
para a Avenida do Cristo-Rei. 
Qual a previsão de arranque?   
A obra já está aprovada e vai ser 
apresentada e discutida com a 
população num encontro previsto 
para o Mercado das Torcatas, 
mas só quando o plano de 
desconfinamento o permitir. Será 
então apresentado o projecto e 
o que vai ser lançado a concurso 
público.
É uma obra de cerca de milhão e 
meio de euros, que consiste na 
remodelação de toda a avenida, 
desde passeios, pavimentos, 
estacionamento, pontos de recolha 
de lixo, rede de saneamento, rede 
pluvial, rede de distribuição de água 
e uma adutora. É uma renovação 
total, tanto a nível de subsolo como 
de superfície.
Em termos de subsolo, a obra vai até 
aos depósitos no Cristo-Rei, e é uma 
competência dos SMAS, quanto à 
obra de superfície será executada no 
âmbito da Câmara Municipal.
Contamos que a obra poderá 
começar em Setembro ou Outubro, 
mas primeiro tem de ir à aprovação 
do Tribunal de Contas. No entanto, 
há obras paralelas que já estão a 
ser feitas, para depois entrarmos 
na grande obra de remodelação 
da Avenida do Cristo-Rei; vai ficar 
totalmente nova.
Qual o investimento, global, 
dos SMAS em todas as obras de 
remodelação das redes?  
Em termos de obras dos SMAS 
na rua temos um montante de 
investimento na ordem dos 6,5 
milhões de euros, isto num plano 
plurianual que começou em 2019 e 
vai prolongar-se até início de 2022.
Este valor conta também com 
a reabilitação em Estações de 
Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR), são infra-estruturas já 
com anos e que começam a dar 
problemas. Só na ETAR da Quinta 
da Bomba [em Corroios, mas gerida 
por Almada], em que tivemos de 
assumir a obra por problemas 
com o empreiteiro, vamos aplicar 
350 mil euros para reabilitação do 
sistema elevatório e parafusos de 
Arquimedes para que a mesma 
continue a funcionar. 

A obra na 
Avenida do 
Cristo-Rei é de 
cerca de milhão 
e meio de euros 
Miguel Salvado

Com um orçamento global na ordem 
dos 10 milhões de euros, a Câmara 
de Almada está a requalificar a rede 
viária do concelho. Neste momento 
“está adjudicada a Estrada Florestal”, 
entre a Costa da Caparica e o restau-
rante Giramar, diz Miguel Salvado, 
também responsável pela rede viária 
municipal. “Estamos apenas a aguar-
dar as licenças finais das entidades 
centrais”, acrescenta. Uma obra que 
implica um “investimento de 2,6 mi-
lhões de euros”.        

Entretanto, “foi aprovado o lança-
mento da empreitada da Avenida do 
Mar, desde o alto da Fonte da Telha 
até à Verdizela, um investimento de 
2,7 milhões de euros”.

No centro de Almada, a remo-
delação viária vai incluir a abertura 
da Rotunda do MFA ao trânsito e a 
reorganização dos espaços adjacen-
tes, assim como a abertura de dois 
novos acessos na Praça Gil Vicente, 
isto numa primeira fase de uma obra 
de grande dimensão que vai incidir 
no eixo central da cidade. Esta fase 
representa um investimento de 425 
mil euros.

Ao mesmo tempo, está a decorrer a 
pedonalização da Rua Capitão Leitão, 
no casco antigo citadino, uma obra 
que vai dar uma nova mobilidade e 
embelezamento a toda esta zona. En-
quanto isso, mas na Cova da Piedade 
e relacionada com as obras da Romei-
ra, vai ser construída uma rotunda. 
Para o Laranjeiro, em espaço central 
da localidade, está prevista uma área 
de estacionamento.

São obras elencadas pelo vereador, 
que indica ainda a “pavimentação e 
reabilitação de estradas no valor de 
um milhão e 800 mil euros”, as quais 
“serão debatidas brevemente em reu-
nião de câmara”.

Com a intervenção na Estrada 377 
a avançar, para estar concluída “até 
ao Verão”, a autarquia tem a concur-
so uma obra no final do IC 20 - Via 
Rápida da Costa de Caparica. A inter-
venção implica a construção de uma 
rotunda, que vai substituir o actual 
cruzamento para acabar com os cons-
trangimentos de trânsito. A empreita-
da, explica Miguel Salvado, terá uma 
segunda fase que passa pela criação 
de acessos tanto para a zona de Santo 
António como para dentro da cidade 
turística; “mas sempre utilizando as 
estradas que já existem”. Quanto a 
investimento, “estão envolvidos 300 
mil euros”. H.L.

MOBILIDADE
10 milhões 
para revitalizar 
rede viária

O edifício polivalente do Pragal es-
tá neste momento a ser remode-
lado, numa operação que implica 
um investimento de 110 mil euros 
totalmente a cargo da União de Fre-
guesias de Almada, Cova da Pieda-
de, Pragal e Cacilhas. O montante é 
apontado por Carlos Leal, titular do 
pelouro da Educação, que espera a 
conclusão da obra “em Junho”.

Entre as empreitadas planeadas 
pela união de freguesias, a requa-
lificação deste edifício, onde em 
tempos funcionou a instituição de 
solidariedade Alma Alentejana, é 
tida como a grande obra em curso, 
com o objectivo de colocar este 
equipamento ao serviço da comu-
nidade.

“O edifício vai receber a Mesa da 
Assembleia de Freguesia, e tam-
bém as reuniões deste órgão do 
poder local”, adianta Carlos Leal. 
Entretanto, na última terça-feira, a 
união de freguesias assinou um pro-
tocolo com a Associação Almada 
Mundo Internacional que vai ficar 
com uma sala neste equipamento, 
em contrato de comodato, e assim 

EMPREITADA DE 110 MIL EUROS 

União de Freguesias 
dá novo élan a edifício 
polivalente do Pragal

ganhar estrutura para ampliar as ac-
tividades de cariz cultural e social 
que implementa.

“A associação quer cumprir o seu 
projecto de criar em Almada o Cen-
tro Cultural Fernão Mendes Pinto, 
onde vai desenvolver diversas ini-
ciativas de educação e solidárias, 
para além de criar uma webrádio. 
Aceitámos esse desafio em prol 
da população”, diz o autarca de 
freguesia.

Dadas as dimensões do edifício, 
que vai manter a sua funcionalida-
de de balneário público para quem 
tem menos possibilidades em casa 
para fazer a sua higiene, estão a ser 
criados espaços para iniciativas de 
organizações que ou não têm se-
de, ou sem espaço adaptado para 
receber colóquios, debates e expo-
sições. É o caso da Imargem, Scala e 
Centro de Arqueologia de Almada, 
aponta Carlos Leal. “Só têm que fa-
zer o programa das suas iniciativas e 
apresentá-lo ao executivo, de modo 
a existir articulação com as da união 
de freguesias”.

Uma das imposições do execu-
tivo colocada ao responsável pela 
obra, foi que o edifício mantivesse 
a traça original, inclusivamente que 
fosse recuperado o que, nos últi-
mos anos de utilização, foi alterado. 
O que assumidamente não vai ficar 
como era é o pavimento interior. 
“Vai ser instalado um chão radiante 
- amigo do ambiente - que terá um 
custo na ordem dos 40 mil euros, 
mas é um investimento que se vai 
reflectir futuramente em poupan-
ça energética”, comenta o eleito. 
Quanto ao restante do montante 
total, inclui a obra civil, sistema 
eléctrico, instalação de mobiliário 
e rede informática.

Para além desta obra, a União de 
Freguesias de Almada, Cova da Pie-
dade, Pragal e Cacilhas tem já em 
programa a substituição de toda a 
vedação do polidesportivo da Esco-
la Básica Feliciano Oleiro, uma obra 
em adjudicação que corresponde a 
um investimento na ordem dos 10 
mil euros. A esta junta-se a requali-
ficação de um espaço no Bairro Cor-
-de-Rosa, onde esteve um parque 
infantil, entretanto desactivado, 
onde vai ser criado um espaço de 
recriação para jogos tradicionais.
H.L.

O edifício vai receber a 
Mesa da Assembleia de 
Freguesia e as reuniões 
deste órgão, e ainda 
associações locais  

Humberto Lameiras

Carlos Leal
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Desporto

Triunfo no Bonfim sobre o Amora
arruma contas do primeiro lugar

O Vitória Futebol Clube entra em 
campo no domingo com a possibili-
dade de garantir no final do encontro 
com o Amora Futebol Clube a presen-
ça na fase de subida à II Liga. O pas-
saporte será carimbado em caso de 
conquista dos três pontos na partida 
da 20.ª jornada da série H do Cam-
peonato de Portugal, que está agen-
dada para as 15 horas de domingo no 
Estádio do Bonfim.

Apesar de os sadinos estarem na 
primeira posição da competição, com 
45 pontos, mais seis que o emblema 
do concelho do Seixal, que tem me-
nos uma jornada realizada, o adver-
sário de no duelo do fim-de-semana é 
a única ameaça ao primeiro lugar. Em 
caso de vitória, os verdes e brancos 
asseguram de imediato a passagem 
à fase seguinte, mesmo com um jo-
go a mais, pois ficariam nove pontos 
acima e com vantagem no confronto 
directo.

Essa vantagem deve-se ao facto 
de os comandados de Alexandre 
Santana terem na primeira volta da 
prova ido ao Estádio da Medideira 
derrotar os amorenses, por 2-1. A 
19 de Dezembro de 2020, o médio 
Bruno Ventura foi a figura do encon-
tro ao marcar os dois golos dos se-
tubalenses, aos oito e 16 minutos. O 
tento do conjunto da Margem Sul do 
Tejo foi apontado pelo defesa sadino 
João Serrão na própria baliza, aos 19 
minutos.

A partida da nona jornada repre-
senta o único desaire do Amora num 
campeonato em que os vitorianos, 
com 14 triunfos e três empates em 
17 jornadas, são os únicos invictos. 

Ricardo Lopes Pereira

Se aumentarem 
distância para nove 
pontos, sadinos 
garantem já a passagem 
à fase seguinte

VITÓRIA FC FOCADO NO DUELO DE DOMINGO (15H00) NO BONFIM

DR

Por outro lado, a equipa treinada por 
Bruno Dias contabiliza, além da der-
rota com os sadinos, 12 êxitos e três 
empates em 16 partidas. Em relação 
aos golos, vão estar frente o melhor 
ataque e a melhor defesa da série H.

Com 45 golos marcados, o Vitória é 
de longe o ataque mais concretizador 
a uma larga distância do Amora, que 
é, com 30 golos, a segunda equipa 
com mais pontaria no sector ofensi-
vo. Já no sector defensivo, com ape-
nas nove golos encaixados, o clube 
do concelho do Seixal, tem apenas 
nove, metade dos sofridos pelos 
sadinos que têm 18, mais cinco que 
o Olhanense e Louletano, 3.º e 4.º 
classificados, que sofreram 13.

Em relação à partida da primeira 
volta, disputada há quase três me-
ses, e mesmo em relação À da pas-
sada jornada, ambos os treinadores 
deverão apresentar algumas altera-
ções no onze. No Vitória, o central 
Marcos Raposo, que cumpriu um 
jogo de castigo na partida anterior, 

deverá voltar ao centro da defesa. No 
Amora, que poupou vários atletas no 
duelo travado domingo com o Aljus-
trelense, volta a colocar a ‘carne toda 
no assador’.

Por curiosidade, lembramos os 
nomes dos jogadores que actuaram 
no Estádio da Medideira na primei-
ra volta. João Valido, Mano, Marcos 
Raposo, João Serrão, Nuno Pinto, 
José Semedo, João Marques, Mendy 
(Kamo Kamo, 44’), Bruno Ventura, 
João Marouca (André Sousa, 68’) e 
Zequinha foram os eleitos de Alexan-
dre Santana. Já Bruno Dias apresen-
tou Mickael Meira, Fábio Pala (Chico 
Gomes, 80’), Alexsandro, João Sousa, 
Bruno Langa (Henrique, 80’), Feitei-
ra, Hélio Cruz (Valdu Té, 45’), Aloísio 
(André Gomes, 60’), Joca, Gildo e 
Jordão (Dwann, 60’).

Independentemente do onze que 
o Vitória apresente no Bonfim no do-
mingo, o treinador dos setubalenses 
está confiante que a equipa vai dar 
uma boa resposta no encontro. Du-

rante a semana o plantel, que ontem 
cantou os parabéns a Rodrigo Pereira, 
avançado que completou o 18.º ani-
versário, vai continuar a preparar a 
estratégia a utilizar no confronto com 
os amorenses.

Acção de formação junta   
300 participantes 
Entretanto, o Vitória promoveu uma 
acção de formação sobre “Saber Ser 
& Saber Estar Com Bola & Sem Bola”. 
A iniciativa contou com a presença 
de cerca de 300 participantes, entre 
team managers, coordenadores, trei-
nadores, jogadores e encarregados 
de educação do futebol formação do 
clube. “A acção de formação contou 
com uma adesão fantástica, em que 
nunca a frase fez tanto sentido ‘Jun-
tos somos mais fortes’ e juntos vamos 
vencer esta pandemia, e voltarmos 
mais fortes ao campo, assim que o 
desconfinamento permitir”, escreveu 
o clube na nota emitida.

Sobre a acção de formação, os 

organizadores explicaram que “na 
apresentação, enunciou-se a defini-
ção de ética, os valores e princípios 
da mesma. Foram ainda expostos 
vídeos com as temáticas “Integri-
dade e Matchfixing” – Joga Limpo e 
“Apostas ilegais”, que serviram como 
base para a discussão entre todos os 
presentes”, lê-se no texto publicado 
na página oficial do Vitória.

A nota termina com uma mensa-
gem de agradecimento: “Obrigado 
a todos pela vossa presença e em-
penho! Deixamos ainda um especial 
agradecimento ao nosso formador 
José Pedro Pereira, Embaixador da 
Ética no Desporto, ao nosso coorde-
nador técnico do Gabinete de Apoio 
ao Jogador, Diogo Salgueiro, que 
moderou a ação de forma exemplar. 
Aproveitamos, ainda, a oportunida-
de de desejar os maiores sucessos 
desportivos à Associação Cultural 
Desportiva Caseirinhos, clube da AF 
Leiria com quem partilhámos este 
momento formativo”.

Líder Vitória está unido no objectivo de assegurar já no domingo, no Bonfim, o primeiro lugar da série H
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desfavorável, não podendo 
ser realizada face à situação 
epidemiológica da região e em 
particular do concelho de Setúbal. 
Entendem os serviços da ACES 
desaconselhar a realização de 
eventos em modelo presencial, nos 
concelhos de risco elevado, muito 

elevado e extremo, que impliquem 
uma deslocação e aglomeração 
de pessoas, propondo-se como 
alternativa o seu adiamento. 
Oportunamente, assim que 
reunidas as condições para a 
realização da Assembleia Geral 
Eleitoral, será divulgada nova data.

Eleições na 
AF Setúbal 
continuam sem 
data marcada

O presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da AF Setúbal, 
Octávio Machado informa, em 
comunicado, que após uma nova 
consulta à Delegada de Saúde do 
Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) Arrábida, a Assembleia 
Geral Eleitoral, teve um parecer 

UNIÃO SANTIAGO

Pedro 
Duarte está 
de regresso 
ao cargo de 
treinador

Pedro Duarte foi a solução encontrada 
para substituir Vítor Madeira no coman-
do técnico do U. Santiago, clube que 
representou na época de 2018/2019. 

O clube adianta que perante a “pos-
sibilidade do reinício do Campeonato 
Distrital, em Abril, houve necessidade 
de colmatar, em tempo útil, a vaga 
de treinador principal, de forma a 
planear e preparar atempadamen-
te o reinício do trabalho técnico do 
plantel sénior”.

Como treinador principal, Pedro 
Duarte conseguiu o melhor registo 
classificativo e desportivo do clube 
desde a última subida à 1.ª Divisão 
Distrital, um 5.º lugar e a participação 
em três eliminatórias na prova rainha 
de Portugal, a Taça de Portugal.

Pedro Duarte, que na época ante-
rior treinou a equipa sénior do Aljus-
trelense no Campeonato de Portugal, 
conta no seu currículo passagens pelo 
futebol de formação do Torreense, 
São Pedro, Odivelas, Atlético da Mal-
veira e Lourinhanense e no futebol 
sénior orientou também o Eléctrico 
de Ponte de Sor, Odivelas, Coutada, 
Ericeirense e Damaiense.

“A Direcção do União SC dá as 
boas vindas a Pedro Duarte e deseja 
todo o sucesso no desempenho das 
suas funções como treinador e res-
ponsável técnico da equipa sénior 
2020/2021”, pode ler-se na nota 
informativa que dá conta da notícia.

Lucas Bridey também é reforço
De regresso ao clube está também o 
avançado brasileiro Lucas Bridey, de 
22 anos, que actua como extremo es-
querdo, que nesta época desportiva 
representou o Moura no Campeonato 
de Portugal, onde realizou doze jogos 
com dois golos marcados.

Tal como aconteceu com o treinador 
Pedro Duarte, também Lucas Bridey 
foi jogador do U. Santiago na época de 
2018/2019, tendo marcado nessa altu-
ra 10 golos nos 31 jogos que disputou.  

José Pina

PINHALNOVENSE
SAD nega salários 
em atraso

Leonardo Barros, accionista do Pi-
nhalnovense SAD, presentemente 
no Brasil, em declarações ao Setu-
balense esclarece alguns pormeno-
res sobre a notícia por nós divulgada 
sobre as dificuldades financeiras en-
frentadas pelo clube. 

“Os nossos jogadores estão com os 
salários em dia. Temos atravessado 
algumas dificuldades mas elas não 
se restringem apenas ao futebol visto 
que o mundo enfrenta uma pandemia 
e, de uma forma ou de outra, isso tem 
impacto nas finanças de várias equi-
pas, inclusive de ligas superiores”, 
disse a propósito Leonardo Barros.

O accionista da SAD adiantou que 
“em relação às nossas obrigações 
com o clube regidas em contrato, 
temos tentando manter os nossos 
investimentos e mesmo com atraso 
temos honrado nossos compromis-
sos”.

E, prosseguindo, acrescentou: “es-
tamos fazendo um trabalho árduo, 
estruturando o clube para que num 
futuro bem próximo possamos colher 
juntos os resultados”.

Sobre o teor da notícia que dava 
conta de salários em atraso, Leonardo 
Barros referiu ter a certeza que “gran-
de parte dessas notícias são planta-
das por pessoas que beneficiam há 
muito tempo do clube sem nada lhe 
dar em troca, pessoas que são perni-
ciosas ao clube e que logo não farão 
mais parte das nossas relações”. 

A concluir, Leonardo Barros disse 
que conta “estar em Lisboa o mais 
breve possível” mostrando-se “dis-
ponível” para falar pessoalmente 
sobre “o projecto” que tem para o 
Pinhalnovense. J.P.

C. PORTUGAL
Olímpico do 
Montijo perde 

Um golo madrugador sofrido aos qua-
tro minutos de jogo ditou a derrota da 
equipa orientada por Rui Narciso que 
voltou a perder depois do confronto 
realizado no passado domingo com 
o Estrela da Amadora. César Sousa 
foi o autor do único golo registado 
no encontro.

José Pina

Um clube de referência 
no futebol de formação 
com provas dadas 
também na pesca 
desportiva de alto mar 
e no paintball

GD “OS AMARELOS” E OS SEUS 65 ANOS

“O nosso passado e presente 
enche-nos de orgulho”

O Grupo Desportivo “Os Amarelos” 
completou no dia 1 de Março sessenta 
e cinco anos de vida que foram come-
morados dentro do possível tendo 
em conta as restrições impostas pela 
pandemia.    

O presidente do clube Nuno Guer-
reiro Soares, aproveitou a ocasião pa-
ra dirigir algumas palavras aos asso-
ciados do clube sobre o seu passado, 

Hastear da bandeira, o momento solene das comemorações

DR

presente e aquilo que poderá vir a ser 
num futuro próximo.

“Somos um clube com 65 anos 
e com uma história riquíssima que 
não nos permite facilitar. Temos que 
continuar a lutar e a dar tudo que 
pudermos pelo seu crescimento, 
fortalecendo o exemplo do clube 
que nos deixaram e que ajudamos a 
engrandecer, mantendo a imagem 
extraordinariamente positiva que 
sempre granjeou. O nosso passado 
e presente enche-nos de orgulho e 
sendo uma satisfação para todos, 
aumenta a nossa responsabilidade 
no futuro”, começou por dizer. 

“Na Pesca Desportiva de Alto Mar, 
no Paintball e no Futebol de Forma-
ção temos que continuar a crescer e a 
melhorar as condições para a prática 
desportiva. Não esquecendo e dina-
mizando as áreas cultural, social e a 
proximidade aos associados e sim-

patizantes que frequentam o clube 
como se fosse a sua segunda casa”, 
acrescentou.

E, continuando fez questão de re-
ferir que “somos um baluarte do fu-
tebol de formação. Recordando as 
palavras do saudoso Dr. Júlio Adrião, 
enalteço igualmente o prestígio in-
ternacional alcançado pelo clube na 
Pesca Desportiva de Alto Mar, bem 
como nas provas nacionais e regio-
nais do Paintball”.

Nuno Guerreiro Soares não tem 
dúvidas que “isto significa que, com 
a passagem dos anos, o clube vai en-
grandecendo, com o contributo de 
todos, em conjunto. O caminho faz-
-se caminhando, e nesta caminhada 
vamos encontrando muitas dificul-
dades, mas com a ajuda e apoio de 
todos, vamos encontrar forma de as 
ultrapassar e fazer com que os nossos 
sonhos se tornem realidade”.
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