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Abertura Funeral de 
fundador 
d'O Quintal' 
realiza-se 
amanhã

No passado mês de Feve-
reiro, faleceu de Covid-19, 
Marcelino da Mata, mili-
tar português nascido na 

Guiné, que durante a Guerra Colonial 
lutou pelas Forças Armadas de Por-
tugal, tendo participado em cerca 
de duas mil e quinhentas operações 
de combate. Era conhecido pela sua 
coragem e ferocidade, sendo-lhe im-
putados crimes de guerra.

Marcelino da Mata foi o militar 
português mais condecorado de 
sempre. Apesar do seu funeral não 
ter tido honras militares, estiveram 
presentes Marcelo Rebelo de Sousa e 
os Chefes do Estado Maior das Forças 
Armadas e Exército. 

Na sequência do falecimento de 
Marcelino da Mata, Mamadou Ba, 
ex-assessor do Bloco de Esquerda, 
referindo-se-lhe, afirmou que era 
“um criminoso de guerra que não 
merece respeito nenhum”.

Após estas declarações, cerca de 
trinta mil pessoas assinaram uma 
petição pública que exige a saída de 
Mamadou Ba do país.

Em Democracia temos de procu-
rar esgrimir argumentos com rigor 
e isenção. 

Durante todo o século XX, os pro-
cessos de independência dos países 
africanos sucederam-se naturalmen-
te, num “efeito de dominó”.  

No dealbar dos anos 60, somente 
Portugal mantinha, contra todas as 
evidências históricas, a ditadura e o 
império do Minho a Timor. 

Com a Guerra Colonial, em três 
frentes, que se prolongou por treze 
anos, morreram cerca de dez mil sol-
dados, a que se adicionaram sequelas 
físicas e psicológicas que afectaram 
toda uma geração, naquilo que foi um 
erro trágico da História.   

Quanto a Mamadou Ba, português 

Marcelino da Mata, Mamadou Ba, Auriol Dogmo, 
Pedro Pichardo e Patrícia Mamona

PENSAR SETÚBAL

Giovanni Licciardello

nascido no Senegal, tornou-se conhe-
cido na nossa sociedade pela sua luta 
contra o racismo. 

Contudo, com a notoriedade, vem 
a responsabilidade acrescida. Apeli-
dar as forças de segurança de “bófia” 
e “bosta”, fica-lhe mal, configurando 
falta de contenção e de tacto. Pode-
mos ser directos, frontais e asserti-
vos e simultaneamente educados, 
sóbrios e respeitadores.  

Discordo do abaixo-assinado que 
solicita a saída de Mamadou Ba do 
nosso país, que agora também é o 
dele. Vivemos numa sociedade de-
mocrática e plural, onde todos têm o Professor

direito de exprimir a própria opinião. 
Todavia, Mamadou Ba confunde 

conceitos; a sua postura agreste 
impede-o de distinguir o regime, do 
militar; a geografia, do patriotismo; 
a liberdade de opinião, do insulto 
e a análise isenta, da dualidade de 
critérios. Tenho algumas dúvidas se 
Marcelino da Mata pertencesse ao 
PAIGC, e tivesse feito o que fez, se o 
discurso seria o mesmo.  

Os acertos de contas com a Histó-
ria, passadas quase cinco décadas, são 
sempre muito complicados de fazer. 

A polémica que se gerou em torno 
da figura de Marcelino da Mata, é uma 
constatação de que a Guerra Colonial 
ainda é uma ferida aberta que conti-
nua por sarar.

A Guerra Colonial, como em qual-
quer conflito armado, muitas vezes 
não há inocentes.

De um e do outro lado da História. 
Para concluir, fiquei extremamente 

orgulhoso quando vi a portuguesa de 
origem camaronesa Auriol Dogmo, o 
português de origem cubana Pedro 
Pichardo e Patrícia Mamona, portu-
guesa nascida cá de origem angola-
na, cantarem emocionados o nosso 
hino, ao vencerem as medalhas de 
ouro respectivas. 

Auriol optou por se mudar para 
Portugal em 2017, por razões des-
portivas e religiosas, uma vez que é 
católica e devota de N.ª Sr.ª de Fáti-
ma. Pichardo fugiu de Cuba e adquiriu 
a nacionalidade portuguesa. 

Patrícia Mamona venceu recente-
mente o vírus Covid e também por 
isso mesmo, o que fez na final do 
triplo salto, foi fabuloso.

Portugal deve orgulhar-se sem-
pre da sua universalidade e multi-
culturalidade. 

Com a Guerra 
Colonial, em 

três frentes, que 
se prolongou 

por treze anos, 
morreram 

cerca de dez mil 
soldados, a que 
se adicionaram 
sequelas físicas 

e psicológicas 
que afectaram 

toda uma 
geração

Tempo de preparação 
para a Páscoa está, este 
ano, também assente 
para o Bispo de Setúbal 
“no regresso e na 
conversão” 

Na sua mensagem para a Quaresma 
deste ano, D. José Ornelas, Bispo 
de Setúbal, apresentou este tem-
po como sendo “de renovação e de 
esperança”, confirmando que a “re-
núncia quaresmal da Diocese [de Se-
túbal] destina-se a apoiar as famílias 
atingidas pela covid-19 e a apoiar os 
refugiados de guerra na Diocese de 
Pemba - Moçambique”.

Salientando o cansaço que se faz 
sentir por todos “da pandemia que 
já dura há mais de um ano”, D. José 
Ornelas assentou a sua reflexão no 
regresso e na conversão. “Todos an-
siamos por regressar à vida e às re-
lações que nos vão escapando e de 
que sentimos saudade. “Regressar” é 
também o sentido daquilo que na Bí-
blia se chama “converter-se”, mudar 
de vida, que caracteriza este tempo 
de Quaresma. Regressar às raízes, à 
autenticidade, à felicidade”, explicou.

Para o Bispo de Setúbal, “o primeiro 
passo deste regresso é reencontrar as 
próprias raízes. É um voltar a si pró-
prio e ao próprio coração”. Simboliza 
“uma atitude salutar, sobretudo no 

MENSAGEM “DE RENOVAÇÃO E ESPERANÇA” 

D. José Ornelas confirma que 
renúncia quaresmal se destina 
a apoiar famílias atingidas pela 
pandemia e refugiados

meio da pandemia, que baralhou mui-
tos dos pontos de referência”.

Apesar de as celebrações não se-
rem “sempre possíveis”, uma vez 
que a população permanece “confi-
nada”, o responsável pela Diocese de 
Setúbal salienta que “Deus não está 
confinado”. “A sua palavra, a família, 
os contactos que temos pelos meios 
possíveis, oferecem muitas ocasiões 
de revitalizar o nosso “voltar a Deus”. 
Preparamo-nos e esperamos, deste 
modo, o regresso à oração presencial 
da comunidade cristã, apenas haja 
condições para tal”.

Também “regressar a relações 
renovadas” é por si sublinhado, as-
sim como a renovação da “atenção a 
quem precisa”. “Um coração miseri-
cordioso é aquele que sente empatia 
e “com-paixão” perante a necessida-
de e a dor de quem precisa. Esse é, 
por excelência, o caminho da Qua-
resma, particularmente no tempo 
de grande carência social que atinge 
tantas famílias e pessoas isoladas. Es-
tas situações não nos podem deixar 
indiferentes”.

Já para um futuro melhor, D. José 
Ornelas diz ser “primordial cuidar dos 
que estão mais fragilizados, para que 
ninguém seja deixado à beira do ca-
minho”. “A pandemia ensinou-nos 
que não se pode ter uma sociedade 
justa e de sucesso. Nem ser a Igreja de 
Cristo, sem colaborar para que todos 
tenham a possibilidade de uma vida 
digna”.

DR
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EXTRACTO 
__ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura pública lavrada no dia 
nove de Março de dois mil e vinte e um, no Cartório Notarial titulado pela Licenciada 
Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito 
na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta 
do Conde, exarada a folhas cento e sete e seguintes, do respectivo livro de notas para 
escrituras diversas número duzentos e vinte e seis, foi efectuada uma escritura de 
JUSTIFICAÇÃO, pela qual, _____________________________________________
__ NUNO MIGUEL DA SILVA CAETANO, solteiro, maior, natural da freguesia de São 
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua Amália Rodrigues, nº 2, 1 º Esq., 
Bairro Assunção Piedade, Quinta do Anjo, Palmela, NIF 223 276 677, ________________ 
__ DISSE: _____________________________________________________________
__ Que, é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, dos seguintes bens 
imóveis: _____________________________________________________________ 
__ a) PRÉDIO URBANO composto de terreno para construção, com a área de trezentos 
e quinze metros quadrados, que confronta do norte com os Lotes mil setecentos e doze 
e mil setecentos e treze, do sul com a Rua Cidade de Ceuta, do nascente com o Lote mil 
setecentos e dez, e do poente com o lote mil setecentos e catorze, sito na RUA CIDADE 
DE CEUTA, LOTE 1711, PINHAL DE GENERAL, freguesia da Quinta do Conde, 
concelho de Sesimbra, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 19476, 
com o valor patrimonial e atribuído de € 46 100,00, ____________________________
__ e não descrito autonomamente na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra, a 
cuja área pertence, e _____________________________________________________ 
__ b) PRÉDIO URBANO composto de terreno para construção, com a área de trezentos 
e quinze metros quadrados, que confronta do norte com a Rua Cidade de Olivença, do 
sul com os Lotes mil setecentos e dez e mil setecentos e onze, do nascente com o Lote mil 
setecentos e nove, e do poente com o lote mil setecentos e treze, sito na RUA CIDADE 
DE OLIVENÇA, LOTE 1712, PINHAL DE GENERAL, freguesia da Quinta do Conde, 
concelho de Sesimbra, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 19478, 
com o valor patrimonial e atribuído de € 46 100,00, ____________________________
__ e não descrito autonomamente na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra, 
a cuja área pertence. ____________________________________________________
__ Que os identificados prédios urbanos são abrangidos pelo do Plano de Pormenor do 
Pinhal do General, aprovado em vinte e oito de Fevereiro de dois mil pela Assembleia 
Municipal de Sesimbra e publicado no Diário da República de três de Outubro de dois 
mil, 2ª Série, não lhe sendo aplicável, por isso, o disposto no Decreto-Lei nº 555/99, 
de 16 de Dezembro na sua actual redacção. __________________________________
__ Que os identificados prédios fazem parte, logo são a desanexar, da parte rustica 
do PRÉDIO MISTO descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o 
número OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM da freguesia da Quinta do 
Conde, onde se mostra registada a aquisição, como bem próprio, a favor de ANTÓNIO 
XAVIER DE LIMA, casado com Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima sob o regime 
da comunhão de adquiridos, actualmente falecido, pela Apresentação vinte e nove, de 
vinte e nove de Janeiro de mil novecentos e setenta e um e inscrito quanto à parte rustica 
sob parte dos artigos 1 e 3, ambos da secção C da freguesia do Castelo, e quanto à parte 
urbana sob o artigo 1272 da freguesia da Quinta do Conde, ______________________ 
__ O qual é abrangido pelo sobredito Plano de Pormenor do Pinhal do General, aprovado 
em vinte e oito de Fevereiro de dois mil pela Assembleia Municipal de Sesimbra e 
publicado no Diário da República de três de Outubro de dois mil, 2ª Série, não lhe sendo 
aplicável, por isso, o disposto no Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro na sua 
actual redacção. ________________________________________________________ 
__ Que, os identificados prédios, vieram à posse do justificante, como lotes de terreno 
para construção urbana, isto é, sem qualquer edificação, estado que mantêm, por 
contrato de compra e venda, celebrado em celebrado em data que não sabe precisar do 
ano de dois mil e cinco, com JAIME AUGUSTO FERNANDES PESTANA, natural da 
freguesia de Ganfei, concelho de Valença, e mulher ONDINA LOURENÇO PESTANA, 
natural da freguesia de Midões, concelho de Tábua, casados sob o regime da comunhão 
geral de bens, residentes na Rua D. Francisco de Almeida, nº 36, Lisboa, NIFs 129 690 
040 e 129 690 058. ______________________________________________________ 
__ Que, por seu turno, os ditos JAIME AUGUSTO FERNANDES PESTANA, e 
mulher ONDINA LOURENÇO PESTANA, adquiriram os mesmos bens a MARIA 
DA CONCEIÇÃO PEIXOTO NUNES CASTELA DA MATA, em data que não soube 
precisar do ano de mil novecentos e setenta e nove. ____________________________
__ Que, por seu turno, ainda, a identificada Maria da Conceição Peixoto Nunes Castela 
da Mata, adquiriu os mesmos bens, pelo preço global de oitenta mil escudos, em data 
que não soube precisar do ano de mil novecentos e setenta e quatro, ao titular inscrito, 
ANTÓNIO XAVIER DE LIMA, ao tempo solteiro, maior, ______________________
__ sem que alguma de tais transmissões alguma vez tenham sido reduzidas a escritura 
pública, ______________________________________________________________
__ inexistindo, portanto, títulos formais que as comprovem, mostrando-se impossível 
reconstituir o trato sucessivo entre o titular inscrito e o justificante, porquanto o titular 
inscrito, já se encontra falecido. ___________________________________________
__ Que, assim, o justificante e antes deste os identificados ante possuidores, possuem os 
sobreditos prédios urbanos há mais vinte anos, sendo esta desde sempre exercida em 
nome próprio, com a consciência de nunca, nem mesmo no acto de aquisição estar a 
prejudicar direitos alheios, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição 
ou interrupção de quem quer que fosse. ______________________________________ 
__ Que durante aquele período de tempo, o justificante, e ante dele os sobreditos ante  
possuidores, agiram como proprietários, sem nunca ocultar esta sua posição ou fossem 
importunados por quem quer que fosse, desde o seu início, usufruindo directamente os 
referidos prédios, considerando-os como coisa sua, desta forma os vendando, murando, 
conservando e beneficiando, pagando os encargos legais e deles retirando todos os 
benefícios próprios de verdadeiros dono, ____________________________________
__ sendo por isso caracterizada pela boa fé, e exercida de uma forma pública, pacífica 
e contínua, pelo que invocou a aquisição dos sobreditos prédios por usucapião. _____ 
__ Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontra impossibilitado de comprovar 
o seu direito de propriedade pelos meios extrajudiciais normais. __________________
__ ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. ______________________________________
__ Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares 
Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja 
B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, nove de Março de dois mil e vinte 
e um. ________________________________________________________________
____ A Notária, ___________________________________________________________

Conta registada sob o nº 184.

NOTÁRIA

Cartório Notarial na Quinta do Conde
Concelho de Sesimbra

Momento assinalou 
a greve de 1911, que 
culminou na morte dos 
trabalhadores António 
Mendes e Mariana Torres

SETÚBAL

União dos Sindicatos relembra 
“luta dos operários conserveiros” 
em acto público no Largo da Fonte Nova

A “luta dos operários conserveiros”, 
levada a cabo há precisamente 110 
anos, foi relembrada no passado sá-
bado, no Largo da Fonte Nova, num 
acto público organizado pela União 
dos Sindicatos de Setúbal/CGTP-IN, 
em conjunto com a União de Resisten-
tes Antifascistas Portugueses (URAP). 

O encontro, agendado para o mes-
mo dia em que se assinalou o aniversá-
rio da morte de António Mendes e de 
Mariana Torres, “jovens conserveiros 
assassinados a 13 de Março de 1911” en-
quanto lutavam “na Avenida Luísa Todi 
por aumento de salários”, ficou mar-
cado pela intervenção de Luís Leitão, 
coordenador da União de Sindicatos 
de Setúbal, de Pedro Soares, repre-
sentante da delegação de Setúbal da 
URAP, e do actor Fernando Casaca.

No mesmo mês em que se assi-
nalou o Dia Internacional da Mulher, 
Luís Leitão contextualizou o momento 
histórico, “que ficou conhecido pelos 
fuzilamentos de Setúbal”, descreven-
do “o testemunho de uma operária 
conserveira dado a 26 de Fevereiro 
de 1911”, que conta “as condições que 

O SETUBALENSE

não tinham as mulheres”.
“Somos obrigadas a levantar-nos da 

cama a qualquer hora, isto é, quando 
ao industrial apetece, para trabalhar 
dez e onze horas. Temos de efectuar 
tarefas que não são da nossa compe-
tência. Ganhamos menos e temos 
mais horas de trabalho do que os 
nossos camaradas. Estamos fartas. 
Preferimos morrer, mas não ceder, 
porque depois ainda pior nos faria”, 
relatou.

Foram estas as “condições de tra-
balho que levaram a que se desenvol-
vesse a greve onde se reclamava mais 
salário. Após vários dias de greve, é 
chamada a recém-formada GNR para 
terminar o conflito, dando origem à 
morte dos dois jovens operários da fá-
brica de conservas Costa & Carvalho”, 
acrescentou. 

Já Pedro Soares, perante um pú-
blico de doze pessoas, caracterizou o 
momento de 1911 como “dramático”. 
“Na fábrica, as mulheres eram ‘pau 
para toda a obra’. Tinham salários de 
miséria, quando recebiam, e, em mui-
tas fábricas, nem relógios havia para 
não contarem o tempo”, afirmou.

“Estamos no Largo da Fonte Nova, 
bairro cuja população foi em grande 
parte assalariada na indústria conser-
veira. Foram 140 anos, 420 fábricas, 
613 marcas de 97 fabricantes. Em 1919, 
no auge da sua importância, haviam 
132 fábricas. A presença das chaminés 
de fábricas pela cidade é por todos os 

setubalenses reconhecida como um 
bilhete de identidade”, deu a conhecer.

Por sua vez, na sua intervenção, Fer-
nando Casaca apresentou “um texto 
que retrata este momento, publicado 
nesse mesmo mês”. “Estes aconteci-
mentos foram decisivos até para a or-
ganização de um movimento operário. 
O texto chama-se “Os Assassinatos de 
Setúbal”. São excertos de um artigo 
que, na minha opinião, revela muito 
do sentir da época”, explicou.

Em seguida, revelou: “As últimas 
ilusões caíram, varadas pelas balas da 
Guarda Republicana na Avenida Luísa 
Todi. Tinha de ser. Era fatal. Se alguma 
coisa há a estranhar, são os assassina-
tos de um rapaz e de uma mulher. Ele 
a reclamar pão. Ela a exigir que não a 
prostituíssem”.

A encerrar o acto público estive-
ram Fernando Pais, do Sindicato do 
Comércio, Escritórios e Serviços de 
Portugal, e Lúcia Silva, do Sindicato 
das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas, 
que depositaram dois cravos na está-
tua instalada no Largo da Fonte Nova, 
em 2016, em homenagem a Mariana 
Torres. 

“A morte destes dois jovens já mais 
será esquecida, porque a cada luta 
que se desenvolve pelo aumento do 
salário, pela redução do horário de 
trabalho e por melhores condições 
de vida, está lá a marca de António 
Mendes e de Mariana Torres”, concluiu 
Luís Leitão. 

O funeral de Nelson Pereira, o 
empresário de restauração que faleceu 
no sábado, realiza-se amanhã, terça-
feira, para o cemitério de Palmela. Está 
prevista a passagem pela Avenida da 
Portela, frente ao restaurante 'O Quintal' 
às 10 horas e o funeral às 10h30, com 
presença limitada devido à pandemia. 

Nelson Pais Pereira, de 74 anos, 
faleceu no sábado, vitima de covid. 
Fundador d'O Quintal', em 1974, fez do 
restaurante um dos mais conhecidos 
de toda a região e Nelson Pereira, que 
trabalhou antes disso em várias outras 
casas, como o 'Retiro Azul', tornou-
se numa figura  muito conhecida 

em Setúbal e Palmela. O precoce 
desaparecimento de Nelson 
Pereira, que foi sempre uma pessoa 
saudável e dinâmica, apanhou 
de surpresa a família, amigos e 
conhecidos. O SETÚBALENSE 
endereça as condolências à família 
enlutada.
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Setúbal

Humberto Lameiras

Falta de iluminação e 
canaviais são apontados 
como exemplos do 
abandono em que está 
um terreno na zona dos 
Quatro Caminhos  

TERRENO BALDIO

Vizinhos da Azinhaga dos 
Espanhóis exigem requalificação 
mas câmara diz já ter projecto 

Um terreno baldio na zona dos Qua-
tro Caminhos, em Setúbal, designado 
por Azinhaga dos Espanhóis, tem sido 
visado por quem habita nas proximi-
dades como problemático, quer pelos 
“abastados canaviais e outras espé-
cies silvestres que ali crescem entre 
espaço urbano, quer pela falta de 
iluminação”. “Os serviços da Câmara 
Municipal têm feito algum desbaste 
para limpeza do terreno, mas muito 
pontualmente”, queixa-se Rui Amaro, 
que reside num dos prédios vizinhos 
deste espaço.

O estado de “abandono” deste ter-
reno “é de há muitos anos” e “já foram 
apresentadas várias reclamações à 
câmara”, tanto por mail como através 
de exposições em reuniões públicas 
do executivo, diz este morador que 
lamenta “não ter obtido resposta” da 
parte da autarquia a estas queixas. 
Mas a situação está a caminho de ser 
resolvida uma vez que “existe um pro-
jecto de requalificação já concluído 
para aquele espaço”, dá a saber o ga-
binete do vereador Carlos Rabaçal, 
responsável pelo departamento das 
Obras Municipais.

Com a Azinhaga dos Espanhóis 
incluída no miolo urbano de “grande 
densidade populacional” entre a Rua 
João Maria Jales, avenidas Pedro Ál-
vares Cabral, Dom João II e Ladeira do 
Forte da Estrela, reclama Rui Amaro 
também pela “iluminação desordena-
da”, naquele terreno, e avança com a 
proposta do mesmo ser reconverti-
do para uso de “estacionamento” e 
também como espaço de “lazer com 
zona verde”, situação que obrigaria à 
demolição de uma casa “degradada e 

O terreno há anos considerado como baldio já tem resolução prevista 

DR

num empréstimo pedido pela Câma-
ra Municipal de Setúbal para realizar 
várias obras no município”. Trata-se 
de uma verba que “neste momento 
está dependente da aprovação do 
Tribunal de Contas”, portanto, logo 
que aprovada, “teremos condições 
para a avançar”.

Para a requalificação da Azinhaga 
dos Espanhóis estão inscritos “cerca 
de 80 mil euros”, para a “iluminação 
pública e ligação da rua neste mo-
mento interrompida”. Está ainda con-
siderada a construção de “espaços 
verdes entre outros melhoramentos”.

Enquanto o projecto não avança 
para o terreno, a Câmara de Setúbal 
garante que “tem havido preocupa-
ção e intervenção municipal naquele 
terreno”, isto através da “remoção de 
construção abarracada”, assim como 
“outras acções de limpeza”.   

O projecto de reabilitação da 
Azinhaga dos Espanhóis tem 
uma verba inscrita na ordem 
dos 80 mil euros

80 mil

abandonada” ali existente.
São estas reclamações apontadas 

por quem ali reside que o gabinete 
de Carlos Rabaçal indica já terem sido 
previstas, pelo menos em parte, no 
projecto de requalificação desenhado 
para aquela área.

“A empreitada ainda não avançou 
por indisponibilidade financeira”, as-
sume o gabinete do vereador. E a isto 
acrescenta que o montante necessá-
rio para a reabilitação “está integrado 

Primeiro plano de 
combate à covid-19 
começou em Setúbal há 
precisamente um ano. 
Vai continuar com a base 
mas reforça medidas   

O Plano Municipal de Emergência de 
Protecção Civil de Setúbal vai manter-
-se activo, e com a mesma base de 
planeamento das acções dirigidas 
à população para defesa contra a 
covid-19. A decisão foi tomada na 
sexta-feira, pela Comissão Municipal 
de Protecção Civil.

Em reunião, por videoconferência, 
para avaliar o plano de emergência 
activado há precisamente um ano, 
a comissão teve em consideração 
“o evoluir da situação da pandemia 
e as medidas adoptadas a nível na-
cional, enquadradas no modelo de 
desconfinamento faseado definido 
pelo Governo”, indica a autarquia em 
comunicado.

“Esta é uma fase que exige parti-
cular vigilância junto da população 
para tomarmos todas as medidas 
concretas e eficazes, de forma que o 
desconfinamento permita que a vida 

COMISSÃO MUNICIPAL

Desconfinamento 
a conta-gotas começa hoje 
e Protecção Civil mantém 
defesas levantadas 

se regularize um pouco mais, mas em 
segurança”, advertiu o vereador Car-
los Rabaçal, que presidiu à reunião.

Uma das preocupações colocadas 
em cima da mesa foi o aproximar da 
nova fase de desconfinamento, em 
particular com a abertura do pré-
-escolar e do 1.º ciclo, que começam 
a funcionar hoje, segunda-feira. 

Para a Comissão Municipal de Pro-
tecção Civil de Setúbal é fundamental 
que as escolas “garantam a execução 
dos seus planos de contingência, e 
ponham em prática todas as medidas 
necessárias a um regresso à escola 
em segurança”, como é o caso da 
“criação de condições que evitem 
ajuntamentos dos encarregados de 
educação e da definição de percursos 
de circulação”.

Com uma “baixa percentagem da 
população vacinada” sendo ainda “ce-
do” para existir imunidade de grupo, 
Carlos Rabaçal mostrou-se reservado 
com a imprevisibilidade dos efeitos 
do desconfinamento, ainda que a 
conta-gotas.

“Há a necessidade de os parceiros 
– protecção civil, saúde, segurança 
social, forças de segurança, juntas de 
freguesia… –, manterem uma rede 
de comunicação e apoio que permi-
ta reagir a um possível aumento de 
casos. Nalguns países já se fala em 
quarta vaga”, assinalou. “Temos de 
aproveitar todos os nossos meios e 
recursos para garantir a protecção 
das pessoas. Esta deve ser a nossa 
postura.”

Entretanto os utentes e pessoal 
das estruturas residenciais para 
pessoas idosas “já todos vacinados, 
embora apenas com uma dose nos 
poucos casos que ainda registavam 
surtos quando se iniciou o processo 
de inoculação nos lares”. Quanto aos 
cidadãos com mais de 80 anos ou 
com idades entre os 50 e os 65 anos 
e comorbilidades associadas, igual-
mente incluídos na primeira fase do 
plano de vacinação, há o registo, até 
ao momento, de “2 611 inoculados”.

“Precisamos de manter um com-
bate permanente. Desconfinar não é 
desarmar”, advertiu o vereador.

Humberto Lameiras
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Com os “preparativos em curso, para 
aplicação de uma solução que evite 
as infiltrações de águas pluviais”, 
a intervenção inclui “a limpeza 
das paredes com recurso a uma 
máquina de alta pressão, seguida 
do preenchimento e reparação de 
fissuras com uma massa resinosa”.

“Posteriormente, será instalada uma 
malha drenante na superfície das 
fachadas, revestida com primário e 
tinta impermeabilizante, capazes 
de estancar a humidade e combater 
a deterioração”. Para breve está 
prevista “a substituição das chapas 
onduladas do telheiro”.

Fachadas da EB 
de Monte Belo 
restauradas 
para evitar 
infiltrações

A Junta de Freguesia de São 
Sebastião arrancou esta semana 
com uma operação de restauro 
nas fachadas da Escola Básica de 
Monte Belo, com o objectivo de 
proteger “a infra-estrutura de 
infiltrações”, esclareceu a autarquia 
em comunicado. 

Também a proposta 
enviada pelo Grupo 
de Trabalho Concelhio 
de Bibliotecas 
de Setúbal foi uma 
das oito seleccionadas

RESULTADOS DO DESAFIO LANÇADO EM FEVEREIRO 

Universidade Europeia escolhe dois projectos do IPS 
com vista à construção do ensino e da região do futuro

Com vista à “construção da Universida-
de e da Região do Futuro”, a Universi-
dade Europeia E3UDRES3 acaba de se-
leccionar dois projectos elaborados por 
docentes do Instituto Politécnico de 

Setúbal (IPS), assim como foi escolhida 
uma proposta do Grupo de Trabalho 
Concelhio de Bibliotecas de Setúbal. 

O desafio, lançado no passado mês 
em forma de concurso de ideias, foi 
“dirigido à população”, tendo resul-
tado na escolha de três projectos na 
Península de Setúbal, num total de 50 
candidaturas apresentadas, explicou a 
instituição em comunicado. Os partici-
pantes tiveram, assim, de “delinear o 
que será a universidade ideal em 2030 
e os projectos conjuntos com os actores 
locais que poderão fazer de Setúbal uma 
região mais inteligente e sustentável”.

O projecto da docente Elisabete 

Gomes foi um dos seleccionados, ao 
antever “o IPS como um laboratório 
europeu de referência, dedicado à in-
vestigação, experimentação e forma-
ção nas áreas do ar livre, criatividade e 
comunidade”. 

Também a ideia dos professores Nu-
no Teixeira e Vala Rohani, que “consiste 
numa plataforma online para desco-
berta de talento e qualificação e a sua 
aplicação no contexto das seis institui-
ções de ensino superior envolvidas na 
E3UDRES3”, foi uma das escolhidas.

Do Grupo de Trabalho Concelhio 
de Bibliotecas de Setúbal partiu uma 
candidatura “assente na educação 

para a sustentabilidade, através de 
programas que envolvam toda a co-
munidade, das famílias ao sector da 
indústria, passando pelos decisores 
políticos e pelos agentes educativos, 
culturais, desportivos e ambientais”. 

“Os projectos vencedores serão 
apresentados publicamente entre os 
próximos dias 22 e 23 de Março, no 
âmbito da E3UDRES3 Online Opening 
Conference, que assinala o lançamen-
to oficial da universidade europeia”. 

Professora aborda construção 
sustentável em novo guia
A docente Susana Lucas, professora 

no IPS, lançou recentemente um guia 
prático ligado à construção sustentável, 
depois de sentir que existia uma lacuna 
em livros relacionados com a área.

Assim, o livro “Da Manutenção Pre-
ventiva à Gestão Sustentável de Edifí-
cios” vem colmatar esta falha, sendo 
que a docente sistematizou “toda a in-
formação que considera relevante no 
que respeita à manutenção preventiva 
da componente de construção civil dos 
edifícios”. A obra aborda, igualmente, 
“estratégias de sustentabilidade na ges-
tão de edifícios, bem como o conheci-
mento mais actual sobre construção 
sustentável e saudável”.
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EDITAL
MARIA DAS DORES MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL, DO CONCELHO DE SETÚBAL:-----------
---FAZ PÚBLICO QUE, nos termos do n.º 3, do artigo 27º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação em vigor, ficam V. Exa. notificado na qualidade de promotor da Urbanização 
sita em Vale do Cobro, processo de Loteamento n.º 4.9.76/82, alvará n.º 1/1984, de 21/02/1984, do teor do parecer da Gestão Urbanística, 
com data de 14/11/2019 e despacho favorável da Chefe de Divisão, dado em 15/11/2019: --------------------------------------------------------
---A - INTRODUÇÃO: Considerando o tempo decorrido desde a construção das infraestruturas executadas no âmbito do processo cama-
rário em epigrafe, 4.9.76/82, inicio dos anos 80 e tendo em conta a inercia do promotor em concluir as obras, nomeadamente corrigir os 
defeitos de construção e concluir o processo, urge aqui delinear procedimentos a seguir tendentes à resolução/conclusão deste processo, 
de forma a evitar que mesmo se continue a arrastar no tempo. -----------------------------------------------------------------------------------------
---B - ANÁLISE: Assim sendo, informa-se que para as obras em questão, para as quais foi concedido o alvará de loteamento nº 1/1984, 
registado a 21/02/1984, foram aprovadas na reunião de Câmara, realizada em 23 de junho de 1982 e dizem respeito a: Rede Viária; Arranjo 
de Espaços Exteriores; Rede Elétrica; Rede de Abastecimento de Água e Rede de Esgotos Pluviais e Domésticos. Tais obras foram 
todas recebidas provisoriamente por deliberação de Câmara de 09/04/1992, sob proposta DHU/DIGU/144/1992, tendo sido reduzida a 
caução para assegurar a boa e regular execução das obras de urbanização, prestada através de diversas garantias bancárias, para os seguintes 
valores (que se julga manterem válidos): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---G.B. n.º 6555/82 - €3.403,81 (682.403$00) do CCP. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---G.B. n.º 6556/82 - €5.754,12 (1.153.598$00) do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---G.B. n.º 6557/82 - €5.530,69 (1.128.852$00) do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---G.B. n.º 38.727- €6.760,76 (1.355.411$00) do BFB. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---G.B. n.º 38.728- €1.649,52 (330.700$00) do BFB. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---C - DELIGÊNCIAS EFETUADAS: Tendo em conta que todas as obras já se encontram recebidas provisoriamente há mais de 1 
ano, período de garantia, foram questionadas as entidades/serviços com intervenção na sua gestão, para informarem se existem defeitos 
de construção nas infraestruturas e quais os custos para reparação das infraestruturas. Paralelamente, em 18/07/2014, deslocaram-se ao 
local técnicos da Gestão Urbanística, para avaliarem a situação das infraestruturas relativas à Rede Viária, nomeadamente se as mesmas 
apresentavam defeitos de construção. Da avaliação feita no local e do atestado pelos diversos serviços/entidades com responsabilidade 
na gestão/manutenção das infraestruturas, constata-se que praticamente todas elas apresentam defeitos de construção. ---------------------
---D - PROCEDIMENTO a SEGUIR: No seguimento do exposto, considera-se que deverá notificar-se/informar-se o promotor, que 
é intenção do município proceder ao acionamento da caução e conclusão das obras em falta na urbanização em epígrafe, caso o mesmo 
não proceda à reparação dos defeitos de construção e conclusão das obras, no prazo de 45 dias. -------------------------------------------------
---Mais se deverá remeter ao promotor as estimativas orçamentais apuradas para reparação das infraestruturas, para os fins tidos por 
convenientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Orçamentos a remeter ao promotor: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Rede Viária: – Orçamento DOM – DIPCEM de 28/10/2019 ---------------------------------------------------------------------------------------
---Arranjo de Espaços Exteriores; – Parecer n.º 29/14/DIEV de 10/04/2014 ----------------------------------------------------------------------
---Rede de Abastecimento de Água: – Orçamento das Águas do Sado sua ref.ª DENG 000068/2014 de 06/0272014 ------------------------
---Anexam-se cópias dos orçamentos mencionados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---O respetivo processo administrativo está disponível para consulta, no Departamento de Urbanismo desta Câmara Municipal, sito na Av. dos 
Ciprestes, n.º 15, Edifício Ciprestes, em Setúbal, pelo prazo de 45 dias, mediante marcação prévia (para os contactos 265 247 810 extensão 
3081; 969754137 / 969754151), podendo os eventuais interessados reclamar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ------
---Para constar é publicado o presente edital no local da urbanização e na Junta de Freguesia de S. Sebastião. ---------------------------------
--------------------------------------------------------------------A Presidente da Câmara------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------Maria das Dores Meira------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA DE SETÚBAL

PUBLICIDADE

EVITAR INCÊNDIOS

Autarquia 
limpa 170 
hectares 
de terrenos 
municipais

A Câmara Municipal de Setúbal tem 
vindo a proceder desde o último mês 
à limpeza e desmatação de mais de 
170 hectares de terrenos municipais 
em diversos pontos do concelho, com o 
objectivo de prevenir a deflagração de 
incêndios, referiu a autarquia em nota 
de Imprensa.

Considerada como uma “intervenção 
prioritária”, o município encontra-se 
actualmente a limpar a Serra da Arrábi-
da, através do “corte de vegetação em 
ambos os lados da via entre o Portinho 
e o cruzamento com a EN 370-1, numa 
extensão total de 14 quilómetros”. 

Também “a área envolvente e o in-
terior do Forte de São Filipe estão a ser 
alvo de uma operação de grande enver-
gadura, a retomar esta semana, após 
os trabalhos, iniciados em Dezembro, 
terem sido interrompidos em Fevereiro 
devido às fortes chuvas”. “A densa ve-
getação que cobria o exterior do forte 
já não permitia ver as linhas de electri-
cidade e de comunicações e no interior 
alguns marcos de georreferenciação já 
estavam cobertos”, destacou Marcelo 
Pujol Alves, chefe do SRIFLOR – Serviço 
Municipal de Gestão de Combustíveis 
e Riscos Florestais.

Entre os meses de Dezembro de 
2020 e Janeiro de 2021, por sua vez, 
o município já havia desenvolvido a ac-
ção na Rua do Alto das Necessidades, 
“numa extensão de sete quilómetros”. 
De acordo com a mesma nota, “além 
das intervenções em terrenos muni-
cipais, a Câmara de Setúbal procede à 
limpeza de terrenos privados de forma 
coerciva, quando os proprietários não o 
fazem por iniciativa própria, nem após 
notificação até à data prevista na lei”.

BREVES

Os acessos à Escola Básica de São 
Gabriel estão a ser requalificados, 
numa intervenção executada 
pela União das Freguesias 
de Setúbal, em colaboração 
com o município sadino.  Os 
trabalhos, que representam 
um investimento de 16 mil 
euros, “incluem a colocação 
de pavê e lancil e de corrimões 
e a requalificação de espaços 
destinados a estacionamento no 
Largo Campo de Flores”, explicou 
a autarquia em comunicado.

A peça de teatro Frida Kahlo 
vai ser transmitida na próxima 
segunda-feira, às 15h30, no 
Facebook da Casa da Cultura. 
A peça “Antiprincesas – Frida 
Kahlo” integra as comemorações 
do Dia Mundial do Teatro e do 
programa “Março Mulher”, 
organizados pela Câmara de 
Setúbal. Protagonizado por 
Leonor Cabral, o texto é baseado 
na vida da pintora mexicana, 
e faz parte de uma série de 
espectáculos de Cláudia Gaiolas.

A “colocação de massas 
asfálticas na passagem 
desnivelada das Fontainhas” 
provoca entre hoje e quinta-
feira “o condicionamento da 
infra-estrutura rodoviária ao 
trânsito automóvel”, esclareceu 
a Câmara Municipal em 
comunicado. Por este motivo, 
“a circulação é feita apenas 
numa das vias, com regulação 
de tráfego assegurada por 
sistema semafórico”.

SÃO GABRIEL
Acessos à 
Escola Básica 
requalificados

SEGUNDA-FEIRA
Teatro sobre 
Frida Kahlo 
no Facebook

TRÂNSITO
Obras nas 
Fontainhas
até quinta-feira

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
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Para dar a conhecer as aves de rapi-
na nocturnas que existem na região 
de Setúbal, a Câmara Municipal está 
a organizar um workshop para os 
amantes e curiosos destas espécies, 
a decorrer em formato digital, no dia 
21 de Março, às 17h00. As inscrições 
já estão a decorrer.

“Webinar: As aves de rapina 
nocturnas de Setúbal e o projecto 
NOCTUA” é o título desta iniciativa, 

INSCRIÇÕES ABERTAS

Workshop online revela aves de rapina 
nocturnas que sobrevoam a região 

organizada em parceria entre a câma-
ra sadina e a SPEA – Sociedade Por-
tuguesa para o Estudo das Aves, no 

âmbito de um programa de educação 
ambiental que “pretende dinamizar a 
Herdade da Mourisca como porta de 
entrada para conhecer a riqueza e a 
beleza naturais do Estuário do Sado”, 
refere comunicado da autarquia. 

O workshop, embora gratuito, 
obriga a inscrições em https://bit.
ly/2OGTph8, lança o convite para os 
amantes da natureza conhecerem as 
principais espécies de aves de rapina 
nocturnas que se podem encontrar 
na região de Setúbal, assim como o 
seu modo de vida.

Rui Lourenço, Inês Roque e Ricar-
do Tomé, os oradores convidados, 
apresentam igualmente o NOCTUA, 
projecto que coordenam, desenvol-
vido pela SPEA para monitorizar as 
tendências populacionais das espé-
cies de aves de rapina nocturnas que 
ocorrem no território nacional.H.L.

Um dos objectivos do 
webinar é dinamizar a 
Herdade da Mourisca e 
dar a conhecer a riqueza 
e beleza natural do 
Estuário do Sado 

DR
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Sines entre os dez vencedores do Programa “Tradições” p12
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Acordo com a C Casas 
Maxifinance garantido 
no ano do seu
20º aniversário

A comemorar duas décadas de 
presença no mercado, a imobiliária 
sadina acaba de alargar a sua ofer-
ta com uma nova e determinante 
valência; a C.Casas Maxifinance.

De acordo com Paula Guerreiro 
empresária responsável pelo pro-
jecto C Casas Real Estate de Setú-
bal “sempre foi nosso objectivo 
conseguirmos a representação do 
maior intermediário de crédito no 
país conseguindo assim condições 
financeiras únicas para o mercado 
imobiliário”.

Paula Guerreiro no balanço que 
faz de 20 anos de actividade no 
mercado imobiliário, não fica 
indiferente ao actual momento 
que o país e o mundo atraves-
sam. “A crise pandémica obrigou 
à reflexão nos diversos sectores 
da nossa sociedade”. O mercado 
imobiliário, frisa, “é volátil, sabe 
adaptar-se a diferentes conjun-
turas adversas, mas esta é uma 
crise global”. Os vários mecanis-
mos económicos, confia, “serão 
acionados para a economia con-
tinuar a cumprir a sua função”. No 
entanto, avisa, que “os valores 
dos imóveis, como já se verifica 
actualmente, irão sofrer um rea-

SETÚBAL

C Casas oferece as 
melhores condições 
de crédito para o 
mercado imobiliário

juste no seu valor”.
O que a presente situação mos-

tra, explica Paula Guerreiro, “é 
uma mudança no perfil de cliente. 
O teletrabalho, por exemplo, veio 
provocar uma maior mobilidade 
dos clientes”

Por outro lado, observa, “o mer-
cado interno e a região de Setúbal 
têm vindo a beneficiar da actual 
realidade com muitas famílias a 
adoptarem Setúbal, como sua 
residência, porque, entre outros 
factores, os valores dos imóveis, 
comparativamente a Lisboa são 
significativamente mais baixos”.

A própria concepção “de como 
se encara uma nova casa mudou”, 
realça a proprietária da C Casas Real 
Estate. “Nunca a casa teve um pa-
pel tão importante como o que tem 
presente”. Os projetos imobiliários, 
diz, “vão ter de refletir esta nova 
realidade. Os espaços exteriores 
ganham um papel determinante, as 
zonas preparadas para o trabalho, o 
conciliar o trabalho e a vida familiar 
num mesmo espaço”.

Paula Guerreiro revela mesmo 
que, “baseado neste novo concei-
to, já temos em comercialização um 
projecto na cidade; o Liceu 48, new 
concept”.

Espreitando o futuro na esquina 
de entrada para a terceira década 
do novo milénio, Paula Guerreiro 
transmite uma postura de optimis-
mo quando olha em frente. Temos 
caminhos desafiadores pela frente, 
mas os nossos 20 anos de expe-
riência, serão determinantes para 
os superar”. 

Humberto Lameiras

O encontro é 
promovido pela 
Associação de 
Municípios da Região 
de Setúbal e vai reunir 
autarcas, artistas 
e agentes do sector 
da cultura 

7 DE MAIO NO FÓRUM LUÍSA TODI

Debate vai medir importância do 
trabalho pela cultura no território 
da Região de Setúbal 

A AMRS – Associação de Municípios da 
Região de Setúbal está a organizar o um 
encontro dedicado à cultura para pro-
mover a reflexão sobre a importância do 
trabalho nesta área na região. A iniciativa 
está marcada para 7 de Maio, e decorre 
no Fórum Luísa Todi, em Setúbal.

No Encontro da Cultura da Região de 
Setúbal serão abordadas questões sobre 
a cultura como elemento determinan-
te no desenvolvimento, as condições 
de acesso à criação e fruição cultural, o 
apoio aos agentes culturais e movimen-
to associativo para a produção cultural, 
e ainda a preservação e valorização da 
identidade regional num quadro de glo-
balização. Em análise vai estar também o 
investimento em equipamentos e infra-

Os autarcas Maria das Dores Meira e Rui Garcia participam na sessão de abertura do encontro   
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-estruturas para as realizações culturais.
Destinado a todos os intervenientes 

na vida cultural da região, o encontro 
aprofunda, igualmente, a valorização e 
potenciação do património material e 
imaterial, o desenvolvimento cultural 
das populações, o apoio ao movimento 
associativo, às estruturas criativas e aos 
trabalhadores artísticos, a democrati-
zação do acesso aos bens culturais e 
formas de envolvimento dos agentes 
culturais na definição das políticas cul-
turais.

O programa, ainda provisório, terá iní-
cio às 09h30, e conta na sessão de aber-
tura com as intervenções da presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal, Maria 
das Dores Meira, e do presidente do 
conselho directivo da AMRS, Rui Garcia.

Para as 10h00, está previsto o primei-
ro painel de debate que será dedicado 
ao tema “A cultura como estratégia de 
desenvolvimento nos territórios cultu-
rais”, moderado pelo jornalista Pedro 
Tadeu e com as participações de Rodri-
go Francisco, encenador e director da 
Companhia de Teatro de Almada, Luís 
Garcia, programador cultural na Câma-
ra Municipal de Évora, e Miguel Rego, 
arqueólogo na Direcção Regional de 
Cultura do Alentejo. 

Com reinício a partir das 14h00, em 
cima da mesa vai estar em debate a 
“Participação para o desenvolvimento 

cultural”, painel que será moderado por 
Alberto Pereira, chefe da Divisão de Cul-
tura da Câmara Municipal de Palmela.

Os oradores, neste período, são Au-
gusto Flor, presidente da Confederação 
das Colectividades de Cultura, Recreio e 
Desporto, Paulo Quaresma, presidente 
da Boutique da Cultura, Héctor Manuel 
Pose Porto, doutor em psicopedago-
gia pela Universidade de A Coruña e 
professor na Faculdade de Educação, e 
um representante de Setúbal Conser-
va, oficinas colaborativas destinadas à 
promoção de um roteiro sistemático 
de interacções e de reconhecimento 
do território.

O último painel de intervenções é 
dedicado às “Artes, artistas e trabalha-
dores da Cultura”, e está agendado para 
as 15h30, sendo moderado por Marga-
rida Mata, fundadora da revista FOmE. 
Vai contar com os contributos de João 
Brites, fundador e director do teatro O 
Bando, Rui Júnior, fundador e director 
do grupo Tocá Rufar, Maria João Luís, ac-
triz, encenadora e directora artística da 
Companhia de Teatro da Terra, e de um 
representante de Colectivo Monstro, 
plataforma de suporte à criação susten-
tável e contínua de objectos artísticos.

As inscrições para participação são 
gratuitas e decorrem até 3 de Maio, 
devendo ser feitas a partir da página 
https://cultura.amrs.pt/
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ALMADA

PSD tem mais cabeças-lista 
anunciados mas à CDU 
só falta uma escolha 
Os social-democratas já deram a conhecer 10 candidatos. A CDU já só tem Sines 
por definir. O PS ainda decide sobre Setúbal e mais quatro municípios

O PSD é o partido com mais cabeças-
-de-lista (10) já anunciados oficialmen-
te para o Distrito de Setúbal, tendo em 
vista as autárquicas previstas para Ou-
tubro deste ano. Mas, se forem tidas 
em conta as prováveis (mais do que 
certas) recandidaturas de presidentes 
de câmara e as confirmações oficiosas, 
a CDU é a força partidária mais adian-
tada no processo, desconhecendo-se 
apenas a decisão da coligação para Si-
nes – único município da região onde, 
curiosamente, os social-democratas 

não apresentaram candidatura há 
quatro anos.

Ao PSD falta definir as escolhas para 
três municípios do litoral alentejano 
– Alcácer do Sal, Grândola e Sines. E 
à CDU, além de Sines e deixando de 
lado as “recandidaturas presidenciais", 
já só resta oficializar André Martins a 
Setúbal e Carlos Humberto ao Bar-
reiro – ambos confirmados a O SETU-
BALENSE –, além de Maria das Dores 
Meira a Almada. 

Já o PS tem a decidir os cabeças-
-de-lista à capital do distrito – Ana 
Catarina Mendes e Paulo Lopes são 
os nomes que estão em cima da mesa 

– e aos municípios de Palmela, Moita, 
Grândola e Santiago do Cacém.

Montijo e Palmela são, até ao mo-
mento, os dois concelhos com ce-
nários de maior definição – cada um 
com quatro cabeças-de-lista certos, 
incluindo, respectivamente, as recan-
didaturas dos presidentes Nuno Canta 
(PS) e Álvaro Amaro (CDU).

Para já, encontram-se 12 “caras 
novas” entre cabeças-de-lista (con-
firmados ou prováveis) em oito dos 
13 concelhos, face às autárquicas de 
2017: André Martins, Ana Mendes ou 
Paulo Lopes, e o social-democrata 
Fernando Negrão (todos a Setúbal, 

onde a renovação é maior); Dores 
Meira (novo rosto em Almada); Luís 
Franco (pela CDU em Alcochete); Car-
los Humberto (pela CDU no Barreiro); 
a comunista Ana Baliza e o indepen-
dente Manuel Fona Vieira pelo PPM 
(ambos no Montijo); o independente 
Carlos Sousa e Carlos Carromeu pelo 
Nós Cidadãos (em Palmela); Bruno 
Vasconcelos (pelo PSD no Seixal); e 
Nélson Pólvora (pelo PS em Sesimbra).

Holofotes em quatro municípios
A lei de limitação de mandatos apenas 
impede nas eleições deste ano uma 
recandidatura no distrito – Dores Mei-

ALCÁCER DO SAL

PROVÁVEL
Vitor Proença

ALCOCHETE

BARREIRO GRÂNDOLA MOITA

Autárquicas

PROVÁVEL *
Clarisse Campos

PROVÁVEL
Fernando Pinto

CONFIRMADO
Luís Franco 

CONFIRMADO
Pedro Louro 

PROVÁVEL
Vasco Pinto

PROVÁVEL
Joana Mortágua

PROVÁVEL
Inês de Medeiros 

PROVÁVEL
Maria das Dores Meira 

CONFIRMADO
Nuno Matias

CONFIRMADO
Frederico Rosa 

CONFIRMADO *
Carlos Humberto 

CONFIRMADO
Bruno Vitorino

PROVÁVEL
António Mendes 

POSSÍVEL
Ricardo Campaniço

PROVÁVEL
Rui Garcia 

POSSÍVEL
Luís Chula 

CONFIRMADO
Luís Nascimento 

POSSÍVEL
Maria José Espada 

ra é obrigada a deixar Setúbal e vai, 
assim, avançar por Almada. Porém, 
existem oito nomes que, em caso de 
triunfo nestas autárquicas, já não po-
derão recandidatar-se à presidência 
da mesma câmara em 2025. A saber: 
Nuno Canta, Álvaro Amaro, Rui Garcia, 
Joaquim Santos, Vítor Proença, Antó-
nio Figueira Mendes, Álvaro Beijinha 
e Nuno Mascarenhas.

No distrito, as eleições deste ano 
têm, já à partida, quatro municípios 
debaixo dos holofotes. Setúbal, na 
medida em que os três principais 
partidos renovam os cabeças-de-lista 
(onde se inclui a saída de Dores Mei-

???

Mário Rui Sobral

???
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SESIMBRA SETÚBAL SINES

PROVÁVEL
Francisco de Jesus

CONFIRMADO
Nélson Pólvora 

CONFIRMADO
Francisco Luís 

CONFIRMADO *
André Martins 

POSSÍVEL
Catarina Mendes

CONFIRMADO
Fernando Negrão 

POSSÍVEL
Sandra Cunha

PROVÁVEL
Nuno Mascarenhas 

POSSÍVEL
Paulo Lopes 

SANTIAGO DO CACÉM SEIXAL

PROVÁVEL
Álvaro Beijinha 

POSSÍVEL
Óscar Ramos

CONFIRMADO
Luís Santos 

PROVÁVEL
Joaquim Santos 

CONFIRMADO
Eduardo Rodrigues 

CONFIRMADO
Bruno Vasconcelos 

POSSÍVEL
Susana Pádua 

PALMELA

CONFIRMADO *
Álvaro Amaro 

POSSÍVEL
Raúl Cristóvão 

CONFIRMADO
Paulo Ribeiro 

CONFIRMADO
Carlos Sousa

MONTIJO

CONFIRMADO *
Nuno Canta 

CONFIRMADO
Ana Baliza 

CONFIRMADO
João Afonso 

CONFIRMADO
Manuel Fona Vieira

CONFIRMADO
Carlos Carromeu 

Independente

CDU
PS

rar a Câmara arrebatada em 2017 pelo 
socialista Frederico Rosa; e Alcochete, 
onde a CDU faz aposta idêntica com o 
regresso do também antigo presidente 
Luís Franco, na perspectiva de recon-
quistar a autarquia ganha pelo PS, com 
Fernando Pinto ao leme, no último 
mandato e onde, ainda, Vasco Pinto 
(único vereador com pelouros que o 
CDS-PP tem no distrito) pode voltar 
a constituir-se como fiel da balança. 

Nota também para o facto de, até 
ao momento, estarem praticamente 
garantidas coligações do PSD com o 
CDS-PP em seis concelhos – menos 
uma (Alcochete) do que em 2017 – e 
para a confirmação de que o Chega irá 
apresentar candidaturas às 13 câmaras 
da região, conforme já garantiu o líder 
da distrital de Setúbal do partido, Luís 
Maurício, a O SETUBALENSE.

Há quatro anos, a CDU manteve-
-se como primeira força política no 
Distrito de Setúbal, mas perdeu três 
câmaras – Alcochete, Almada (que saiu 
das mãos do PCP pela primeira vez) e 
Barreiro – para o PS (três conquistas 
com maioria relativa). Além disso, a 
CDU passou de maiorias absolutas 
para relativas em Moita, Palmela e 
Seixal e, em sentido inverso, recupe-
rou em Grândola a maioria absoluta. 
Já o PS passou de maioria relativa para 
absoluta no Montijo. A CDU detém o 
poder em oito municípios e o PS nos 
restantes cinco.

ra); Almada, por um dos duelos mais 
aguardados entre duas mulheres (Inês 
de Medeiros, que destronou a CDU 
do poder há quatro anos, terá como 
opositora a imbatível presidente do 
município setubalense, a comunista 
Dores Meira); Barreiro, onde a CDU 
retoma a aposta no antigo presidente 
Carlos Humberto para tentar recupe-

* Não oficializado mas confirmado por O SETUBALENSE
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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

Rua Augusto da Costa, nº 1 - 1 A - 2910-410 Setubal
265 239 390 | 265 419 488 | e-mail: medisete@gmail.com

Dra. Anabela Nabais - Neurocirurgia
Dra. Nélia Alegria - Medicina Geral e Familiar

Dra. Teresa Bertolo - Medicina Geral e Familiar
Dra. Maria José Leitão - Psicologia | Hipnoterapia (Acordos)

Dr. Mário Godinho  - Dermatologia
Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 

Tratamento Não Cirúrgico de Varizes (Derrames)  - Esclerose, Laser Co2, Laser Vascular, Carboxiterapia

Dra. Maria João Baião - Psiquiatria 
Dr. Norberto Gomes e Dr. V. Pedro Correia - Tratamento de Obesidade

Medisete - Centro Médico, Lda.
Direcção Clinica – Dr. Norberto Gomes

ClassificadosBloco  Clínico

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 Ponto Seguro - Mediação de Seguros S.A., com mais de 35 anos na atividade da 
mediação, gerindo as carteiras de seguros de dezenas de milhares de clientes particu-
lares, empresas e entidades publicas, pretende admitir para entrada imediata quadro 
técnico/comercial para o seu balcão de Setúbal. 

São critérios de admissão: 

- Habilitação literária mínima - 12º ano, preferência por licenciatura nas áreas de 
gestão, economia ou direito;

- Carta de condução;

- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;

- Facilidade de comunicação e gosto pela área comercial;

- Privilegia-se formação e / ou experiência no sector de seguros.
Oferece-se: 

Integração numa empresa com implantação a nível nacional, através da sua rede de 18 
balcões, que se encontra nos lugares cimeiros do ranking de mediadoras de seguros 
em Portugal.  

Formação técnica e comercial continua e acesso a uma carreira profissional. 

A remuneração será definida em função da formação e experiência do(a) 
candidato(a), que beneficiará igualmente de um conjunto de regalias definidas através 
do Acordo de Empresa em vigor. 

Solicita-se envio de resposta com Currículo Vitae para o email: pontoseguro@ponto-
seguro.pt 

Sede: Avenida Santos Dumont, 57 – 2.º - 1050-202 Lisboa Tel.: 213 301 520   Fax: 213 301 529 
E-mail: pontoseguro@pontoseguro.pt 

Delegações: Alcanena –  Alhos Vedros - Aveiro – Évora – Funchal – Grândola – Horta – Matosinhos –
Nazaré -  Olhão – Peniche  - Pinhal Novo -  Ponta Delgada - Portimão – Seixal – Setúbal – Sesimbra – Sines 

– Viana do Castelo – Vila do Conde     
www.pontoseguro.pt 

VENDE-SE

Informa-se que se encontra para venda, na Quinta de Stº. António, 
fração autónoma, licenciada para habitação, com as seguintes car-
acterísticas:

As propostas podem ser enviadas por carta para a morada: Rua João 
Albino, 3 (Loja) 2910-545 Setúbal, ou colocadas na caixa de correio, 
nessa morada, ou por e-mail servicoschesetubal@gmail.com 

Devem de indicar nome e contacto telefónico do interessado. 

O prazo para entrega decorre de 15 a 22 de Março/2021. 

O critério de escolha, será o de maior valor de oferta. 
Para qualquer esclarecimento suplementar ou marcação de visita, 
contacte pelo TLM: 969 586 742 das 09,30 às 12,00 e 14,30 às 
17,30 horas.
 
Em caso de apresentação de valores iguais, será considerada a 
data e hora de entrada das propostas, sendo dada preferência à 
mais antiga. 

Setúbal, 15 de Março de 2021 
 
O Conselho de Administração,

TIPOLOGIA ÁREA M/2 VALOR BASE ANO

T3 102,30 €.70.000,00 1985

EXTRACTO 
--- Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na Avenida 
Bento Gonçalves, número 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por Escritura de 
Justificação lavrada neste Cartório no dia dez de Março de dois mil e vinte e um, a folhas sessenta 
e seguintes do Livro Cento e quarenta e três - A, CLIVE MIGUEL CARREIRA LOURENÇO, 
divorciado, residente na Rua Rui Grácio, número 13, sexto andar D, Mem Martins, Sintra, DE-
CLAROU, que com exclusão de outrem, é dono e legítimo possuidor do PRÉDIO URBANO, 
com a área total de seiscentos e quarenta e três vírgula noventa e seis metros quadrados, e com a área 
coberta de setenta e dois vírgula quinze metros quadrados, composto por rés-do-chão para habitação 
e logradouro, que confronta a norte e a poente com Domingos Saramago, a sul com Marciolinda 
Pires Dias, e a nascente com EM 1038, sito na Rua da Fonte da Barreira, Fonte da Barreira, União 
das freguesias de Poceirão e Marateca (anterior extinta freguesia de Marateca), concelho de Palmela, 
não descrito na Conservatória do registo Predial de Palmela, inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo provisório P3713, da União das Freguesias do Poceirão e Marateca. ---------------------------
- Que, José Manuel Marques da Silva, vendeu verbalmente, no final da década de sessenta, um ter-
reno para construção, pelo valor de dezoito mil escudos, a Luís António Canivete e mulher Domingas 
Candeias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Que, no ano de mil, novecentos e noventa e dois, os referidos Luis António Canivete e mulher 
Domingas Candeias, venderam verbalmente ao justificante, no estado de solteiro, maior, o prédio que 
lhes pertencia, e que corresponde ao prédio ora justificado, com a indicada composição e área, tendo 
o mesmo logo nessa data entrado na posse imediata e exclusiva do mencionado prédio. ---------------
- Que, os referidos Luís António Canivete e mulher Domingas Candeias vieram a falecer, respeti-
vamente, a vinte e quatro de Maio de mil, novecentos e noventa e três e dezoito de Agosto de dois 
mil e nove, sem nunca terem titulado quer a sua aquisição, quer a sua alienação, desconhecendo a 
existência de eventuais herdeiros. -------------------------------------------------------------------------------- 
- Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido continuamente 
e de forma ininterrupta, já adquiriu o referido imóvel, por USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta 
forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais. --------------------------------------------------
ESTÁ CONFORME.---------------------------------------------------------------------------------------------
Setúbal, aos dez de Março de dois mil e vinte um. 

A Notária

Reg. sob o n.º 142

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO 

Av. Bento Gonçalves N19 - B 2910-433 Setúbal 
Telf: 265232639 • Fax: 265231165

sandra.bolhao@notarios.pt

FALECEU A 13-03-2021

NELSON PAIS PEREIRA     
PARTICIPAÇÃO 

E AGRADECIMENTO

Seus filhos, noras e netos vêm, por este meio, participar 
o falecimento do seu ente querido e agradecer todas as 
mensagens e manifestações de pesar recebidas.
O cortejo fúnebre passará, no dia 16 de março, às 10h00, 
pela Avenida Manuel Maria Portela, em Setúbal, para um 
último adeus, e o funeral decorrerá às 10h30, no Cemitério 
de Palmela (presença limitada devido à pandemia).
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Necrologia

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?

FALECEU A 03/03/2021

JOSÉ MARQUES GODINHO    
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa e filho, cumprem o doloroso dever de 
participar o falecimento do seu ente querido cujo o 
funeral se realizou dia 04-03-2021 para o Cemitério da 
Paz. Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
vêm por este meio agradecer a todas as pessoas que 
se dignaram a acompanhar ou que de outra forma 
manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242

FALECEU A 07/03/2021

FIRMINO VIEGAS ALHO     
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, filho, neto, restante familia e amigos 
cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do 
seu ente querido cujo o funeral se realizou dia 09-03-2021 
para o Crematório de Setúbal. Na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a acompanhar ou que 
de outra forma manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242
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Região deslocaram-se ao local, na sequência 
de uma denúncia, e constataram 
que a festa ilegal era, afinal, um 
casamento, onde se encontravam 
90 adultos, acompanhados por 
56 menores, em situação de 
incumprimento do dever geral de 
recolhimento domiciliário.

GNR encerra festa 
ilegal de casamento 
com mais de 140 
pessoas em Águas 
de Moura

A GNR identificou 90 adultos 
ao encerrar uma festa ilegal de 
casamento com 146 pessoas 
na passada quinta-feira, numa 
propriedade alugada em Águas 
de Moura, concelho de Palmela. 
Segundo o Comando Territorial 
de Setúbal, os militares da GNR 

PUBLICIDADE

Rui Salvador

EDP quer manter viva 
a cultura e as tradições 
do País através desta 
iniciativa, que 
vai na 4.ª edição

CASA DA MEMÓRIA

Projecto de Sines entre os dez
vencedores do programa “Tradições”

Foram divulgados os vencedores da 
4.ª edição da iniciativa “Tradições”, 
promovida pela EDP, que visa distin-

crenças, entre outros.
“O objetcivo, além de recuperar 

costumes em vias de desapareci-
mento, é promover a memória des-
sas tradições, a sua passagem entre 
gerações e contribuir para a valoriza-
ção da identidade e das comunidades 
locais”, frisa a EDP.

Mas não foi só pela tradição pura e 
dura que os projectos foram seleccio-
nados, sendo também considerado o 
“impacto que podem ter na criação 
de emprego, na dinamização da eco-
nomia local e na própria sustentabili-
dade das regiões”.

Actualmente, o programa, “um 
dos mais relevantes no apoio à cul-
tura popular portuguesa”, abrange 
81 municípios, onde a EDP Produção 
possui centros de produção eléctrica.

Da seda e olaria até às danças
e memória de Sines
Dos dez vencedores destaca-se um 
projecto do concelho de Sines. Nes-
te caso a “Casa da Memória”, uma 
iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal de Sines.

Este projecto “propõe a recolha 
de documentação em vídeo e áudio 
dos vários saberes tradicionais das 
comunidades de Sines – a que cha-
mam ‘saber fazer’ com as mãos – que 
envolvem gastronomia, artesanato, 
artes de pesca, a faina marítima e ac-
tividades agrícolas”.

Posteriormente, esta informação 
que pinta o retrato de actividades 
sazonais e também ligadas à nature-

za “destina-se à divulgação num es-
paço próprio onde, também através 
de técnicas multimédia, os visitantes 
podem ter uma experiência cultural 
imersiva e interactiva”.

Os outros vencedores da iniciativa 
“Tradições” foram os seguintes pro-
jectos: “Escolinha da Seda” (projecto 
promovido pelo município de Freixo 
de Espada À Cinta), “Papachurra” 
(Associação O Genuíno Cobertor de 
Papa), “Voltar aos Bailes Mandados” 
(PédeXumbo), “Roteiro de Saberes 
e Sabores” (Sociedade Instrução e 
Recreio de Lares), “’Os Barrocos’ da 
Olaria” (Associação de Artesãos da 
Serra da Estrela), “Requalificação do 
Linho Artesanal” (AFURNA), “Artes 
Tradicionais da Festa dos Tabuleiros” 
(Câmara Municipal de Tomar), “Festas 
do Império do Divino Espírito Santo 
de Alenquer” (autarquia de Alenquer) 
e “Memórias e Tradições do Estrela 
Geopark Mundial da UNESCO” (As-
sociação Geopark Estrela).

O núcleo sede do Museu de Sines e Casa de Vasco da Gama

DR

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

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

guir, destacar e apoiar projectos que 
mantenham viva a cultura popular 
portuguesa. Entre os dez vencedores 
encontra-se um concelho de Sines.

Assim, a EDP vai distribuir um apoio 
financeiro de 213 mil euros pelos dez 
projectos, de “forma a que possam 
desenvolver as acções de valorização 
e promoção com que se candidata-
ram”, informou a empresa.

As 68 candidaturas consideradas 
compreenderam várias áreas da cul-
tura nacional, do artesanato à gas-
tronomia, passando por cantares ou 

Iniciativa 
da autarquia 
de Sines foi 
uma das dez 
escolhidas 
entre 68 
candidaturas
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A s mais recentes tendên-
cias demográficas, no 
nosso país e em todo o 
mundo ocidental, apon-

tam alterações significativas, com 
destaque para uma acentuada di-
minuição dos nascimentos. Neste 
sentido, segundo estimativas do 
Instituto Nacional de Estatística, 
em 2060, a população portuguesa 
menor de 15 anos não será mais 
de 12%. Números concretos são 
aqueles que registam uma redu-
ção de 37,3% de crianças entre 
1981 e 2011 - de acordo com os 
respectivos censos. 

Curiosamente, se o peso das 
crianças nos números da popu-
lação tem vindo a recuar, o seu 
espaço jurídico, social e pessoal 
por direito próprio ganha cada 
vez mais reconhecimento e con-
sistência. 

Esta consciência colectiva so-
bre a importância da infância e o 
reconhecimento dos “direitos da 
criança” ganha voz efectiva, em 
1924, na Declaração de Genebra, 
seguindo-se a Declaração dos Di-
reitos da Criança adoptada pelas 
Nações Unidas em 1959. Mas ape-
nas em 1989, a Convenção sobre 
os Direitos da Criança dá a estes 
direitos uma força jurídica interna-
cional, pois os Estados signatários 
passam a ser juridicamente res-
ponsáveis pela sua salvaguarda.

Em Portugal, a Convenção inte-
gra a legislação nacional entre ou-
tros documentos que acautelam 
estes direitos fundamentais, dos 
quais se destacam a não discri-
minação; o interesse superior da 
criança; o direito à vida, à sobre-
vivência e ao desenvolvimento; e 
o direito à opinião, a ser ouvida. 

Este último, sobretudo, convida 
a que analisemos a forma como 
é feita a audição de menores nos 
processos judiciais e administrati-
vos que lhes dizem respeito. Esta 

Ter opinião: 
um direito das crianças

OPINIÃO

Cristina Rodrigues

participação é vital não só para a 
melhoria do funcionamento da 
justiça, em todas as suas dimen-
sões, mas também para a concre-
tização do princípio do superior 
interesse da criança. E apesar de, 
nos últimos anos, terem sido im-
plementadas algumas alterações, 
nomeadamente legislativas, que 
promovem o seu reforço, o pro-
cesso de audição aos menores 
continua a não estar garantido 
na prática judiciária, seja porque 
as crianças simplesmente não são 
ouvidas, seja porque as condições 
adequadas à audição não existem.

De facto, a FRA – Agência dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, no seu relatório “Uma 
justiça adaptada às crianças: 
perspectivas e experiências de 
profissionais”, revela haver ain-
da um longo caminho na adapta-
ção dos procedimentos judiciais 
a menores na UE. E, juntamente 
com o Comité de Ministros do 
Conselho da Europa, faz reco-
mendações concretas para essa 
caminhada como a necessidade de 
criar condições para que a criança 
seja sempre ouvida, a existência 
de formação específica para os 
profissionais que trabalham di-
rectamente com os menores, a 
existência de salas adaptadas para 
audição, a garantia do direito à in-
formação da criança durante todo 
o processo, o seu acompanhamen-
to por pessoa de confiança, a gra-
vação das audições e o direito à 
não discriminação.

Urge criar um sistema de justiça 
adaptado às crianças, que as pro-
teja e salvaguarde devidamente os 
seus direitos, tanto no nosso país 
como a nível europeu. Um sistema 
que dê voz às crianças e não que 
as silencie.

Deputada não inscrita

Urge criar um 
sistema de 

justiça adaptado 
às crianças, 

que as proteja 
e salvaguarde 

devidamente os 
seus direitos, 

tanto no nosso 
país como a 

nível europeu

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-
-se entusiasmado com o seu parceiro e verá todos os seus sentimentos consolidados.
No plano profissional – momento ótimo em que terá inspiração aliada á concretização dos 
seus projetos. Carta da semana –  O SOL – esta carta mostra que terá as energias que 
precisa para se manter forte e otimista. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – se tem alguma relação pendente ou mal terminada, é altura indicada 
para esclarecer os mal entendidos e arrumar o assunto de uma vez por todas. Se chegar 
á conclusão que a relação terminou reserve um tempo para si, mas não se feche ao amor. 
Viva a vida de uma forma alegre e descontraída. No plano profissional – terá algumas 
decisões importantes a tomar mas sentir-se-á confuso, por mais que lhe custe deve es-
friar a cabeça para que consiga tomar decisões. Carta da semana – O AMOROSO – esta 
carta mostra que esta semana sentirá uma forte insegurança. Confie na sua intuição para 
conseguir tomar decisões. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – se está interessado em alguém aconselha-se que se aproxime dessa 
pessoa de forma prudente e só vá mais longe se essa pessoa lhe enviar algum sinal de 
consentimento. Não invada o território da pessoa de forma brusca. No plano profissional 
– esta semana talvez a rotina se altere e terá de fazer algum trabalho extra, isto devido ao 
grande afluxo de trabalho. Carta da semana – A PAPISA – esta carta mostra que a semana 
corre muito bem, mas deverá estipular muito bem todos os passos que tem para dar.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – está muito seguro de si o que fará com que alcance progressos neste 
plano. Provocará bem estar em todos os que se aproximem de si. No plano profissional 
– vai realizar os seus projetos pessoais. Faça investimentos. Carta da semana – O IMPE-
RADOR – esta carta mostra que esta semana estará com energias que farão com que seja 
bem sucedido em todos os planos.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – dias de intenso romance, de proximidade, o que o fará muito bem 
disposto e alegre. Nada nem ninguém conseguirá quebrar a sua boa disposição. No plano 
profissional – sucesso e muito trabalho são as duas máximas desta semana. Alcançará os 
seus objetivos. Carta da semana – A ESTRELA – esta carta iluminará o seu caminho. As 
suas capacidades e os seus atributos estão no auge. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – reforce laços familiares, use de bom senso para aliviar ambientes 
tensos. No plano profissional – se não está satisfeito, repense a sua situação, pode seguir 
por outros meios para atingir os seus fins. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra 
que esta será uma semana tranquila em que deve aproveitar para ler e desenvolver a sua 
vida intelectual.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – semana de conquista, aproveite e dê o melhor de si na arte de seduzir, 
mas não se deixe influenciar pelo passado e aproveite o melhor da vida. No plano profis-
sional – este plano está brilhante consegue convencer tudo e todos do seu poder, pode 
ter acesso a um cargo de liderança. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que consegue dominar todos os acontecimentos e controlar agitações.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – se está só dê uma oportunidade a si mesmo de voltar a amar sem 
receios. Se mantém uma relação estável dê a sim mesmo a oportunidade de repensar a 
situação, o que o mantêm preso a essa pessoa e valorize-a. No plano profissional – este 
plano da sua vida está mais claro do que nunca para si e poderá agir de uma forma mais 
segura pensando no futuro. Carta da semana –  A MORTE – esta carta mostra que irá 
conduzir a semana da forma que mais lhe agradar e conseguirá tomar as melhores decisões 
nos momentos certos. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – está muito apaixonado e inseguro. Confie na sua cara metade e não 
tenha receio de dar mais do que recebe. No plano profissional – não é altura indicada 
para correr riscos, situação financeira estável, se possível faça algumas economias. Carta 
da semana – A LUA – esta carta mostra que a semana será muito desgastante, pois as 
preocupações que terá serão constantes.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – deverá dedicar mais tempo ao amor e o resultado será uma semana 
repleta de paixão e de harmonia. No plano profissional – arrisque, tente ir mais além pois 
tem todas as hipóteses de triunfar. Carta da semana –  O MUNDO – esta carta mostra 
que deve aproveitar todas as oportunidades que tem para mostrar aquilo que vale. Bons 
resultados em todas as áreas graças á sua determinação e garra.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – irá desenvolver de forma harmoniosa o seu relacionamento, desde 
que seja claro e sincero sobre os seus sentimentos. No plano profissional – esta semana 
terá êxito no trabalho e nas suas finanças. Carta da semana – A IMPERATRIZ – esta carta 
mostra que esta semana tudo o que semear irá colher em abundância futuramente.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – mesmo que se sinta indeciso evite alterar as suas decisões, e ao fazer 
uma escolha deve estar certo que algumas decisões são irreversíveis. No plano profis-
sional – sente que alguém o pode prejudicar, mantenha a calma pois se isso acontecer 
você notará e saberá como agir. Carta da semana –  O CARRO – esta carta mostra que 
irá obter excelentes resultados em todos os aspetos da sua vida, mas que para isso, tem 
que dar o seu melhor.

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

Vitória empata (1-1) no Bonfim com o Amora 
e adia apuramento para fase seguinte p14
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Desporto

EDITAL
MARIA DAS DORES MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SETÚBAL, DO CONCELHO DE SETÚBAL:----------
--- FAZ PÚBLICO QUE, nos termos do n.º 3, do artigo 27º, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação em vigor, ficam notificados todos 
os proprietários dos lotes, os titulares do alvará e demais titulares de outros 
direitos reais, referentes ao loteamento titulado pelo alvará n.º 20/1995 
(4.9.416/95), nos seguintes termos: -------------------------------------------------
--- Pretende a Sra. Deolinda Beja Neto Bartolomeu Gomes, na qualidade de 
proprietária do lote n.º 74 do alvará de loteamento n.º 20/1995, a alteração 
das especificações estabelecidas para o lote 74, designadamente: -------------
--- Acréscimo da STP de habitação em 108,80 m2;-------------------------------
--- Aumento do número de pisos, de 1 para 2. ------------------------------------
--- São mantidos os restantes parâmetros urbanísticos definidos para o lote. --------
--- Face ao PDM em vigor o loteamento em apreço encontra-se inserido 
em Espaço Urbano consolidado, ao qual é aplicável o disposto no art.º 
67º a 71º do respetivo regulamento. A alteração pretendida enquadra-se 
no disposto no PDM para o local. -------------------------------------------------
---Mantendo-se inalterado o número de fogos, as alterações pretendidas não 
originam alteração das áreas de cedência para espaços verdes e equipamentos 
de utilização coletiva. -----------------------------------------------------------------
---Mantendo-se inalterada a delimitação e área do lote, as alterações 
pretendidas não originam ainda alteração às obras de urbanização. ----------
---O respetivo processo administrativo está disponível para consulta, no 
Departamento de Urbanismo desta Câmara Municipal, sito na Av. dos 
Ciprestes, n.º 15, Edifício Ciprestes, em Setúbal, pelo prazo de 30 dias, 
mediante marcação prévia (para os contactos 265 247 810 extensão 3081; 
969754137 / 969754151), podendo os eventuais interessados reclamar, nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------
---Para constar é publicado o presente edital num jornal de âmbito local, na 
página eletrónica do Município e afixado edital de idêntico teor nos Paços do 
Município e na União de Freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão). --
---------------------------------- A Presidente da Câmara ---------------------------

----------------------------------- Maria das Dores Meira ---------------------------

Associação Unitária de Reformados, Pensionistas
e Idosos do Concelho de Alcácer do Sal 

Centro de Dia* Apoio Domiciliário * Centro de Alojamento de Idosos  
Residência Jorge Marques * Unidade de Acolhimento  

Centros de Convívio: Palma, Arez e Montevil  
Núcleo de Artesanato 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
30 DE MARÇO DE 2021 

CONVOCATÓRIA 

Ao abrigo do disposto nos artigos 30.º e 31.º dos Estatutos da AURPICAS, 
convoco a Assembleia Geral a reunir, em sessão ordinária, na nossa Sede, 
Avenida dos Aviadores n.º 9, em Alcácer do Sal, no dia 30 de março de 2021, 
pelas 14.30 horas com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 

Ponto 1 - Apreciação, discussão e votação do Relatório e Conta de Gerência de 2020; 
Ponto 2 -Apresentação, para conhecimento, do documento "Síntese das 
Atividades de 2020"; 
Ponto 3 - Pedido de autorização de venda, dos prédios sitos no Bairro da Casa 
do Povo, em Alcácer do Sal; 
Ponto 4 - Outros assuntos do interesse da Associação. 

Se à hora marcada não houver número legal de Associados, a Assembleia Geral 
reunirá meia hora depois com qualquer número de sócios presentes. 
Nota: A versão integral da ata da reunião anterior está disponível para consulta 
nas instalações da sede da AURPICAS até ao início da reunião da Assembleia 
Geral ora convocada. 

Alcácer do Sal, 12 de março de 2021 
A Presidente da Assembleia Geral, 

(Maria Vitória da Graça Serra Fragoso Simão) 

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

EXTRACTO 
--- Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na Avenida 
Bento Gonçalves, número 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por Escritura de 
Justificação lavrada neste Cartório no dia onze de Março de dois mil e vinte e um, a folhas setenta 
e nove e seguintes do Livro Cento e quarenta e três - A, MARIA JOSÉ RAMALHO OLEIRO, 
casada com Américo Figueiredo Maia sob o regime da separação de bens, residente na Avenida 
Infante D. Henrique, número 281, Montijo, DECLAROU, que com exclusão de outrem, é dona 
e legítima possuidora do PRÉDIO RÚSTICO, com a área total de cinco mil e trinta e três metros 
quadrados, composto por terras de semeadura, a confrontar a norte com Vaza Borrachas, a sul com 
Herdeiros de Gertrudes Jorge Margato, a nascente com Alfeu Gonçalves e a poente com Vaza Bor-
rachas e caminho de serventia, sito em Vaza Borrachas, da União das Freguesias de Atalaia e Alto 
Estanqueiro-Jardia, concelho do Montijo, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob parte do 
artigo 36 da secção 1D, da União das Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia, o qual proveio 
do artigo 36 da Secção D da extinta freguesia de Atalaia, de onde o prédio justificado se destina a ser 
desanexado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Que, a totalidade do prédio rústico atrás identificado, do qual o usucapido é parte, pertencia a 
João Cardoso Margato, o qual faleceu a vinte e um de Novembro de mil novecentos e sessenta 
e dois, no estado de solteiro, tendo deixado como únicos herdeiros legitimários três filhos, os 
quais realizaram partilha, precedida de divisão verbal do prédio, tendo o prédio no início identi-
ficado e ora justificado provindo dessa divisão verbal. Que, nessa partilha, foi o prédio ora jus-
tificado adjudicado aos herdeiros José Jorge Margato casado com Isabel Rita Beijoca Rodrigues 
Margato, para preenchimento do quinhão hereditário de que eram titulares. Que, no decurso do 
ano de mil, novecentos e noventa e nove, os referidos José Jorge Margato e mulher Isabel Rita 
Beijoca Rodrigues Margato, venderam, de forma meramente verbal, a totalidade do prédio ora 
justificado, à ora declarante, a qual iniciou posse sobre o prédio, que mantém. --------------------- 
- Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido continuamente 
e de forma ininterrupta, já adquiriu o referido imóvel, por USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta 
forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais. --------------------------------------------------
ESTÁ CONFORME.---------------------------------------------------------------------------------------------
Setúbal, aos onze de Março de dois mil e vinte um. 

A Notária

Reg. sob o n.º 158

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO 

Av. Bento Gonçalves N19 - B 2910-433 Setúbal 
Telf: 265232639 • Fax: 265231165

sandra.bolhao@notarios.pt

PUBLICIDADE

Ricardo Lopes Pereira

Guarda-redes João 
Valido foi herói do jogo 
ao travar penálti aos 85 
minutos

JOÃO SOUSA ADIANTOU AMORENSES NO MARCADOR E MENDY REPÔS A IGUALDADE AOS 53 MINUTOS

Empate com o Amora deixa Vitória FC
a um passo do primeiro lugar 

Um golo de Mendy, aos 53 minutos, 
e uma grande penalidade defendi-
da por João Valido, aos 85, foram 
determinantes para o empate (1-1) 
alcançado ontem pelo Vitória FC 
na recepção ao Amora. O resultado 
satisfaz as necessidades dos sadi-
nos que mantém a distância de seis 
pontos para o conjunto amorense, 
que ao intervalo vencia no Estádio do 
Bonfim por 1-0 graças a um golo de 
João Sousa.

Com o resultado obtido, os setu-
balenses, sem precisarem de espe-
rar pelos desfechos do emblema da 
Margem Sul, têm de ganhar um dos 

O SETUBALENSE

dois jogos que faltam diante do Lou-
letano (no Algarve) ou Aljustrelense 
(no Bonfim). Já ao Amora, que soma 
40 pontos, menos seis que os verdes 
e brancos, têm ainda de defrontar o 
Pinhalnovense e Juventude de Évora 
(na Medideira) e Moncarapachense 
(no Algarve).

Na partida que teve a presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal, Maria 
das Dores Meira, a assistir no estádio, 
o Amora entrou em campo a saber 
que uma derrota em Setúbal os tira-

va da luta pela discussão do primeiro 
lugar. Por esse motivo, o emblema da 
Margem Sul instalou-se desde o apito 
inicial no seu meio campo ofensivo, 
conseguindo colocar desde cedo a de-
fesa dos setubalenses em sobressalto.

Depois de avisos aos dois e quatro 
minutos – lances em que o guarda-
-redes João Valido travou remates 
do adversário –, os amorenses inau-
guraram o marcador. Após canto na 
esquerda de Tiago Feiteira, Nuno Pin-
to evitou o golo num cabeceamento 

de Alexsandro. Na recarga, o central 
João Sousa rematou à trave e, à se-
gunda tentativa, empurrou para o 1-0 
do Amora.

Em desvantagem no marcador, o 
Vitória procurou subir as linhas de 
modo a estagnar a pressão do con-
junto do concelho do Seixal. A me-
lhor oportunidade do primeiro tempo 
aconteceu aos 38 minutos, momento 
em que David Grilo fez uma excelente 
defesa a evitar que o cabeceamento 
do capitão José Semedo repusesse 
a igualdade.

Em transições ofensivas rápidas 
e com muitos homens na frente, o 
Amora continuou a chegar com peri-
go à área dos anfitriões, que voltaram 
a ameaçar o golo em lances protoga-
nizados por Zequinha e Nuno Pinto, 
aos 44 e 45+3 minutos, respectiva-
mente. No primeiro, o avançado viu 
o seu remate ser desviado por Aloísio 
para canto quase traindo David Grilo, 
guardião que fez depois uma defesa 
apertada em cima da linha de golo, 

após cruzamento do lateral sadino.
Na segunda parte, os sadinos en-

traram melhor e conseguiram repor 
o empate, aos 53 minutos, através de 
Mendy. Após excelente cruzamento 
de Zequinha na esquerda, Mendy, ao 
segundo poste, mergulhou de cabeça 
para o 1-1. Depois do golo, os amoren-
ses voltaram à carga e criaram muito 
perigo junto da baliza de João Valido, 
que, aos 66 minutos, viu Landinho 
deferir um remate ao poste.

Antes do final, o Vitória pode agra-
decer a João Valido pelo ponto con-
quistado. Aos 85 minutos, o guardião 
travou de forma categórica uma gran-
de penalidade cobrada por Matheus 
Souza. Antes do apito final, nota 
ainda para a expulsão de Zequinha, 
avançado que viu o segundo cartão 
amarelo e consequente vermelho, 
aos 90+1 minutos. Mesmo com me-
nos um elemento, o Vitória resistiu ao 
Amora nos instantes finais e garantiu 
um empate precioso na luta pelo pri-
meiro lugar.



15 de Março de 2021 O SETUBALENSE 15

no Pavilhão Fidelidade, no Estádio 
da Luz.  A equipa minhota liderou 
o marcador durante grande 
parte do embate e em termos 
parciais não perdeu nenhum dos 
quartos, mas até final a formação 
do Barreiro deixou em aberto o 
apuramento. 

GDESSA falhou 
apuramento 
para a final 
da Taça de 
Portugal  

O Grupo Desportivo da Escola 
Secundária de Santo André 
(GDESSA) falhou o apuramento 
para a final da Taça de Portugal 
de Basquetebol face à derrota 
sofrida com o Vitória de 
Guimarães, por 70-62 no primeiro 
jogo da final four que se disputou 

EXTRACTO 
__ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura pública lavrada no dia 
nove de Março de dois mil e vinte e um, no Cartório Notarial titulado pela Licenciada 
Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito 
na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta 
do Conde, exarada a folhas cento e onze e seguintes, do respectivo livro de notas para 
escrituras diversas número duzentos e vinte e seis, foi efectuada uma escritura de 
JUSTIFICAÇÃO, pela qual, _____________________________________________
__ CARLOS ALBERTO DA SILVA CAETANO, solteiro, maior, natural da freguesia de 
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua Gregório Lopes, Lote 1155, 
Quinta do Conde, Sesimbra, NIF 228 308 470, ___________________________________ 
__ DISSE: ________________________________________________________________ 
__ Que, é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, dos seguintes bens imóveis: _
__ a) PRÉDIO URBANO composto de terreno para construção, com a área de trezentos 
e quinze metros quadrados, que confronta do norte com a Rua Cidade de Olivença, do sul 
com os lotes mil setecentos e onze e mil setecentos e catorze, do nascente com o Lote mil 
setecentos e doze, e do poente com o Lote mil setecentos e dezasseis, sito na RUA CIDADE 
DE OLIVENÇA, LOTE 1713, PINHAL DO GENERAL, freguesia da Quinta do Conde, 
concelho de Sesimbra, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 19477, com 
o valor patrimonial e atribuído de € 46 950,00, __________________________________
e não descrito autonomamente na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra, a cuja área 
pertence, e _______________________________________________________________
__ b) PRÉDIO URBANO composto de terreno para construção, com a área de trezentos 
e quinze metros quadrados, que confronta do norte com os lotes mil setecentos e treze e 
mil setecentos e dezasseis, do sul com a Rua Cidade de Ceuta, do nascente com o Lote mil 
setecentos e onze, e do poente com o Lote mil setecentos e quinze, sito na RUA CIDADE DE 
CEUTA, LOTE 1714, PINHAL DO GENERAL, freguesia da Quinta do Conde, concelho 
de Sesimbra, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 19479, com o valor 
patrimonial e atribuído de € 46 100,00, _________________________________________
__ e não descrito autonomamente na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra, a cuja 
área pertence. _____________________________________________________________ 
__ Que os identificados prédio urbanos são abrangidos pelo sobredito Plano de Pormenor 
do Pinhal do General, aprovado em vinte e oito de Fevereiro de dois mil pela Assembleia 
Municipal de Sesimbra e publicado no Diário da República de três de Outubro de dois mil, 
2ª Série, não lhe sendo aplicável, por isso o disposto no Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro na sua actual redacção. _____________________________________________
__ Que os identificados prédios fazem parte, logo são a desanexar, da parte rustica do 
PRÉDIO MISTO descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o número 
OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM da freguesia da Quinta do Conde, onde 
se mostra registada a aquisição, como bem próprio, a favor de ANTÓNIO XAVIER DE 
LIMA, casado com Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima sob o regime da comunhão de 
adquiridos, actualmente falecido, pela Apresentação vinte e nove, de vinte e nove de Janeiro 
de mil novecentos e setenta e um e inscrito quanto à parte rustica sob parte dos artigos 1 e 
3, ambos da secção C da freguesia do Castelo, e quanto à parte urbana sob o artigo 1272 da 
freguesia da Quinta do Conde, ________________________________________________
__ O qual é abrangido pelo sobredito Plano de Pormenor do Pinhal do General, aprovado 
em vinte e oito de Fevereiro de dois mil pela Assembleia Municipal de Sesimbra e 
publicado no Diário da República de três de Outubro de dois mil, 2ª Série, não lhe sendo 
aplicável, por isso, o disposto no Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro na sua actual 
redacção. _______________________________________________________________
__ Que, os identificados prédios, vieram à posse do justificante, como lotes de terreno para 
construção urbana, isto é, sem qualquer edificação, estado que mantêm, por contrato de 
compra e venda, celebrado em celebrado em data que não sabe precisar do ano de dois mil 
e cinco, com JAIME AUGUSTO FERNANDES PESTANA, natural da freguesia de Ganfei, 
concelho de Valença, e mulher ONDINA LOURENÇO PESTANA, natural da freguesia de 
Midões, concelho de Tábua, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes na 
Rua D. Francisco de Almeida, nº 36, Lisboa, NIFs 129 690 040 e 129 690 058. ___________
__ Que, por seu turno, os ditos JAIME AUGUSTO FERNANDES PESTANA, e mulher 
ONDINA LOURENÇO PESTANA, adquiriram os mesmos bens a MARIA DA 
CONCEIÇÃO PEIXOTO NUNES CASTELA DA MATA, em data que não soube precisar 
do ano de mil novecentos e setenta e nove. _______________________________________ 
__ Que, por seu turno, ainda, a identificada Maria da Conceição Peixoto Nunes Castela da 
Mata, adquiriu os mesmos bens, pelo preço global de oitenta mil escudos, em data que não 
soube precisar do ano de mil novecentos e setenta e quatro, ao titular inscrito, ANTÓNIO 
XAVIER DE LIMA, ao tempo solteiro, maior, ___________________________________
__ sem que alguma de tais transmissões alguma vez tenham sido reduzidas a escritura 
pública, _________________________________________________________________
__ inexistindo, portanto, títulos formais que as comprovem, mostrando-se impossível 
reconstituir o trato sucessivo entre o titular inscrito e o justificante, porquanto o titular 
inscrito, já se encontra falecido. _______________________________________________ 
__ que, assim, o justificante e antes deste os identificados ante possuidores, possuem os 
sobreditos prédios urbanos há mais vinte anos, sendo esta desde sempre exercida em 
nome próprio, com a consciência de nunca, nem mesmo no acto de aquisição estar a 
prejudicar direitos alheios, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição 
ou interrupção de quem quer que fosse. ______________________________________
__ Que durante aquele período de tempo, o justificante, e ante dele os sobreditos ante 
possuidores, agiram como proprietários, sem nunca ocultar esta sua posição ou fossem 
importunados por quem quer que fosse, desde o seu início, usufruindo directamente os 
referidos prédios, considerando-os como coisa sua, desta forma os vendando, murando, 
conservando e beneficiando, pagando os encargos legais e deles retirando todos os benefícios 
próprios de verdadeiros dono, ________________________________________________
__ sendo por isso caracterizada pela boa fé, e exercida de uma forma pública, pacífica e 
contínua, pelo que invocou a aquisição dos sobreditos prédios por usucapião. __________ 
__ Que, devido à forma de aquisição invocada, se encontra impossibilitado de comprovar o 
seu direito de propriedade pelos meios extrajudiciais normais. _______________________ 
__ ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. ______________________________________
__ Cartório Notarial titulado pela Licenciada Maria dos Anjos da Costa Tavares 
Barreiros, Notária em Sesimbra com Cartório sito na Praceta Abel Salazar, Lote 41, Loja 
B, Urbanização da Cova dos Vidros, Quinta do Conde, nove de Março de dois mil e vinte 
e um. ________________________________________________________________
____ A Notária, ___________________________________________________________

Conta registada sob o nº 189.

NOTÁRIA

Cartório Notarial na Quinta do Conde
Concelho de Sesimbra

O Cova da Piedade arrancou um 
ponto na partida que disputou com 
o Leixões, no Estádio do Mar, a contar 
para a 24.ª jornada da Liga Sabseg, 
resultado que prolonga a série sem 
vitórias dos piedenses para seis jo-
gos, com a agravante de neste jogo 
ter desperdiçado um penálti quando 
o resultado estava ainda em branco.

O Cova da Piedade entrou melhor 
no jogo e aos 20 minutos beneficiou 
de uma grande penalidade, na se-
quência de uma falta cometida por 
Diogo Gomes sobre Cele, que seria 
desperdiçada por João Vieira, por 
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Cova da Piedade empata em Matosinhos 
mas desperdiça penalti 

mérito do guarda-redes do Leixões 
que defendeu.

A controlar a partida e com João 
Oliveira endiabrado, o golo inaugural 
não tardou a aparecer e foi mesmo o 
extremo luso-suíço que fez balançar 
as redes na cara do guardião adver-
sário, servido por Cele.

Só depois de estarem em des-
vantagem os matosinhenses des-
pertaram e Joca até ficou perto de 
empatar antes do intervalo, mas foi 
depois do regresso dos balneários 
que os comandados de José Mota 
embalaram na partida, com as en-

tradas de Nenê e Avto.
Depois de uma grande intervenção 

de Facchini a cabeceamento de Pedro 
Pinto, o experiente guarda-redes na-
da pôde fazer aos 57 minutos, quan-
do um passe de Edu Machado rasgou 
a defesa e Belkheir, mais lesto que os 
adversários, seguiu para a baliza e fi-
nalizou com qualidade para empatar 
a partida.

Até ao final do jogo, o Leixões foi 
perdendo fulgor e o Cova da Piedade 
baixou linhas para segurar o empate, 
conquistando assim um ponto na luta 
pela manutenção. J.P.

José Pina

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Desportivo Fabril surpreende 
pela positiva e Oriental Dragon 
pela negativa

Desportivo Fabril e Oriental Dragon 
foram protagonistas na 20.ª jornada 
do Campeonato de Portugal, a equi-
pa do Barreiro pela positiva porque 
venceu o Rabo de Peixe nos Açores 
e a formação que joga na Moita pela 
negativa porque sofreu uma derrota 
pesada em casa do último classifi-
cado.  

Fabril vence em Rabo de Peixe
No Estádio Municipal da Ribeira Gran-
de, o Desportivo Fabril obteve uma 
preciosa vitória numa partida que 
era de extrema importância devido 
à necessidade urgente de conquistar 
pontos para continuar a alimentar a 
esperança de se manter no Campeo-
nato de Portugal. 

O jogo até nem começou nada bem 
para a equipa orientada por João 
Nuno que ficou em desvantagem no 
marcador logo aos cinco minutos. 
Superadas as dificuldades iniciais, 
período em que os açorianos estive-
ram melhor, o Desportivo Fabril foi 
equilibrando, conseguiu aproximar-
-se mais da área contrária e aos 41 mi-
nutos, Leandro empatou na cobrança 
de uma grande penalidade.

Na segunda parte o jogo continuou 
a ser disputado de forma renhida, 
com ambas as equipas à procura do 
golo que acabou por surgir para o 
Fabril, por Rony (80’), na sequência 
de uma espécie de canto mais curto.

Dragon perde em Marvila
No Campo Eng.º Carlos Salema, o 
Oriental Dragon não esteve ao seu 
melhor nível e foi derrotado pelo seu 
homónimo de Lisboa, por margem 
bem dilatada naquele que foi o tercei-
ro desaire sofrido fora de casa, onde 
tem conseguido bons resultados. 

Nesta partida o COL entrou melhor, 
esteve quase sempre por cima no jo-
go e abriu o activo por Forbs (42’), 
saindo para o intervalo em vantagem. 

No regresso dos balneários o Oriental 
Dragon surgiu com outra disposição 
mas aos 50 minutos viu Herlander 
fazer o segundo golo dos lisboetas 
e depois o terceiro por Rafa Santos 
(68’).

Na segunda parte a equipa da Moi-
ta melhorou substancialmente a sua 
prestação e até poderia ter marca-
do mas o melhor que conseguiu foi 
atirar uma bola ao ferro da baliza 
adversária.

Olímpico sofre dois penaltis 
O Olímpico do Montijo, que defron-
tava um adversário do seu campeo-
nato, foi derrotado nos Açores pelo 
Sporting Ideal, por 4-0, e ficou com 
a sua situação mais complicada na 
tabela classificativa. 

O brasileiro Douglas, que fez um 
hat-trick, foi o grande carrasco dos 
montijenses que sofreram dois golos 
de penalti, o primeiro marcado ainda 
na primeira parte (37’), que terminou 
com o resultado de 1-0. Na segunda 
parte, Desmond fez o 2-0 aos 57 mi-
nutos e Douglas fechou a contagem 
com mais dois golos, aos 77 (penalti) 
e 85 minutos. 

Olímpico do Montijo 
perde com Sporting 
Ideal e fica em situação 
complicada na tabela 
classificativa



04:15 ~ 3.7m ~ Preia-mar
10:24 ~ 0.3 m ~ Baixa-mar
16:38 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
22:37 ~ 0.4 m ~ Baixa-marSE
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09:54 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
16:06 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
22:05 ~ 0.5 m ~ Baixa-mar

03:43 ~ 3.7 m ~ Preia-mar
09:55 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
16:05 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
22:06 ~ 0.5 m ~ Baixa-mar

04:39 ~ 4.0 m ~ Preia-mar
10:31 ~ 0.3 m ~Baixa-mar
17:01 ~3.8 m ~ Preia-mar
22:43 ~0.4 m ~Baixa-mar

MARÉS

FICHA TÉCNICA REGISTO DE TÍTULO n.º 107552 | DEPÓSITO LEGAL n.º 8/84 PROPRIETÁRIO Outra Margem – Publicações e Publicidade, NIF 515 047 325 (detentores de mais de 10% do capital social: Gabriel Rito e Carlos Bordallo-Pinheiro) Sede do 
proprietário: Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal EDITOR Primeira Hora – Editora e Comunicação, Lda, NIF 515 047 031 (Detentores de mais de 10% do capital social: Setupress Lda, Losango Mágico, Lda, Carla Rito e Gabriel Rito) Sede do 
Editor Travessa Gaspar Agostinho,1, 1.º, 2900-389 Setúbal Conselho de Gerência Carla Rito, Carlos Dinis Bordallo-Pinheiro, Gabriel Rito e Carlos Bordallo-Pinheiro REDACÇÃO Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal DIRECTOR Francisco Alves 
Rito Redacção Mário Rui Sobral, Humberto Lameiras, Ana Martins Ventura Desporto Ricardo Lopes Pereira, Miguel Nunes Azevedo, José Pina Departamento Administrativo Teresa Inácio, Dulce Soeiro, Branca Belchior PUBLICIDADE Direcção Comercial 
Carla Sofia Rito, Carlos Dinis Bordallo-Pinheiro  Coordenação Ana Oliveira (Setúbal), Carla Santos (Moita e Barreiro) Publicidade Lina Rodrigues, Rosália Baptista, Célia Félix, Mauro Sérgio IMPRESSÃO Tipografia Rápida de Setúbal, Lda - Travessa Gaspar 
Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal geral@tipografiarapida.pt  DISTRIBUIÇÃO VASP - Venda Seca, Agualva - Cacém Tel. 214 337 000 Tiragem média diária  9000 exemplares Estatuto Editorial disponível em www.osetubalense.com


