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Caro leitor, em 14/6/1972 lia-se 
n’«O Setubalense»: «As obras 
do Aeródromo de Rio Frio co-
meçarão em 1974 e estarão 

prontas em 1980. E na primeira fase 
poderá receber entre 25 a 30 milhões 
de passageiros». Isto provoca-nos 
um sorriso amarelo, devido ao que 
aconteceu ao aeroporto anunciado 
e à tragédia que nos querem servir 
no Montijo. O termo aeródromo, na 
altura, designava um aeroporto, mas 
hoje refere-se a uma pequena instala-
ção aeroportuária; a outra diferença é 
que se situava em Rio Frio (em Faias, 
um pouco mais a leste). O aeródromo 
referido na notícia era o novo aeroporto 
de Lisboa, cuja localização (depois de, 
em 1958, se ter falado em Rio Frio) foi 
estudada durante sete anos entre cinco 
hipóteses: Fonte da Telha, Alcochete, 
Montijo, Porto Alto e Rio Frio. Em 1971, 
o GNAL-Gabinete do Novo Aeroporto 
de Lisboa (criado pelo D. L. n.º 48902, 
de 8/3/1969, para «coordenar toda a 
actividade relacionada com a constru-
ção do novo Aeroporto de Lisboa»), pu-
blicou um relatório com a escolha: o Rio 
Frio (confirmada por três consultoras 
estrangeiras do ramo).

Depois disso, irresponsavelmente 
e com elevados custos, a localização 
andou aos empurrões de um lado 
para o outro: ignorou-se o trabalho 
feito, gastou-se milhões de euros 
em estudos inúteis, abandonou-se a 
localização que permitia a expansão 
por fases e sem restrições do grande 
aeroporto de Lisboa em Rio Frio. Aqui 
seria servido pela plataforma logísti-
ca do Poceirão, para as mercadorias, 
em articulação com os portos de Se-
túbal, Lisboa, Sines e com uma ligação 
ferroviária a Espanha. E nessa altura 
cessariam os 600 voos por dia sobre 
Lisboa, com picos de 700 (números 
antes da Covid), o risco de acidentes 
e os efeitos da enorme poluição na 

Aeroporto do Montijo: tragédia anunciada 
ou «fava» como brinde para os contribuintes?

OPINIÃO

Manuel Henrique Figueira 

saúde das pessoas.
E a Península de Setúbal ganharia 

uma nova centralidade para o seu 
desenvolvimento, numa zona de fra-
ca densidade populacional mas com 
potencial de crescimento, desconges-
tionando as zonas de maior densidade 
populacional a poente, onde agora se 
quer construir um sucedâneo em ver-
são raquítica, e com um tempo de vida 
muito curto.

O aeroporto no Montijo, como 
alertaram vários especialistas (Car-
los Ramos, ex-bastonário da Ordem 
dos Engenheiros e ex-presidente do 
LNEC-Laboratório Nacional de Enge-
nharia Civil; Mário Lopes, membro da 
FUNDEC-Associação para a Formação 
e o Desenvolvimento em Engenharia 
Civil e Arquitectura e professor no IST-
-Instituto Superior Técnico; José A. Al-

Munícipe de Palmela
manuelhenrique1@gmail.com

ves, investigador no CESAM-Centro 
de Estudos do Ambiente e do Mar da 
Universidade de Aveiro, entre outros), 
tem muitos riscos: fica na maior e mais 
importante zona húmida do país, 
cheia de avifauna (ignora-se a legisla-
ção nacional, comunitária e os acor-
dos internacionais para a proteger); a 
presença maciça de aves é um perigo 
para a operação aérea; o corredor de 
circulação dos aviões sobrevoa, a bai-
xa altitude, 300 mil pessoas (contra 
400 no campo de tiro de Alcochete, 
escolhido em 2008); exige prolongar 
a pista 390 metros num sapal (quem 
não se lembra da tragédia financeira 
da estação do metro do Terreiro do 
Paço); a ANEPC-Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil deu 
parecer negativo, por causa da possi-
bilidade de tsunamis e de sobrevoar 
o barril de pólvora que é o Parque 
Empresarial da Fisipe (no Lavradio); 
ignora-se o risco de subida do nível 
médio do mar devido às alterações 
climáticas; apoia-se num EIA-Estudo 
de Impacto Ambiental feito à medida, 
posterior à decisão do Montijo; não 
há estudo de Avaliação Ambiental Es-
tratégica a comparar as hipóteses de 
Alcochete e Montijo; esgota-se entre 
2030 e 2035, não passando de um re-
mendo temporário e um desperdício 
de recursos.

Por fim, o acordo entre o Governo 
e a ANA-Aeroportos de Portugal (da 
empresa privada Vinci) de, até 2028, 
esta investir 550 mil milhões de eu-
ros no aeroporto Humberto Delgado 
e 600 milhões na construção do Mon-
tijo é ridículo, dadas as condições do 
terreno. A única certeza é que a Vinci 
gastará apenas 600 milhões no Mon-
tijo: a fava como brinde ficará para os 
contribuintes.

A única certeza 
é que a Vinci 

gastará apenas 
600 milhões no 
Montijo: a fava 

como brinde 
ficará para os 
contribuintes

A pandemia, além das des-
graças profusamente divul-
gadas e discutidas, trouxe-
-nos a praga das máscaras 

espalhadas pelo chão, de que não se 
ouve falar. Em Setúbal, encontramo-
-las por todo o lado. Quando vi a pri-
meira, pensei que teria caído de uma 
algibeira ou de uma mala. Mas agora, 
que as vejo às dúzias nas minhas ca-
minhadas, não tenho dúvidas: uma 
ou outra talvez tenha caído, mas a 
maioria foi aventada. 

Há mentalidades que levam sé-
culos a civilizar. Vemos tanta gente 
que se comporta como nas eras dos 
esgotos a correr a céu aberto ao pé 
da porta, e dos despejos (inclusive 
dos penicos) lançados pela janela ao 
brado de «Água vai!». Atiram toda a 
porcaria para o chão, quantas vezes 
a um passo dos caixotes do lixo – os 
varredores, que são gente e mere-
cem respeito, que se danem, que se 
cuidem, que se enojem, que reco-
lham. Estranho comportamento no 
final do primeiro quartel do século 
XXI, na época digital, da escolari-
dade universal e da informação ao 
alcance da totalidade dos cidadãos. 
Anda meio mundo a cantar odes 
gloriosas às novas tecnologias, de 
olhos espetados nos «telefones inte-
ligentes» e presunçoso da pertença 
ao modernismo e à civilização, mas 
ignorante de que as enxurradas, o 
vento e as marés arrastam de tudo 
para o mar, e de que as máscaras 
para a covid são lixo nojento e pe-
rigoso. 

Num dos dias soalheiros deste 
final de Inverno, sedento de ar livre 
e liberdade, e preocupado com os 
défices de vitamina D, resolvi des-
confinar as pernas e o espírito, nu-
ma fuga até à Praia da Saúde. Levava 
comigo um saco de plástico e umas 
luvas de borracha, para mimar o am-

Uma praga de máscaras

OPINIÃO

Juvenal José Cordeiro Danado

Professor

biente. Entrei no areal a usufruir do 
sol e a encher o saco. Ainda não ia a 
meio da praia do PUA, uma sacada. 
Despejei-a num caixote do parque. 
No final da praia, outra sacada. Duas 
sacadas, plásticos e onze máscaras. 

Se já andávamos a comer resí-
duos de plástico (estudos recentes 
realizados na Holanda revelaram 
partículas microscópicas de plásti-
co nos tecidos de peixes e de bival-
ves marinhos), o próximo petisco a 
acrescentar à nossa dieta de nojices 
e venenos será resíduos de máscaras 
que andaram na cara de desleixados 
e irresponsáveis, quiçá infetados de 
covid. 

Se já andávamos 
a comer 

resíduos de 
plástico, o 

próximo petisco 
a acrescentar 
à nossa dieta 

de venenos 
será restos de 

máscaras

Abertura
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eléctricos, e duas delas já têm 
localização definida. 
Uma ficará na Alemanha e outra 
na Suécia. Para uma terceira 
fábrica concorrem três possíveis 
destinos, Portugal, Espanha ou 

França. 
Segundo o jornal PÚBLICO, que 
avançou a notícia ontem, cada 
uma das seis fábricas vai ter uma 
capacidade produtiva anual de 
40 GWh.

Corrida à fábrica 
de baterias da 
Volkswagen

Portugal está na corrida à 
instalação de uma nova fábrica de 
baterias da Volkswagen. 
O grupo Alemão quer construir 
seis novas unidades, para 
produzir baterias para os carros 

Informação da empresa 
dá conta de que os 
5.282 colaboradores da 
fábrica de Palmela não 
devem ser abrangidos 
pelos cortes

AUTOEUROPA

Fábrica de Palmela não deverá ser 
afectada pela redução de 5.000 
postos de trabalho na Volkswagen

A redução de cinco mil postos de 
trabalho anunciada pelo construtor 
automóvel alemão Volkswagen “é 
apenas para as fábricas da Alema-
nha”, pelo que não deverá afectar 
a fábrica de Palmela, disse ontem à 
agência Lusa fonte da Autoeuropa.

No início deste ano, a fábrica de 
automóveis de Palmela tinha um 
total de 5.282 colaboradores, dos 
quais 98% com vínculo permanen-
te, que, de acordo com informação 
da empresa, não serão abrangidos 
pela redução de postos de trabalho 
anunciada pelo grupo alemão.

A actividade da Autoeuropa tem um importante impacto também na operação do Porto de Setúbal

DR

No ano passado, a Autoeuropa 
produziu 192.000 automóveis e 20 
milhões de peças para outras fábri-
cas do grupo alemão, que, segundo 
a empresa, representam 1,4% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) e 4,7% das 
exportações portuguesas.

  De acordo com o jornal alemão 
Handelsblatt, citado pela agência de 
informação financeira Bloomberg, 
o grupo Volkswagen alcançou um 
acordo com as estruturas represen-
tantes dos trabalhadores que pode 
levar a um corte de cinco mil postos 
de trabalho e 500 milhões de euros 
em despesas de reestruturação da 
actividade empresarial do construtor.

A redução de cinco mil postos de 
trabalho, de acordo com o mesmo 
jornal, deverá ser concretizada atra-
vés de medidas voluntárias como re-
formas parciais e antecipadas, num 
esforço para reduzir custos e focar-se 
na produção elétrica.

A Volkswagen tinha anunciado 
em Dezembro que ia negociar com 
os sindicatos para garantir um acordo 
que, ao baixar os custos em 5% até 
2023, permitisse ao grupo focar-se 
na produção de veículos eléctricos e 
nas operações de 'software'.

De acordo com a Bloomberg, o 
acordo laboral existente impede os 
despedimentos até ao final da dé-
cada.

A Volkswagen vendeu 5,3 milhões 
de veículos em 2020, menos 15,1% 
face ao ano anterior, penalizada pela 
queda em todos os mercados devido 
à pandemia de covid-19, segundo os 
números anunciados em Janeiro pelo 
construtor alemão.
GR / Lusa

A Autoeuropa produziu 192.000 
automóveis e 20 milhões de 
peças para outras fábricas do 
grupo alemão

192 mil
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Assembleia Geral Ordinária 

Convocatória 
Nos termos da alínea b' do n.º2 do art.º 22º do Compromisso desta 
Santa Casa, convoco uma Assembleia Geral Ordinária, a ter lugar 
na Biblioteca da Santa Casa, no próximo dia 30 de Março de 2021, 
terça-feira, pelas 20.00 horas, com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 

1.   Apresentação, discussão e votação do Relatório de Activida-
des e Contas de Gerência do ano de 2020, acompanhados do 
Parecer do Conselho Fiscal e da Certificação Legal de Contas

2.   Assuntos de interesse para a Instituição

Se à hora designada não estiver presente a maioria legal de Irmãos, 
a Assembleia funcionará, em 2ª convocatória uma hora depois 
com qualquer número, conforme o disposto no n.º 1 do art.º 24º 
do mesmo Compromisso. 
Palmela, 10 de Março de 2021

O Presidente da Assembleia Geral

Prof. Doutor Alberto Manuel Trovão do Rosário

SETÚBAL

Presidente da autarquia 
confiante na realização da Feira 
de Sant’Iago revela novidades

Depois de ter sido adiada no passado 
ano devido à propagação da covid-19, 
a Feira de Sant’Iago volta a estar ‘em 
cima da mesa’ repleta de novidades, 
estando já agendada, como habitual, 
“para a última semana de Julho e a 
primeira de Agosto”, revelou ontem 
Maria das Dores Meira, presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal, 
enquanto participava no projecto 
“UNISETI CONVIDA”, da universidade 
sénior sadina.

A nível estrutural, o município tem 
em desenvolvimento diversas altera-
ções, estando a autarca confiante de 
que a edição deste ano da emblemá-
tica feira se venha a realizar. “Estamos 
a fazer a montagem de equipamentos 
definitivos, como casas-de-banho, 
salas de reuniões e quiosques em ma-
deira. Estamos, também, a montar 
um grande espaço para os camarins 
dos artistas e para a parte adminis-
trativa”, começou por revelar Maria 
das Dores Meira.

Em seguida, acrescentou: “vamos 
ter a parte da frente toda nova, com 

um pórtico pronto e uma vedação 
muito bonita, que vai apanhar a pa-
rede do Pavilhão das Manteigadas”. 
Uma das grandes novidades envolverá 
também este equipamento, uma vez 
que está a ser instalado “um campo de 
futebol entre as piscinas e o pavilhão”. 
“Estamos a fazer dois campos de padel 
e um de futebol de praia. Depois tere-
mos o pavilhão, que entra dentro da 
Feira de Sant’Iago”, revelou.

Estas intervenções, espera a edil, 
estarão concluídas a tempo da feira. 
No local, está ainda a ser feito “um 
varandim panorâmico, todo em ma-
deira, no meio das árvores”.

Com todas estas novidades, a autar-
ca considera que “a feira vai ser mais um 
grande sucesso”. O programa mantém-
-se o mesmo, com o tema principal cen-
trado na Praia. “Os artistas que estavam 
contratados vão ser os mesmos. Para 
os ajudarmos, o ano passado pagámos 
50% dos caches. Acho que vai ser boa e 
animada. Sempre com muito cuidado, 
com máscara para não termos nenhum 
desgosto”, revelou.
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Setúbal lacuna. Assim, “os utentes seniores 
que tenham sido convocados para 
serem vacinados e que estejam em 
situação de desvantagem”, como 
mobilidade reduzida ou sem apoio 
familiar, vão puder contar com este 
apoio, explicou a autarquia em 
comunicado.

Junta de São 
Sebastião oferece 
transporte aos 
utentes seniores 
para vacinação

A Junta de São Sebastião vai 
proporcionar à população sénior da 
freguesia o transporte para o Centro 
de Vacinação Covid-19, a funcionar 
no Cais 3 do Porto de Setúbal, 
depois de o Agrupamento de 
Centros de Saúde (ACES) Arrábida 
ter identificado a existência desta 

Maria Carolina Coelho

Crianças das creches, 
pré-escolas e 1.º ciclo 
regressaram às aulas 
presenciais, depois de 
praticamente um ano 
de ensino à distância

DORES MEIRA ASSEGURA QUE ESCOLAS TÊM AS DEVIDAS PRECAUÇÕES

Alegria das crianças na reabertura das escolas 
em dia de sol antecipa Primavera de esperança

A cidade de Setúbal e a região, assim 
como o resto do País, começaram 
ontem a ‘respirar fundo’, ainda que 
lentamente, com a reabertura das 
creches, pré-escolar e 1.º ciclo, assim 
como dos cabeleireiros, livrarias ou 
bibliotecas. Um momento que Ma-
ria das Dores Meira, presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal, con-
siderou “já pecar por tardio”. 

“Não estou a dizer que foi fora do 
tempo. O que partilho convosco é o 
desejo que isto acabe. Agora foi um 
passinho, que nós, com o nosso dever 
cívico, temos de continuar a tomar, 
com todas as cautelas, dentro do que 
são as regras da Direcção-Geral da 
Saúde”, explicou a autarca, enquanto 
participava ontem na nova iniciativa 
da Universidade Sénior de Setúbal, a 
“UNISETI convida”.

Para este primeiro dia de aulas 
presenciais para as crianças até ao 
4.º ano de escolaridade, Maria das 
Dores Meira garantiu, perante 85 par-
ticipantes, estar “tudo desinfectado, 
tudo limpo e devidamente arejado”. 
“O resto, dentro do espaço público, 
está neste momento a ser limpo e 
os bancos de jardim já estão todos 
disponíveis. Estamos a pôr tudo em 
condições para as pessoas usarem”, 
acrescentou. 

No entanto, e apesar da elevada 
“pressão” sentida, referiu no en-
contro que contou, também, com 
a participação de Francisco Alves 
Rito, director de O SETUBALENSE, 
que ainda não é tempo de reabrir os 
parques infantis. Com Setúbal “a ter 
uma incidência extremamente bai-
xa”, havendo ontem apenas registo 
de quatro novos infectados com co-
vid-19, a presidente da autarquia diz 
só ficar satisfeita “quando não hou-
ver um óbito a registar e ninguém 

No Montalvão, os portões abriram antes das 9h30 para o primeiro dia do regresso aos sorrisos e brincadeiras

O SETUBALENSE

de ocupação da via pública” e a “ocu-
pação da publicidade”. “Para um mu-
nicípio que tem, ainda, dificuldades 
financeiras e que não tem a sua situa-
ção financeira totalmente resolvida, 
é muito dinheiro”, confessa.

Contudo, nem mesmo estes en-
traves fizeram parar as obras planea-
das. “Não parou nem uma porque os 
empreiteiros garantiram a sua conti-
nuidade. Está tudo a andar. Algumas, 
inclusive, irão passar para o mandato 
que vem porque são muito grandes”, 
referiu.

No que diz respeito à vacinação 
contra a covid-19, Maria das Dores 
Meira admitiu não estar a decorrer à 
velocidade desejada, havendo muita 
dificuldade em relação à entrega da 
vacina e à sua distribuição. “Têm es-
tado a chegar, mas muito poucas para 
as necessidades. Vamos ver se agora 
no segundo trimestre se o número vai 
aumentar”.

Até ao momento, praticamente 
“todos os lares” da cidade estão 
vacinados e os “surtos quase todos 
resolvidos”. “Mais de 40% já têm a 
segunda dose tomada. As forças de 
segurança estão praticamente va-
cinadas. Os bombeiros também e, 

portanto, estão agora a proceder à 
vacinação do pessoal docente e não-
-docente, também para termos essa 
precaução para os nossos meninos 
estarem mais seguros”, disse.

Balanço é positivo mas regresso  
à normalidade só com cautela
De uma forma geral, o balanço que 
Maria das Dores Meira faz do comba-
te à pandemia na cidade de Setúbal é 
positivo, mas admite que regresso à 
normalidade deverá apenas ser feito 
com muita cautela.

“Temos estado a fazer um muito 
bom trabalho. Há sempre um grupo 
mais desesperado, mas nós conver-
sávamos ou ia a polícia e as coisas iam 
rapidamente ao sítio. Na generalida-
de acho que Setúbal esteve muito 
bem”, afirmou.

Com 510 alojamentos locais licen-
ciados, a autarca considera que, a ní-
vel de turismo, “Setúbal tem todas as 
condições para reactivar, mas com 
calma”. “Acho que o Verão será um 
bocadinho melhor. Quando o bicho 
se for embora, Setúbal tem tudo para 
bombar, porque está cada vez mais 
bonita, cada vez com mais equipa-
mentos”, rematou. 

ANUNCIADA

União das 
Freguesias 
requalifica 
polo de 
atendimento

A União das Freguesias de Setúbal 
tem actualmente em vigor uma obra 
de requalificação no seu polo de aten-
dimento situado na Nossa Senhora 
da Anunciada, “motivada pela reso-
lução de problemas estruturais do 
edifício”, esclareceu a autarquia em 
comunicado.

A intervenção, a decorrer desde a 
“primeira semana de Março, repre-
senta um investimento de onze mil 
euros”. Os trabalhos de renovação 
desenvolvidos no espaço localizado 
no n.º 13 da Rua Deputado Henrique 
Cardoso pretendem, igualmente, 
“reorganizar e melhorar o funciona-
mento do serviço de atendimento 
ao público, que passa a contar com 
um espaço reestruturado”. Também 
“as instalações serão adaptadas para 
passar a contar com uma nova sala”, 
assim como será colocado um novo 
chão, pintadas as paredes e instalado 
“um novo sistema de electricidade e 
de iluminação em LED”. 

Enquanto estiverem a ser execu-
tados os trabalhos, “o atendimento 
ao público encontra-se centrado na 
Sede da União das Freguesias de Se-
túbal, em Santa Maria da Graça, na 
Rua do Mormugão, n.º 40”.

nos cuidados intensivos nem nos 
hospitais”. 

Para a obtenção destes resultados, 
a edil revelou que a Câmara Municipal 
sadina investiu no último ano mais de 
um milhão de euros, valor esse atin-
gido através da aquisição “de equi-
pamentos de protecção individual e 
de álcool-gel para milhares de traba-
lhadores”, da colocação de materiais 
de segurança em todos os serviços 
municipais e do fornecimento de 
refeições nas escolas de retaguarda. 

“Tivemos de pôr equipamentos em 
mais de 50, como na área da cultura, 
do desporto e dos serviços administra-
tivos – nos edifícios dos Ciprestes, Sa-
do, Praça de Bocage e Camilo Castelo 
Branco. Depois, também tivemos gas-
tos com a alimentação. Nesta segunda 
fase, temos vindo a dar cestos com 
produtos alimentares e de higiene 
pessoal. Demos, também, refeições 
aos filhos de pessoal que está na linha 
da frente e a carenciados”, esclareceu.

Também “de há um ano a esta 
parte", a edilidade deixou de receber 
perto do mesmo valor no que diz res-
peito a taxas, depois de ter isentado 
“as bancas dos quatro mercados do 
pagamento”, assim como “as taxas 

DR
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PalmelaAs bibliotecas municipais do concelho 
de Palmela reabrem hoje ao público, 
no âmbito do desconfinamento 
definido pela tutela. “A entrada nas 
bibliotecas está condicionada à 
lotação máxima de cada espaço e o 
acesso às salas será orientado pelos 
trabalhadores municipais”, indica 

Bibliotecas reabrem 
hoje e entregas ao 
domicílio mantêm-se 
até dia 31

a Câmara Municipal. A autarquia 
adianta que “o serviço de empréstimo 
ao domicílio vai manter-se nos 
moldes actuais até dia 31 de Março”, 
altura em que passará a destinar-
se “exclusivamente a pessoas em 
isolamento profiláctico” ou outras 
impedidas de se deslocarem.

BREVES

Mário Rui Sobral 

Município quer 
ver contemplados 
vários investimentos 
“estratégicos para a 
região e a economia 
nacional"

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 

Palmela teme ficar fora da mira da “bazuca"
e apresenta quase 40 medidas à tutela

O município de Palmela apresentou 
à tutela cerca de 40 medidas que es-
pera ver integradas na proposta de 
Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR), que esteve em consulta pú-
blica até ao passado dia 1. Entre essas 
medidas estão “vários investimen-
tos de importância estratégica para 
a região de Setúbal e para a economia 
nacional”, revela a autarquia.

Isto porque o município “não encon-
trou vertidos no documento” esses 
investimentos “reivindicados há mui-
to”, receando assim que, tal como no 
Programa Nacional de Investimentos 
2030, Palmela “fique de fora do investi-
mento previsto” e que o PRR “seja mais 
uma oportunidade perdida para o con-
celho e para a Península de Setúbal”. 

Entre as cerca de quatro dezenas 
de medidas que apontou, o municí-
pio destaca investimentos como “a 
requalificação das áreas de acolhi-
mento empresarial Palmela/Biscaia, 
Vale do Alecrim/Carrascas e Vila Amé-
lia/Autoeuropa”. E junta também “a 
requalificação das circulares norte 
e sul da Autoeuropa, para melhoria 
do acesso à rede rodoviária regional 
e nacional e aumento da competiti-
vidade das empresas do cluster au-
tomóvel”, bem como “a construção 
das variantes às EN379 e EN252, 
previstas desde 1997”, além da “con-
cretização da Plataforma Logística 
do Poceirão, respectivos acessos e 
ligações rodoferroviárias”. Ao mes-
mo tempo, o município apela ainda 
“à construção e/ou reforço de inter-
faces multimodais na península, em 
torno das estações ferroviárias, gares 
rodoviárias e portos marítimos, em 
articulação com a mobilidade suave”, 
dando como exemplo “o interface zo-
na HUB10 – Penalva/Coina/ Pragal”. 

O município quer ver requalificadas as áreas de acolhimento empresarial
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Elencados também, na vertente 
da gestão da floresta contemplada 
pelo PRR (conhecido como “bazuca 
europeia"), foram “o Parque Munici-
pal Ribeira da Salgueirinha – Lagoa 
da Brejoeira, no âmbito do corredor 
ecológico da Área Metropolitana de 
Lisboa, a consolidação de taludes, en-
costas e caminhos rurais em zonas 
naturais sujeitas a erosão, particular-
mente na Serra da Arrábida, o Pro-
grama de Ordenamento e Gestão do 
Espaço entre as Serras de S. Luís e do 
Louro e Vale de Barris”, além da “do-
tação das associações de bombeiros 
do concelho de novos equipamentos 
de protecção individual e veículos de 
combate a incêndios”. 

O município realça ainda outra das 
preocupações manifestadas à tutela: 
“o reforço das verbas previstas para 
o programa Habitação 1.º Direito”, 
que considera “insuficientes para 
apoiar as  Estratégias Locais de Ha-
bitação, em preparação por todos 
os municípios, e para as respostas 
sociais, dirigidas à requalificação e 
construção de centros de dia, lares 

para pessoas idosas e dependentes 
e centros de cuidados intermédios e 
continuados”. E, a terminar, sublinha 
a “proposta de criação de uma Inter-
venção Territorial Integrada ou de 
uma Operação de Desenvolvimento 
Estratégico Territorial para a Penínsu-
la de Setúbal”. Esta proposta visa “a 
eliminação de bolsas de pobreza e a 
intervenção directa junto dos secto-
res mais afectados pela pandemia”, 
salienta o município, sem esquecer a 
necessidade de “melhoria e reforço 
do programa ADAPTAR para micro, 
pequenas e médias empresas, apoios 
ao movimento associativo, à rede so-
cial, a artistas, iniciativas culturais e às 
artes”, entre outros.

O PRR nacional, lembra a autar-
quia, “tem prazo de execução até 
2026 e prevê um pacote de cerca de 
16,5 mil milhões de euros em fundos 
comunitários, que devem alavancar a 
retoma da economia e o crescimento 
sustentável de longo prazo”, além de 
dar resposta “aos desafios da dupla 
transição, para uma sociedade mais 
ecológica e digital”.

A vacinação contra a covid-19 no 
concelho de Palmela já abrangeu 
“1 541 utentes e funcionários 
dos lares, 1 165 dos quais com 
as duas doses”, anunciou o 
município. Segundos os dados 
apurados até sexta-feira, 12, “48 
utentes com mais de 80 anos” 
já  receberam as duas doses e 
“1 083 a primeira dose”. Foram 
ainda inoculadas com uma dose 
“666 pessoas” com mais de “50 
anos e patologia associada, e 
menos de 66 anos”.

A partir da próxima sexta- 
-feira e até 11 de Abril, a zona 
dos Pinheirinhos no Pinhal 
Novo vai ter uma intervenção 
cenográfica da artista plástica 
Marta Fernandes da Silva, 
anunciou o município. “Trata-se 
de uma estrutura de grandes 
dimensões (uma máscara)”, 
instalada no local, no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial 
do Teatro, informou a autarquia.

A ENA - Agência de Energia e 
Ambiente da Arrábida entregou, 
no último sábado, à Câmara 
de Palmela duas bicicletas 
eléctricas, no âmbito do projecto 
EnerNETMob para promover 
a mobilidade sustentável. As 
bicicletas “vão estar disponíveis 
para os trabalhadores que as 
queiram utilizar em pequenas 
deslocações de serviço, mediante 
requisição”, revelou a autarquia.

COVID-19 
Mais de três mil 
recebem vacina

PINHAL NOVO
Zona dos 
Pinheirinhos 
com máscara 
gigante

MOBILIDADE
Autarquia 
ganha bicicletas 
eléctricas 

A autarquia 
propôs a 
requalificação 
das circulares 
da Autoeuropa 
e a construção 
das variantes às 
EN379 e EN252

Inovação, floresta e apoio social
No campo da inovação, a Câmara 
Municipal indicou entre as propos-
tas apresentadas “a criação do Par-
que Tecnológico de Palmela, para a 
articulação do sector empresarial e 
a academia/I&D, e de um laboratório 
colaborativo para apoio às empresas 
na Península de Setúbal, do polo sul 
do Mercado Abastecedor da Região 
de Lisboa e da ‘Cidade do Cinema de 
Palmela’, enquanto cluster em torno 
das indústrias criativas”. 
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Palmela

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 

PUBLICIDADE

Mário Rui Sobral 

Apoio à economia local 
prevê investimento de 
um milhão de euros a 
fundo perdido

NA REUNIÃO DE AMANHÃ

Vereador do PSD 
propõe programas de 
apoio às empresas e à 
população carenciada

A Câmara Municipal de Palmela vai 
decidir amanhã sobre a adopção de 
dois programas que visam responder 
aos efeitos da pandemia: um de apoio 
extraordinário à economia local, no 
valor total de um milhão de euros; e 
outro de emergência social.

Os dois programas são propostos 
pelo vereador do PSD, Paulo Ribeiro.

No programa extraordinário de 
apoio à economia local, o social-
-democrata propõe que a autarquia 
invista um milhão de euros de “apoio 
global para “promover a sobrevivên-
cia das empresas e a manutenção dos 
postos de trabalho”. Este programa, 
de acordo com as propostas a que O 
SETUBALENSE teve acesso, destina-
-se “a empresas e empresários em 
nome individual que tenham sofrido 
uma redução do volume de factura-
ção decorrente da situação pandé-

mica”, mediante algumas condições. 
Os beneficiários devem “ter sede ou 
domicílio fiscal e actividade no conce-
lho”, apresentarem “micro ou peque-
nas empresas” ou serem "empresá-
rios em nome individual”. A empresa 
deve “estar legalmente constituída a 
31 de Dezembro de 2019 ou com iní-
cio de actividade válido nas finanças 
no caso dos empresários em nome 
individual” e ter “sofrido uma redu-
ção no volume de facturação igual 
ou superior a 35 % no ano económi-
co de 2020, relativamente ao ano de 
2019”. E ter registado “um volume de 
facturação até 350 mil euros no ano 
económico de 2019”. 

Às empresas que não estiveram 
constituídas durante todo o ano de 
2019 deverá ser “aplicada a média 
da facturação dos meses em que 
estiveram constituídas”. A proposta 
determina ainda que os beneficiários 
comprometam-se “a manter, pelo 
menos, um número de trabalhadores 
igual ao que possuíam em Dezembro 
de 2020”, e a “ausência de dívidas” nas 
finanças, segurança social e município. 
Contempla a “atribuição de um apoio 
financeiro não reembolsável, corres-
pondente ao montante de 665 euros” 
por cada trabalhador empregado até 
Dezembro de 2020. E a atribuição de 
igual verba, também a fundo perdi-
do, “aos empresários que exerçam a 
actividade em nome individual e que 
não possuam trabalhadores”. O valor 
máximo de apoio a atribuir a cada em-
presa é de 10 mil euros.

Já o programa de emergência so-
cial visa apoiar de forma excepcio-
nal e pontual “agregados familiares 
economicamente carenciados”. 
Destina-se a munícipes residentes no 
concelho, “trabalhadores por conta 
de outrém, trabalhadores indepen-
dentes, em situação de lay off ou de 
desemprego, inscritos no Centro de 
Emprego a partir de 15 de Março de 
2020”, e cujo rendimento mensal per 
capita do agregado familiar se enqua-
dre nas determinações. A proposta 
define a atribuição de “um máximo 
de três apoios económicos, de valor 
unitário não superior a 250 euros".

Os dois programas são amanhã 
votados pelo executivo camarário.

REPOSIÇÃO DAS FREGUESIAS 

CDU acusa PS e PSD de traírem 
confiança das populações 

A Coordenadora CDU do Concelho 
de Palmela condenou ontem o PS e o 
PSD por terem rejeitado uma propos-
ta de lei defendida pelo PCP a favor 
da reposição das freguesias extintas. 
Em comunicado, a coligação acusa 
socialistas e social-democratas de 
não honrarem a vontade das popu-
lações de Poceirão e Marateca.

“Esta posição de PS, PSD e da res-
tante direita é absolutamente conde-
nável. No plano local estes partidos, 
para agradar às populações de Pocei-
rão e Marateca, dizem-se a favor da 
reposição das freguesias, mas na As-
sembleia da República votaram con-
tra as várias propostas apresentadas 
pelo PCP”, critica a CDU, que acusa os 
socialistas de não quererem resolver 
a situação antes das autárquicas. “Fi-
ca novamente evidente que nunca 
existiu vontade política, por parte do 
PS, para repor a tempo do próximo 

acto eleitoral as freguesias extintas 
pelo Governo PSD/CDS.”

A estrutura local da CDU considera 
ainda que a anexação das freguesias 
não se traduziu em benefícios para as 
populações. “Como é amplamente re-
conhecido pelas populações, a extinção 
das freguesias não trouxe quaisquer 
ganhos financeiros, apenas contribuiu 
para o encerramento de serviços, difi-
cultar o acesso a fundos comunitários 
e isolar as populações destas zonas 
rurais, contribuindo para agravar as 
suas condições de vida”, pode ler-se 
no comunicado. A concluir, a CDU pro-
mete continuar a lutar pela reposição 
das freguesias e acusa os dois partidos 
de traírem a confiança dos eleitores. “As 
populações de Poceirão e de Marateca 
podem confiar na CDU que respeita a 
sua vontade e honra sempre os seus 
compromissos, ao contrário de PS e 
PSD”, remata a coligação. M.R.S.

ADEGA DE PALMELA 
Vale de Touros 
Reserva 2017 
conquista ouro 
no Mundus Vini

O vinho Vale de Touros Vinhas Velhas 
Reserva 2017 conquistou uma meda-
lha de ouro para a Adega de Palme-
la, no concurso Mundus Vini Spring 
Tasting, que decorreu este mês na 
Alemanha.

O néctar, que triunfou num dos cer-
tames mais prestigiados do mundo da 
especialidade, “provém de vinhas com 
mais de 50 anos de idade”, explica a 
assessoria de comunicação da Adega 
de Palmela. O Vale de Touros Vinhas 
Velhas Reserva 2017 é “ideal para 
acompanhar pratos de carne estufa-
da, caça, assados no forno e queijos de 
aroma intenso com um aroma profun-
do e concentrado com notas de frutos 
vermelhos maduros, compota e espe-
ciarias”. É definido como “um vinho en-
corpado, com taninos presentes e um 
elegante e persistente final de boca”.

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

212 384 894
ALCOCHETE
212 318 392 
SESIMBRA

265 520 716 
OUTROS 

CONCELHOS
265 520 716 

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Paulo Ribeiro
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SeixalO executivo municipal aprovou 
a abertura do concurso público 
para a execução da 2.ª fase do 
novo cais do antigo terminal 
fluvial do Seixal, pelo valor-base 
de 222 mil e 300 euros. 
A obra implica a construção 
de um pontão flutuante na 

Executivo aprova 
concurso para renovar 
antigo terminal fluvial

extremidade da ponte-cais, 
instalação de equipamentos 
náuticos, criação de condições 
para acostagem das embarcações 
tradicionais, aumento dos lugares 
de acostagem e construção de um 
espaço de restauração sobre a 
ponte-cais.

José Augusto

Profissionais lamentam 
as poucas vacinas. 
Atendimento perfeito, 
humano e apaziguador

CERCA DE 200 PESSOAS INOCULADAS DIARIAMENTE 

Escassez de vacinas é o ponto negro 
apontado ao processo de vacinação

A vacinação está a decorrer normal-
mente no concelho do Seixal, embora 
o processo esteja a ser fortemente 
condicionado pela falta de vacinas. 
Num dos três centros de vacinação 
no município, o Pavilhão do Portugal 
Cultura e Recreio, na Arrentela, são 
vacinadas diariamente cerca de 200 
pessoas, mas poderiam ser 400, se 
não houvesse escassez do fármaco, 
neste caso da Astrazeneca.

Quanto à organização, tanto no 
Pavilhão do Portugal Cultura e Re-
creio, como na Escola Paulo da Gama 
e na Quinta da Marialva, quem por 
lá passou para ser imunizado diz ser 
“exemplar”.

No caso do Pavilhão do Portugal 
Cultura e Recreio, há seis gabinetes 
de vacinação, cujo funcionamento 
é assegurado por enfermeiras dos 
Centros de Saúde do Seixal, Torre da 
Marinha, Pinhal de Frades e Fernão 
Ferro. Outras funções necessárias 
ao andamento do processo estão a 
cargo de funcionários da Câmara Mu-
nicipal, 13 no total, entre os quais três 
motoristas e três funcionários da lim-
peza, que, de segunda a sexta-feira, 
mantêm dois turnos em actividade: 
das 8 às 14h00 e das 14 às 18h00.

Não há bichas de espera, nem gran-

A organização do processo de vacinação no Seixal é elogiado pelos utentes 
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conta que foi chamada ao gabinete 
de vacinação “dois minutos antes”.

O pessoal especializado e o cedido 
pela autarquia são de “uma afabilida-
de invulgar”, avalia. “Prestam todas 
as informações, ajudam a preencher 
fichas e procuram que as pessoas es-
tejam calmas o mais possível”, afirma 
e acrescenta: “Aquele nervosismo na-
tural com que se vai para uma coisa 
destas, que tem o seu quê de enigmá-
tico, desaparece ao primeiro contacto 
com os funcionários desta máquina 
extremamente bem oleada”. 

Em princípio, os cinco dias de va-
cinação vão estender-se a toda a se-
mana, já que entraram para o grupo 
dos prioritários outras classes pro-
fissionais, como a dos professores.

“É pena que o nosso trabalho es-
teja a ser limitado pela escassez de 
vacinas. Se tivéssemos fármaco que 
bastasse, isto ia de vento em popa e 
dissiparíamos a incerteza que ressalta 
em muitas pessoas, pois não sabem 
quando vão ser inoculadas. Nós só 
queremos trabalhar, e quem tem 
obrigação de nos dar os meios para 
isso, que o faça, que é a sua obriga-
ção”, comenta um dos funcionários 
de apoio ao processo de vacinação. 

Conta um dos vacinados ontem, 
que só no dia 7 de Junho voltará para 
receber a segunda dose. Ao que lhe 
foi dito, “como as vacinas não chegam 
para o desejado e contratado, houve 
que alargar o período entre as duas 
dozes”.  

O texto publicado na terça-feira, 9 
de Março, intitulado “Os Contamina-
dos’ continuam a interrogar-se sobre 
a qualidade do ar em Paio Pires", con-
tém algumas imprecisões.  

Assim, as diligências de “Os Con-
taminados” foram efectuadas jun-
to da Câmara Municipal do Seixal e 
da Junta de Freguesia da Aldeia de 

RECTIFICAÇÃO

Paio Pires. Leia-se também que, “em 
2017, sujeita à pressão da associação, 
a Câmara Municipal do Seixal acedeu 
a fazer estudos ambientais e a medir a 
qualidade do ar, tendo-se então veri-
ficado que a população tinha razão”. 

Há uma acção a decorrer em Tribu-
nal, mas avançada pela Associação 
“Terra da Morte Lenta”.

Diga-se, também, que em Paio Pi-
res foi instalado apenas um sensor 
para medir a poluição do ar, junto ao 
coreto.

João Carlos Pereira quis dizer que 
o “cientista responsável pelos Estu-
dos Médicos encomendados pela 
Câmara Municipal, afirmou não ter 
dados para dizer se a qualidade do 

AUTARQUIA
Acção 
‘relâmpago’ 
prepara reinício 
presencial nas 
básicas e jardins- 
-de-infância

Para fazer face ao reinício, ontem, das 
aulas presenciais nas escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico, assim como 
ao acompanhamento das crianças 
nos jardins-de-infância, a Câmara do 
Seixal desenvolveu, na sexta-feira e 
durante o fim-de-semana, um con-
junto de trabalhos e procedimentos 
“necessários para assegurar as ques-
tões de acessibilidade, segurança e 
limpeza, criando todas as condições 
para a reabertura das actividades lec-
tivas”, afirma o presidente da Câmara 
Municipal, Joaquim Santos, na sua 
página do Facebook.

Para além de desejar “um bom re-
gresso à escola”, o autarca destaca 
todo o processo desenvolvido pela 
autarquia “relativo ao assegurar das 
refeições escolares, garantindo a 
limpeza das cozinhas e refeitórios e 
o abastecimento das cozinhas pelos 
fornecedores da matéria-prima ali-
mentar”, assim como a “limpeza de 
todas as salas de pré-escolar”. 

O trabalho dos funcionários muni-
cipais incidiu também na “limpeza e 
delimitação de espaços de interven-
ção nas escolas onde se encontram 
a decorrer obras de requalificação 
do edificado, nomeadamente nas 
escolas básicas do Casal do Marco, 
das Paivas, da Quinta da Cabouca e na 
de Corroios N.º 1”, acrescenta.

Uma das escolas onde estão a 
decorrer trabalho de requalificação 
é a Básica do Alto do Moinho, em 
Corroios, onde a operação envolve 
a limpeza da cobertura deste esta-
belecimento de ensino, e pintura dos 
muros exteriores, uma intervenção 
realizada pela Junta de Freguesia de 
Corroios ao abrigo do protocolo de 
descentralização de competências 
entre a Câmara Municipal e as juntas 
de freguesia.

“Esta é uma intervenção que já 
fizemos em quase todas as escolas 
da freguesia para dar mais dignida-
de à escola pública”, diz o presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios, 
Eduardo Rosa. 
H.L. 

des hiatos entre o entrar e sair do pa-
vilhão. Quem foi contactado para ser 
vacinando confirma à entrada que é 
naquele dia e hora que vai ser inocu-
lado, preenche uma ficha e aguarda 
breves minutos até ser introduzido 
num dos gabinetes de vacinação. 
Uma enfermeira dá-lhe a vacina e 
indica-lhe uma zona onde deve es-
perar sentado cerca de 30 minutos, 
findo este tempo é lhe perguntado 
como se sente. Caso a resposta seja 
satisfatória, e são-no em “99%”, diz 
um dos prestadores deste serviço, o 
utente é encaminhado para a saída. 

Elogiada é também a pontualidade 
com que decorre o processo de vaci-
nação. Uma utente que tinha a vacina 
marcada para as 10h20 de ontem, 

ar em Aldeia de Paio Pires não tem 
efeitos negativos na saúde da po-
pulação, como também não pode 
dizer que não os tenha. Ou seja: os 
estudos foram absolutamente in-
conclusivos”.

Pelo lapso O SETUBALENSE apre-
senta as devidas desculpas aos visa-
dos e leitores. 
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Seixal

O presidente Joaquim Santos 
crítica o ritmo da vacinação. 
Diz que, a continuar assim, 
vai demorar seis anos para 
vacinar os 170 mil habitantes 
no concelho do Seixal com as 
duas doses    

170

Executivo municipal aprova novas 
directrizes de combate à covid 

A autarquia seixalense acabou de 
aprovar a Estratégia Municipal de 
Combate à Covid-19, documento 
que reflecte as novas directrizes, 
definidas no início deste mês, pelo 
Conselho Consultivo Seixal Saudável, 
composto por 18 membros e presidi-
do por Joaquim Santos, presidente 
da Câmara Municipal.

O documento reflecte a aplicação 
de “oito estratégias de intervenção 
municipal e 20 medidas locais”, 
para que o território “esteja prepa-
rado para os desafios do combate à 
pandemia e futura recuperação do 
tecido socioeconómico, mostrando 
ser necessária a coexistência de me-
didas de saúde pública de prevenção 
do contágio, a criação de medidas de 
desconfinamento progressivo e, por 
fim, a recuperação das dinâmicas so-
ciais e económicas”, explica a autar-
quia em comunicado.

"O combate à pandemia exige um 
conhecimento e monitorização cons-
tante da situação epidemiológica do 
País, da região e do município, reque-
rendo um conhecimento profundo da 
realidade local, nomeadamente dos 

O Seixal decidiu aderir ao Acordo Ci-
dade Verde, uma iniciativa lançada 
pela Comissão Europeia, em Outubro 
de 2020, com o objectivo de estimu-
lar boas práticas ambientais através 
de medidas concretas para serem 
postas em prática até 2030. Um do-
cumento que conta com a adesão de 
vários autarcas europeus.

“Pretende-se que o concelho do 

Humberto Lameiras

Documento reflecte 
8 estratégias de 
intervenção municipal 
e vinte medidas locais 
para fazer frente à 
pandemia 

SAÚDE PÚBLICA E ECONOMIA LOCAL

POLÍTICAS AMBIENTAIS

DR

perfis epidemiológicos associados 
à infecção, adaptando as medidas 
ao nível de risco e tendo em conta 
o impacto das mesmas na saúde 
individual e colectiva”, assinalou o 
presidente da Câmara do Seixal na 
reunião do executivo que aprovou 
este documento.

Para Joaquim Santos é assim “im-
portante” que o processo de vacina-
ção da população seja “mais abran-
gente”, sendo “urgente que assim 
seja”. Ao mesmo tempo aponta que 
os três centros de vacinação a fun-

cionar no município têm “capacidade 
para vacinar mais de 6 mil pessoas”, 
mas, crítica: “não existem vacinas”.

Com isto, pelas suas contas, ao rit-
mo que a vacinação está a decorrer 
num concelho com 170 mil habitan-
tes, que precisam de duas tomas da 
vacina “só daqui a seis anos é que 
toda a população estaria vacinada”. 
Por isso, defende que “é necessário 
implementar uma estratégia de tes-
tagem massiva no desconfinamento”.

A Câmara do Seixal pretende, as-
sim, “estabelecer estratégias que 

contribuam para o controlo da trans-
missão do vírus, assim como para o 
apoio às populações mais vulneráveis 
e ao tecido económico e social, sem 
esquecer o apoio aos serviços de 
saúde, procurando a normalização 
da vida económica e social. Entre es-
tas medidas contam-se a aprovação 
da continuação da isenção do paga-
mento de rendas aos arrendatários 
de espaços comerciais, vigorando 
estas medidas pelo menos até ao 
próximo dia 1 de Julho”, acrescenta 
a autarquia no mesmo comunicado. 

Concelho compromete-se com Acordo Cidade Verde

Para além das medidas em defesa da saúde pública, o documento define acções para recuperar a dinâmica social e económica

Seixal fique ainda mais verde, mais 
limpo e mais saudável, em alinha-
mento com o Pacto Ecológico Euro-
peu e com os objectivos de desen-
volvimento sustentável da ONU", 
afirmou o presidente da Câmara do 
Seixal, Joaquim Santos, na reunião de 
executivo, na passada quarta-feira, 
aquando da aprovação da aderência 
a este acordo.

O município seixalense vai assim ter 
de cumprir cinco áreas-chave de inter-
venção, nomeadamente: qualidade do 
ar – de acordo com as directrizes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
-; qualidade da água - atendendo à 
melhoria da qualidade e eficiência do 
uso deste recurso -; natureza e biodi-
versidade - conservação e melhoria 
da biodiversidade urbana com um 

aumento e qualidade das áreas ver-
des nas cidades e recuperação de 
ecossistemas urbanos -; economia 
circular e resíduos - melhoria signifi-
cativa na gestão tratamento e redução 
dos resíduos urbanos domésticos -; 
ruído - redução significativa da polui-
ção sonora aproximando-se dos níveis 
recomendados pela OMS.

“O município do Seixal segue, desta 

forma, os padrões de actuação da As-
sociação Nacional de Municípios Por-
tugueses”, que aderiu a este acordo, e 
“mantém-se na vanguarda das políticas 
ambientais, sendo um concelho onde é 
bom viver, trabalhar e investir, e onde 
os cidadãos podem respirar ar puro, 
desfrutar de água limpa e ter acesso a 
parques e inúmeros espaços verdes", 
acrescentou Joaquim Santos. H.L.
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C om  a maioria dos aviões 
em terra devido à pande-
mia, anda agitadíssima a 
aviação civil em Portugal. 

É a TAP a reduzir a frota, trabalha-
dores e salários, a Groundforce , 
já  com os mesmos em atraso e até 
com a continuidade da sua exis-
tência em causa, e a localização 
do novo aeroporto pretendida 
pela ANA/VINCI e pelo Governo,  
a pôr em pé de guerra ecologistas, 
autarquias e populações.

Toda esta agitação e angústia 
dos trabalhadores das respeti-
vas empresas, quando o que  o 
importantíssimo setor precisa, 
é de tranquilidade  para se man-
ter com o menor custo possível, 
para depois arrancar assim que 
a pandemia dê tréguas. Os cul-
pados, excetuando a pandemia, 
evidentemente, são os suspeitos 
do costume: os que retalharam e 
privatizaram grande parte do Gru-
po TAP;  PS,PSD e CDS.

A juntar aos problemas referi-
dos, outro grande, mas positivo, 
sinal de alerta, foi a decisão da 
Autoridade  Nacional da Aviação 
Civil (ANAC), ao discordar da op-
ção da construção do Aeroporto 
Complementar do  Montijo.

Será preciso ser-se especialista 
em aeroportos e aviação, para se 
ver ,a olho nu, que a opção Mon-
tijo, não é uma solução correcta e 
de futuro? Com a sua localização 
junto ao Tejo, pouco mais possi-
bilitaria que um apeadeiro aéreo, 
e com o tremendo impacto am-

Turbulência na aviação civil 
e os suspeitos do costume

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Ex-bancário, Corroios

mensões já construido, a 137 qui-
lómetros em linha reta de Lisboa, 
ou a 177,pela A2, em  Beja?

Portanto, em defesa do meio 
ambiente, das populações da re-
gião e do interesse nacional, fez 
bem a Câmara Municipal do Seixal, 
face à lei vigente, ter-se oposto  ao 
apeadeiro aéreo do Montijo.

Fazem mal, o Governo/PS e o Dr. 
Rui Rio ao disponibilizar-se para, 
mais uma vez, juntar os votos do 
PSD aos do PS para alteram a lei e  
satisfazerem os interesses da mul-
tinacional VINCI, a quem vende-
ram a empresa Aeroportos e Nave-
gação Aérea (ANA), e acordaram 
(o atual Governo) com a mesma, a 
exploração dos aeroportos nacio-
nais durante 50 anos. Por isso , se-
gundo o suplemento de economia 
do DN e do JN, Dinheiro Vivo de 
6/3/21, a referida multinacional, 
ameaça exigir uma indemnização 
de 10 mil milhões de euros se a 
opção Montijo não se concreti-
zar. Exigência  essa, entretanto, 
desmentida na SIC Notícias, pelo 
ministro das Infraestruturas e Ha-
bitação, Pedro Nuno Santos. Es-
peremos que tenha razão, e que 
se diga, não!

Conclusão: se este setor vital, co-
mo outros, para a economia e para o 
país, nunca tivesse saído das mãos 
do Estado e tivesse sido gerido co-
mo devia, evitavam-se todos estes 
problemas. Ganhavam os trabalha-
dores, os contribuintes e o país.

Se este sector, 
vital para o país, 

nunca tivesse 
saído das mãos 

do Estado e 
tivesse sido 

gerido 
como devia, 
evitavam-se

estes problemas

biental e humano reconhecido por 
especialistas, pela generalidade 
das organizações ecologistas, por 
autarcas e pelo cidadão comum. 
Quando existe outra opção (Al-
cochete) na região, cujo impacto 
ambiental e humano, é muitíssimo 
mais reduzido e com possibilida-
des de se construir um aeroporto 
de raiz de dimensões quase ilimi-
tadas. E ainda, será de descartar 
liminarmente, a utilização plena 
de um aeroporto de grandes di-

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relaciona-
mento. Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos 
de alguém que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar 
numa nova fase profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplica-
ções financeiras. Carta da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para 
Peixes. Vai sentir-se com muita vontade de viver a vida e demonstrar a força das 
suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
N o  p l a n o  a m o r o s o,  s e n t e - s e  m u i t o  a p a i xo n a d o  e  t e m  r e -
ceio de mostrar os seus sentimentos. No plano profissional, te-
rá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer 
bem as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições 
familiares para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter 
a calma em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. 
Carta da semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente 
renovados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir 
novas emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação 
ou de cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta 
carta define uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados 
pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, 
o seu coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. 
No plano profissional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, 
desde que estruturados e calculados darão bons resultados. Carta da semana – O 
IMPERADOR – está muito lúcido, objetivo e eficaz marcando pontos em todas as 
situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e 
força de vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer 
tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de 
vida; pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas 
situações podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de 
tomar uma posição. Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite 
conduzir a sua vida de forma objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma 
nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – dê atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, 
procure novos apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo 
dos sonhos em que é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão 
ou fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão 
solitária e amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em 
proveito próprio e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da 
semana – A PAPISA – a semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá com-
preender alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida 
financeira sujeita a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos 
acontecimentos. Carta da semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante 
pródiga em acontecimentos importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas 
fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

TARÓLOGO e ASTRÓLOGO FRANCISCO GUERREIRO
Resolva todos os seus problemas sentimentais, profissionais, 
financeiros e de saúde, marcando uma consulta pelo número 
96 377 05 04. Após a 1.ª consulta efectua tratamentos espiri-
tuais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo
E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com
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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
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ALMADA 265 539 691 • SETÚBAL 265 520 716
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PALMELA 265 520 716 • ALCOCHETE 212 318 392

OUTROS CONCELHOS 265 520 716

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

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

... que um funeral de 
cremação, considerando todos 

os custos envolvidos, 
é tipicamente mais barato 

que o funeral para sepultura?

Você sabia?
... que a Funerária Armindo

está disponível todos os dias
do ano, a quaquer hora,

para o apoiar em caso de
emergência funerária?

Você sabia?

Bloco 
Clínico

Necrologia

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS CONCELHOS
265 520 716

PUBLICIDADE
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Região

Responsável afirma que 
medida permite “não 
descurar” os doentes 
“não covid”

COVID-19

Cirurgiões do Hospital Garcia 
de Orta vão operar 500 doentes 
em hospitais privados

Cirurgiões de oito especialidades do 
Hospital Garcia de Orta (HGO), em 
Almada, vão operar 500 doentes em 
hospitais privados no âmbito de dois 
novos protocolos, num investimento 
superior a meio milhão de euros, foi 
ontem anunciado.

Em comunicado, o HGO refere que 
os protocolos estabelecidos este mês 
com o Hospital SAMS e Clínica São 
João de Deus visam a realização de 
cerca de 500 cirurgias, nas áreas clí-
nicas de Cirurgia Geral, Ortopedia, 
Senologia, Ginecologia, Cirurgia Pe-
diátrica, Urologia, Otorrinolaringolo-
gia e Cirurgia Maxilo-facial.

De acordo com a unidade hospi-
talar, em 2020, a pandemia de co-
vid-19 implicou a activação do nível 
máximo de contingência do hospital 
para tratar um número crescente e 
elevado de doentes positivos para o 
SARS-COV-2, exigindo a reorganiza-
ção de espaços e circuitos internos e 

limitou o funcionamento da Unidade 
de Cirurgia de Ambulatório.

Na sequência do aumento das ne-
cessidades de resposta a cuidados de 
saúde cirúrgicos, o Hospital Garcia de 
Orta adoptou um conjunto de medi-
das necessárias para adequar a ca-
pacidade de resposta e assegurar as 
cirurgias aos utentes “não covid-19”.

Neste sentido, foram reforçadas 
parcerias com entidades externas, 
tendo sido realizadas cerca de 300 
cirurgias, correspondentes a um in-

vestimento na ordem dos 400 mil 
euros no ano passado.

“Os protocolos do HGO com unida-
des do sector privado têm permitido, 
a curto prazo, não descurar o acesso 
cirúrgico dos doentes ‘não-covid’ de 
ambulatório e enquadram-se numa 
estratégia de melhoria do acesso que 
tem vindo a ser prosseguida desde 
2019, na área cirúrgica”, de acordo 
com Ana Sofia Ferreira, vogal finan-
ceira do Conselho de Administração 
do Hospital Garcia de Orta. Lusa

O Garcia de Orta foi obrigado a reorganizar-se devido à covid-19

DR

A Câmara Municipal do Barreiro 
associa-se à Associação Portuguesa 
de Distribuição e Drenagem de Águas 
(APDA) e surge, através da Comissão 
Especializada de Comunicação e Edu-
cação Amibental, o desafio “H2Off – 
Hora de Fechar a Torneira”. Esta ini-
ciativa acontece no próximo dia 22 de 
Março, data em que é celebrado o Dia 
Mundial da Água.

Segundo a APDA, esta iniciativa 
tem como objectivo “promover o 
uso consciente e eficiente da água, 
apelando a boas práticas e mudança 

SUSTENTABILIDADE

Barreiro vai “fechar a torneira” para promover 
uso “consciente e eficiente da água” 

de comportamentos em nome da sus-
tentabilidade deste recurso escasso, 
mas essencial à vida”.

“A iniciativa conta já com o apoio de 
diversos parceiros, entre instituições, 
entidades gestoras e organizações não 
governamentais, sendo objectivo ali-
ciar, para além da população, todos os 
interessados”, lê-se no site da Asso-
ciação Portuguesa de Distribuição e 
Drenagem de Águas.

Um dos referidos parceiros é então 
o município barreirense, que criou in-
clusivamente um evento no Facebook, 

dado que a associação ao “H2Off – Ho-
ra de Fechar a Torneira” se traduz num 
“gesto deliberado e consciente, numa 
data simbólica”.

“Contamos com todos num contri-
buto para um futuro sustentável, onde 
a defesa de uma gestão da água como 
recurso natural finito é indispensável 
à sobrevivência do planeta. "Juntos 
podemos fazer a diferença”, segundo 
o evento criado pela autarquia do Bar-
reiro e que pode ser consultado no se-
guinte link: https://www.facebook.com/
events/268487254849909/. R.S.

BREVES

A autarquia de Odemira e a 
Agência de Desenvolvimento 
Regional do Alentejo (ADRAL) 
promovem hoje, pelas 15h00 
e através da plataforma digital 
CISCO WEBEX, uma sessão de 
esclarecimento em que os três 
grandes temas são o Fundo de 
Emergência Municipal – Odemira 

Empreende +, o Programa 
Activar e Medidas de Apoio ao 
Turismo. Numa sessão destinada 
aos empresários do concelho 
e que tem como objectivo 
minimizar o impacto da Covid-19, 
os parceiros são o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional 
e ainda o Turismo de Portugal.

A Biblioteca de Alcochete 
reabre hoje ao público, no 
sentido do calendário de 
desconfinamento apresentado 
recentemente pelo Governo. O 
horário de funcionamento é o 
habitual: terça-feira das 14h00 
às 21h00 e de quarta-feira a 
sábado das 10h30 às 18h30. 

Com esta reabertura voltam à 
normalidade os vários serviços 
que a biblioteca “presta à 
comunidade”, de acordo com 
a autarquia local, “tudo isto, 
naturalmente, cumprindo a 
lotação permitida para o espaço, 
o uso obrigatório de máscara e as 
regras de distanciamento social”.

A Câmara de Grândola informou 
que já está aberta a estrada das 
Sobreiras Alta, uma “importante 
via de ligação do interior ao 
litoral do concelho” e cuja obra 
de requalificação abrangeu um 
troço 5,4 km. A intervenção 
com um valor total superior a 

1 milhão e 300 mil euros era  
“há muito reivindicada pela 
população”. “A intervenção 
permitiu repor as condições de 
segurança e mobilidade nesta 
importante via”, havendo ainda 
um projecto para trabalhar o 
restante troço. 

ODEMIRA
Esclarecimento aos empresários 
sobre medidas contra covid

ALCOCHETE
Biblioteca volta a estar 
disponível ao público

GRÂNDOLA
Já abriu a estrada 
das Sobreiras Altas

DR
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O Programa APOIAR foi 
criado para apoiar as em-
presas a suportar os seus 
custos de funcionamento, 

pretendendo mitigar assim os impac-
tos negativos sobre a faturação cau-
sados pela pandemia.

Sucede que apesar das várias al-
terações que o APOIAR conheceu, 
o Programa continua a potenciar in-
justiças que importa remover. Desde 
logo, porque continua a excluir as em-
presas criadas em 2019 e em 2020, 
por não ser possível fazer o histórico 
da quebra de faturação e, portanto, 
por “variáveis estatísticas”.

Também na restauração o progra-
ma APOIAR deixou de fora muitas 
empresas, devido à faturação artifi-
cial. De facto, perante as dificuldades, 
muitos restaurantes tentaram alter-
nativas para assegurar os postos de 
trabalho, nomeadamente adaptando 
os produtos/ementas para serem 
vendidos à distância, e nesse senti-
do utilizar plataformas de entrega. 

O APOIAR tem de chegar
a todos que precisam

OPINIÃO

José Luis Ferreira

Deputado do PEV

Todavia estas plataformas obrigam 
a encargos adicionais (comissões) 
que absorvem quase por completo 
as margens dos restaurantes, o que 
acabou por levar o Governo a tabelar 
as taxas e comissões cobradas pelas 
plataformas intermediárias no setor 
da restauração e similares.

Adicionalmente às comissões co-
bradas, há plataformas em que as 
taxas de entrega são faturadas dire-
tamente pelos restaurantes, aumen-
tado artificialmente as suas vendas.

Ou seja, há restaurantes que vêem 
“aumentada” a sua faturação, substi-
tuindo-se às plataformas sem retirar 
qualquer benefício ou margem dessa 
faturação. A diferença entre um restau-
rante que use uma determinada pla-

uma grande injustiça.
Face a este quadro parece-nos que 

se impõe uma alteração urgente ao 
APOIAR, de forma a alargar os apoios 
às empresas que ficaram excluídas, 
nomeadamente por critérios mera-
mente estatísticos, por iniciaram a ati-
vidade efetiva meses depois de terem 
sido criadas, que iniciaram a atividade 
em 2020, ou pelo facto de terem uma 
faturação artificial, como é o caso de 
alguns restaurantes que recorrem a 
empresas de entregas. Importa ainda 
alargar a medida «APOIAR + SIMPLES» 
e o «APOIAR RENDAS» aos Empre-
sários em Nome Individual que não 
tendo contabilidade organizada e 
trabalhadores por conta de outrem, 
estão excluídos destas duas medidas.

São estas as propostas que Os 
Verdes levam a plenário no próximo 
dia 31 de março, esperando que as 
restantes bancadas sejam sensíveis a 
necessidade de remover as injustiças 
que estão criadas.

taforma que seja obrigado a faturar as 
respetivas taxas e outro que utilize uma 
plataforma diferente, sem esta obriga-
ção, é apenas contabilística, pois a taxa 
não é margem para o restaurante nem 
sequer se trata de um serviço prestado 
pelo próprio restaurante.

Posteriormente o Programa conhe-
ceu mais dois ajustes. O primeiro para 
apoiar os Empresários em Nome Indi-
vidual (ENI) sem contabilidade organi-
zada com trabalhadores a cargo. O se-
gundo, “APOIAR RENDAS” dirigido às 
Micro, Pequenas e Médias Empresas.

Porém, estas medidas deixam de 
fora os ENI sem contabilidade organi-
zada que não têm trabalhadores por 
conta de outrem a cargo, para além 
do próprio ENI, o que se constitui 

dia 19 deste mês, no Balcão do 
Munícipe da Baixa da Banheira. 
A autarquia solicita que os 
atendimentos sejam agendados 
através dos telefones 210 816 
796 ou 210 816 808, entre as 
9h00 e as 12h30. Disponível está 
ainda o email cmmoita@mail.

com-moita.pt.
O Balcão do Munícipe da 
Baixa da Banheira encontra-
se na Rua Jaime Cortesão, 
n.º 33, e oferece os serviços 
habituais como, por exemplo, 
o pagamento de cartas de 
condução ou registos criminais.

Espaço Cidadão 
temporariamente 
encerrado
na Moita

A Câmara Municipal da Moita 
informou a população que, “por 
motivos técnicos”, o Espaço 
Cidadão do Balcão do Munícipe 
da Moita vai estar encerrado 
temporariamente. Assim, todos 
os serviços subjacentes àquele 
espaço estão, desde ontem e até 
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Desporto

Treinador Alexandre Santana frisa 
que “ainda nada foi alcançado”

O empate (1-1) alcançado no domingo 
com o Amora FC, no Estádio do Bon-
fim, deixou o Vitória FC a um passo de 
assegurar o primeiro lugar na série H 
do Campeonato de Portugal, que dá 
acesso à fase final da prova. Apesar de o 
objectivo estar mais perto, o treinador 
Alexandre Santana sublinha a impor-
tância de manter a concentração má-
xima para as duas partidas que a equipa 
tem ainda de realizar na fase regular.

“Quero dizer que ainda nada foi al-
cançado. Estamos muito felizes pelo 
resultado, continuamos invencíveis, 
estamos muito satisfeitos pela forma 
como nos unimos e lutámos com as 
contrariedades da expulsão do Zequi-
nha e com a lesão do Mano. Estamos 
muito felizes porque todos juntos te-
mos feito uma caminhada fantástica 
mesmo com todos os problemas que 
temos tido”, frisou o técnico dos sa-
dinos no final do encontro.

Após o apito final, o timoneiro dos 
sadinos revelou que algumas pessoas 
o felicitaram de uma forma que recu-
sa liminarmente. “Quando me diziam 
no final ´parabéns pela passagem’, 
friso que não há parabéns porque 
não há passagem nenhuma! Ainda 
há dois jogos para realizar [Louletano 
e Aljustrelense] e temos de manter a 
nossa identidade e ganhar, indepen-
dentemente de termos assegurado 
hoje definitivamente a passagem ou 
podermos fazer o mesmo na próxima 
jornada”.

Apesar dos seis pontos de vanta-
gem que têm na classificação sobre 
os amorenses (46 e 40, respectiva-
mente), Alexandre Santana não ab-
dica do ADN que os seus jogadores 
evidenciaram nas 18 jornadas realiza-

Ricardo Lopes Pereira

“Ainda há dois jogos 
para realizar e temos 
de manter a nossa 
identidade e ganhar”, 
diz o técnico

VITÓRIA FC PERTO DO APURAMENTO PARA A FASE FINAL NÃO DESLUMBRA TIMONEIRO

DR

das até ao momento. “Garantidamen-
te vamos até ao fim manter a nossa 
identidade. É um princípio de vida 
que definimos no início, seja contra 
quem for e com que jogadores for”.

Sobre o confronto com o Amora, 
que ao intervalo vencia por 1-0 e so-
freu o golo do empate aos 53 minu-
tos, apontado por Mendy, o treinador 
considerou o resultado ajustado. “Foi 
um jogo equilibrado com um resulta-
do justo pelo que se passou dentro do 
campo. Dou os parabéns aos meus 
jogadores por tudo o que têm feito 
e também ao Amora, adversário di-

fícil, organizado, com maturidade e 
qualidade que tivemos pela frente”.

O timoneiro dos setubalenses dis-
se na sala de imprensa do Estádio do 
Bonfim não ter ficado surpreendido 
com a qualidade do oponente. “Já 
esperávamos dificuldades frente a 
um adversário forte, que é uma das 
melhores equipas desta série. Todas 
as equipas querem vir ao terreno do 
líder para ganhar, é natural que assim 
seja porque, se fosse ao contrário, fa-
ríamos exactamente a mesma coisa”.

Alexandre Santana reconhece que 
a partida não foi um espectáculo ex-

celente em termos estéticos, mas 
destacou a componente táctica. 
“Para quem assistiu em casa não foi 
um jogo muito fluído e esteticamente 
agradável do ponto de vista das jo-
gadas ofensivas, apesar de termos 
feito um golo numa jogada fantásti-
ca. Tacticamente foi um jogo muito 
complicado para as duas equipas”.

Técnico enaltece   
“espírito guerreiro”
À excepção do lance em que o defesa 
João Sousa foi, aos 18 minutos, à área 
sadina marcar o 1-0 do Amora, o trei-

nador dos vitorianos considera que a 
sua equipa mostrou ter a lição bem 
estudada. “Conseguimos anular prati-
camente todas as situações do adver-
sário que fez o golo de bola parada, 
depois de uma falha de marcação que 
tínhamos bem estudada. Sabíamos 
que o Alexsandro, que intervém no 
lance antes do golo, acabaria por en-
trar no segundo poste porque é uma 
rotina da equipa”.

Alexandre Santana não tem dúvi-
das de que o facto de a sua equipa, 
que apanhou pela frente um adver-
sário mais experiente, tem revelado 
algumas dores de crescimento pelo 
facto de ser muito jovem. “Continuo a 
creditar que a imaturidade da equipa, 
devido à sua juventude, pesa nestes 
momentos mais difíceis. O Amora 
tem 24/25 anos de idade média, 
mais dois anos de maturidade do que 
a nossa equipa, e isso faz diferença 
quando o jogo aquece”.

Ainda assim, o treinador confessa-
-se muito agradado com o desempe-
nho global dos seus atletas. “Frente 
a uma equipa que precisava mesmo 
de pontuar, nós portámo-nos muito 
bem. Mesmo com menos um atleta 
nos minutos finais (após a expulsão 
de Zequinha) conseguimos ter capa-
cidade de sacrifício e espírito guer-
reiro que nos levou a conseguir um 
resultado que nos faz depender só de 
nós para garantir a passagem”.

Questionado sobre o reajuste que 
fez na equipa após o intervalo, com 
a entrada de Bruno Luz e Kamo Ka-
mo para os lugares de Mano e João 
Marques, respectivamente, Alexan-
dre Santana frisou as razões de o ter 
feito. “Sentimos essa necessidade. 
Fizemos a substituição do Bruno Luz 
pelo Mano, que já tinha terminado 
a primeira parte com muitas dificul-
dades, por lesão. Quisemos também 
dar alguma velocidade à nossa saída 
para o ataque, que não estávamos a 
conseguir até aí. Com a entrada do 
Kamo Kamo conseguimos tirar vanta-
gem do corredor esquerdo. A jogada 
do golo [de Mendy] sai precisamente 
desse flanco”.

Alexandre Santana mostra que espírito da equipa é de felicidade pelo trabalho feito, apesar dos problemas
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Barata] começou a praticar 
basquetebol no Seixal Clube 1925 
de onde transitou para a Quinta 
dos Lombos e posteriormente para 
os Estados Unidos para prosseguir 
a sua carreira na Universidade 
de USF Women's Basketball. “Os 
treinadores da Universidade viram-

me a jogar na República Checa, no 
Europeu de Sub-20, contactaram-
me e ofereceram-me uma bolsa 
para ir jogar e estudar [engenharia 
mecânica] para lá. Tinha outras 
possibilidades, mas, de todas, esta 
foi a que mais me agradou”, disse a 
jovem basquetebolista.

Jovem seixalense 
brilha no 
basquetebol 
norte-americano

A jovem seixalense Sara Barata, 
de 19 anos, brilha nos Estados 
Unidos da América onde acaba de 
conquistar o título de campeã da 
American Athletic Conference pela 
equipa South Florida Women's 
Basketball Team. Sara Barata, 
seguindo as pisadas do pai [Pedro 

José Pina 

As medidas do Campo 
Pepita, na Trafaria, não 
permitiam a realização do 
jogo da Taça de Portugal 
nem a 2.ª fase do 
Nacional da 3.ª Divisão

SEIXAL CLUBE 1925 ASSINA PROTOCOLO

Racing Power Football Club vai utilizar 
o Estádio do Bravo para treinos e jogos

O  Seixal Clube 1925 e a Racing Power 
Football Club assinaram um proto-
colo que na prática responde a uma 
necessidade da RPFC em encontrar 
instalações que respondessem aos 
requisitos da Federação Portuguesa 
de Futebol, e ao nível da exigência e 
ambição para enfrentar a 3.ª Divisão 
Nacional de Futebol Feminino.

Neste sentido, a Racing Power irá 
utilizar as instalações do Estádio do 
Bravo para  treinos e jogos oficiais, 
procurando alavancar uma subida 
à 2.ª Divisão Nacional. O protocolo 
estará em vigor até final da presen-
te época desportiva, podendo ser 
renovado automaticamente com a 
vontade de ambas as partes.

Solidariedade entre clubes
"Dentro da nossa linha de conduta 
no desporto, de jogar no campo da 
solidariedade entre clubes, foi com 
o parecer positivo que recebemos a 
solicitação da RPower Football Club 
para fazer os restantes jogos do na-
cional feminino no Estádio Munici-
pal do Bravo. É com enorme prazer 
que o Seixal apoia este diferenciado 
projecto, sobretudo porque dois dos 
principais responsáveis foram atletas 
da formação do nosso clube. É impor-
tante salientar que neste processo de 
transição, também esteve envolvido 
o presidente do Trafaria, clube onde 
a RPower FC realizava os seus jogos e 
onde efectua alguns treinos. Fazemos 
votos que o Bravo seja palco para o su-
cesso das atletas do RPower Football 
Club", referiu a propósito Hugo Rodri-
gues, presidente do Seixal Clube 1925.

Andar nos lugares de topo
Após a assinatura do protocolo, 
Nuno Painço, presidente do Racing 

Seixal Clube 1925 e Racing Power Football Club num espírito de solidariedade entre clubes
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3.ª eliminatória da Taça de Portugal, 
e em primeiro lugar na sua série no 
campeonato da 3.ª Divisão Nacional, 
podendo classificar-se para a fase 
de subida de divisão, as medidas do 
campo Pepita não nos permite, nem 
fazer a próxima eliminatória da Taça, 
nem a segunda fase do campeonato 
nacional da terceira divisão. Assim 
sendo, começamos a trabalhar na 
procura de soluções. Tivemos alguns 
convites interessantes, no entanto 
um dos pré-requisitos para traba-
lharmos com algum clube, seria não 
terem futebol feminino para não co-
metermos os mesmos erros do pas-
sado. Mas, sendo eu um seixaleiro de 
alma e coração que vestiu a camisola 
listada azul e grená durante 14 anos e 
sendo o meu clube de sempre, a pos-
sibilidade apareceu e cá estamos nós, 
com a vontade de juntarmos sinergias 
positivas em prol do futebol de for-
mação, masculino e feminino, cada 
um respeitando a essência de cada 
clube. Acreditamos muito que este 
protocolo beneficiará ambas as par-
tes, trazendo a Racing Power Football 
Club o perfume do futebol feminino 
para o Estádio do Bravo, podendo 
várias meninas ingressar na forma-

ção do Seixal 1925, e quem sabe um 
dia entrar na profissionalização pela 
porta da RPower”, esclareceu.

Condições fantásticas
Por fim, Nuno Painço realçou o traba-
lho desenvolvido nos últimos tempos 
pelos seixalenses. “As dificuldades 
que o Seixal Futebol Clube atraves-
sou batendo no fundo do poço, só 
com grande determinação, força de 
vontade de querer bem-fazer, amor 
ao Seixal e suas gentes, permitiu o 
renascimento das cinzas com a cria-
ção do Seixal Clube 1925. Enquanto 
filho da terra e agora presidente da 
Racing Power Football Club, gosta-
ria de deixar um forte abraço às di-
recções que contribuíram para este 
regresso em grande força, com uma 
formação fantástica, com uma equipa 
sénior a devolver ao Estádio do Bra-
vo a emoção e as cores que durante 
muitos anos vivi, enquanto atleta e 
adepto. Só temos que agradecer ao 
presidente Hugo Rodrigues e à sua 
Direcção, muitos deles companheiros 
de balneário durante anos, por nos 
terem aberto  as suas portas, com 
umas condições fantásticas para a 
prática do futebol”.

AMORA 

“O resultado
é enganador
face ao que
se passou no
Bonfim”

O Amora apresentou-se no Estádio 
do Bonfim disposto a conquistar os 
três pontos para poder continuar a 
lutar pelo primeiro lugar, que permite 
discutir o acesso à 2.ª Liga.

Não conseguiu o objectivo devido 
à ineficácia dos seus jogadores que 
não aproveitaram as oportunidades 
que tiveram, incluindo uma grande 
penalidade, mas deixaram uma ima-
gem muito positiva do seu real valor. 

Na opinião do treinador Bruno Dias 
“o Amora esteve melhor em pratica-
mente todo o encontro enquanto o 
Vitória apenas se superiorizou duran-
te 10 minutos, período em que teve 
uma oportunidade que resultou no 
golo. Nós tivemos várias ocasiões em 
que poderíamos ter marcado, não foi 
só o penalti, também atirámos uma 
bola ao poste e tivemos um jogador 
isolado que poderia ter feito golo, já 
depois do penalti. Não fomos eficazes 
e saímos penalizados com o resulta-
do que é completamente enganador 
face ao que se passou em campo”.

Este jogo era decisivo para o Amo-
ra mas o treinador desvaloriza a si-
tuação. “Para nós os jogos decisivos 
começaram no primeiro dia e os joga-
dores têm dado uma resposta brutal, 
só tenho que lhes dar os parabéns. 
Somos sempre a primeira equipa a co-
locar o adversário em sentido, neste 
jogo não fizemos nada diferente do 
que temos feito nos outros jogos”.
J.P.

Power Football Club, fez questão de 
agradecer ao clube anfitrião o facto 
de ter aberto as suas portas para o 
lançamento deste projecto de fute-
bol feminino, ao clube de Futebol da 
Trafaria e ao seu presidente por terem 
acolhido e continuarem a acolher a 
RPower no seu espaço.

“Quando a RPower Energy Drink e 
seus investidores decidiram apostar 
no futebol feminino, um dos seus 
objectivos foi andar sempre nos lu-
gares de topo, com resultados no 
seu imediato. Com a pandemia que 
se instalou, o Centro de Estágio de 
Alto Rendimento ainda não arrancou, 
mas estamos muito perto de lançar 
a primeira pedra. Tendo decidido a 
marca e seus investidores apostar e 
criar a sua própria equipa, com o mes-
mo orçamento que a Rpower investiu 
no projecto anterior, começamos a 
encetar conversas com clubes amigos 
para que a parceria que viéssemos a 
fazer fosse ao encontro de ambas as 
partes. Aconteceu na Trafaria e agora 
no Seixal”.

Protocolo beneficiará   
ambas as partes
“Estando a RPower Football Club na 
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01:09 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
07:36 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:55 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
20:12 ~ 2.6 m ~ Preia-marSE
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07:16 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:41 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
19:58 ~ 2.5 m ~ Preia-mar

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

01:02 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
07:55 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
13:56 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
20:34 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
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