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Abertura

Uma das medidas que mais 
impacto terá para o cumpri-
mento das metas para a des-
carbonização, será a substi-

tuição das energias fósseis. Muitas das 
cidades europeias já estão a impor 
muitas restrições à entrada de veícu-
los com motores mais antigos e mais 
poluentes, ameaçando mesmo num 
futuro próximo banir por completo o 
acesso de todos os veículos movidos 
com motores de combustão interna.

A indústria automóvel que durante 
anos limitou-se a fazer algumas expe-
riências tímidas e insipientes no senti-
do de encontrar uma solução eficaz e 
funcional, acordou e deu finalmente 
sinais da sua aposta nas motorizações 
eléctricas.

Os desafios que esta alteração vai co-
locar são bastantes, e para alguns ain-
da não há soluções identificadas, pelo 
que teremos de dedicar algum tempo 
a pensar sobre estes temas, para que 
as soluções que sejam implementadas 
sejam realmente viáveis, e não se tenha 
de andar constantemente com avanços 
e recuos. 

O primeiro desafio será o aumento 
das necessidades de energia eléctrica 
e o consequente aumento quer da ge-
ração quer das redes de distribuição. 
O aumento da produção terá de ser 
alavancado em energias renováveis, 
sendo que os passos que estão a ser da-
dos com o encerramento das centrais a 
carvão estão a ir na direcção correcta. 
Em paralelo, as redes de distribuição 
terão de ser redimensionadas para 
que o fornecimento da energia não 
seja afectado.

O segundo desafio será a substitui-
ção de todo o parque automóvel, que 
dentro de alguns anos será obsoleto. 
Os motores eléctricos para além de se-
rem mais eficientes, irão permitir uma 
redução na emissão dos gases poluen-
tes. A substituição da frota automóvel 

Os desafios da transição energética
Parte II – A adaptação do eléctrico

OPINIÃO

Rui Carvalheira

vai implicar um grande investimento de 
famílias e empresas, e não esquecendo 
também as questões ambientais que 
surgirão quando num curto espaço de 
tempo tenham de ser abatidos todos os 
carros obsoletos. Terão de ser encon-
tradas formas de reciclar ou reutilizar 
todos os materiais para que estes não 
fiquem a apodrecer em sucatas.

O terceiro desafio que gostaria de 
referir será a adaptação das cidades a 
este novo paradigma. Se por um lado 
iremos ter cidades com menos polui-
ção, iremos ter também algumas dores 
de crescimento.

O carregamento das baterias dos 
carros eléctricos, pelo elevado tempo 
que necessita, terá de ocorrer duran-
te a noite ou durante o tempo em que 
os condutores estão a trabalhar. Caso 
não se disponha de uma garagem ou 
de um local privado para que se carre-
gue as baterias enquanto o carro está 
parqueado, os condutores terão de re-
correr aos lugares públicos destinados 
a esse efeito. Os lugares actualmente 
existentes serão num futuro próximo 
claramente insuficientes.

Os municípios e as empresas que 
gerem o estacionamento e a mobili-
dade nas cidades terão de aumentar 
gradualmente a oferta de lugares de es-
tacionamento que permitam proceder 
também ao carregamento das baterias.

Num futuro muito próximo o estacio-
namento não será apenas a utilização 
de um espaço, mas também a presta-
ção de um ou mais serviços.

Quem sabe se com a crescente di-
gitalização dos automóveis, o estacio-
namento para além do carregamento, 
permita também a actualização de sof-
tware ou mesmo algum tipo de manu-
tenção com intervenção remota. Mas 
isso por agora é mesmo ficção científica.

WeMob | mobilidade de Almada 
E.M.S.A

Odeputado do PSD eleito 
por Setúbal, de quem não 
conhecemos nenhuma 
posição clara sobre a lo-

calização do aeroporto, vem agora 
considerar que não é admissível invia-
bilizar um investimento de interesse 
nacional só porque duas autarquias 
comunistas se lhe opõem.

A política foi, é - e será fundamental 
que continue a ser - a arte mais nobre 
de servir o bem público, a comuni-
dade. 

Fazer política é assumir a responsa-
bilidade de agir de forma empenhada 
em prol do bem comum, para que ha-
ja democracia e para que do confron-
to de ideias possa haver progressos 
na construção de um futuro melhor. 

O respeito por ideias diferentes e 
por quem as manifesta é o reconhe-
cimento de que é sempre possível 
aprender mais e fazer melhor. Na 
política, como na vida, é fundamen-
tal respeitar os adversários políticos 
de forma elevada. Ser sério nos argu-
mentos. Como se costuma dizer, na 
política não vale tudo. 

Infelizmente, existe hoje a ideia, 
cada vez mais generalizada, de que 
a política, os políticos e os partidos 
políticos existem mais para se servi-
rem do que para servir o bem público, 
o povo. 

O descrédito de um político não se 
deve apenas ao não reconhecimento 
das ideias que promove e causas que 
defende. O descrédito vem, muitas 
vezes, da forma como o faz. Vem isto 
a propósito de um texto publicado 
no jornal “O Setubalense” em que 
um deputado da nação, à falta de 
argumentos e na expectativa de es-
conder debilidades suas e do partido 
que representa, se dedica a confundir 
os factos. 

A realidade é que todos sabemos 
que a falta de investimento na Penín-
sula de Setúbal se deve a duas razões 
fundamentais: falta de vontade polí-
tica de sucessivos governos e anula-
ção da NUT lll em que este território 
estava incluído, reduzindo os fundos 
comunitários a que agora pode recor-
rer, e que esse facto se deve a uma 
decisão de 2013 do Governo do par-
tido que este deputado representa, 
ou seja, o PSD. 

Todos sabemos que antes dessa 

Todos sabemos o que andou 
o PSD a fazer
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André Martins

das populações, deram parecer nega-
tivo àquela localização, e assim, nos 
termos da legislação em vigor está 
inviabilizado o projeto do aeroporto 
no Montijo. 

Todos sabemos que, desde logo, 
o Partido Socialista colocou a hipó-
tese de alterar a lei e só não avançou 
porque o PSD na altura não esteve 
de acordo. 

O senhor deputado do PSD eleito 
por Setúbal, de quem não conhece-
mos nenhuma posição clara sobre a 
localização do aeroporto, vem agora 
considerar que não é admissível invia-
bilizar um investimento de interesse 
nacional só porque duas autarquias 
comunistas se lhe opõem.

Em ano eleitoral, para alguns, tu-
do serve para atacar os adversários 
políticos.

O senhor deputado omite os 
factos e não tem qualquer pejo em 
fazer afirmações e tirar conclusões 
que poderiam fazer acreditar na sua 
história aqueles que andam mais dis-
traídos, ainda que ela esteja tão mal 
arquitetada.

É que as autarquias locais são reali-
dades territoriais e sociais e como tal 
devem ser consideradas, indepen-
dentemente da cor política eleita para 
as dirigir e representar. Acresce que 
os estudos feitos são bem claros so-
bre os impactos negativos na saúde 
das populações dos territórios envol-
ventes ao projetado aeroporto do 
Montijo. A saúde das pessoas não é 
algo menosprezável.

O que não se compreende é que a 
Câmara Municipal do Barreiro tenha 
dado parecer favorável, quando a sua 
população é, provavelmente, a que 
sofrerá maiores impactos negativos. 
O mesmo se pode dizer da Câmara de 
Alcochete, que nem chegou a apre-
sentar parecer, pelo menos que seja 
público. 

Importa referir que o investimento 
público de interesse nacional não fica 
posto em causa. Existem alternativas, 
com estudos feitos, com impactos 
menores e com custos inferiores, 
para um projeto de dimensão idên-
tica ao que se propõe para o Montijo.

É caso para dizer que em política 
não vale tudo. Não pode valer tudo.
Presidente da Assembleia 
Municipal de Setúbal

decisão, em 2011, havia sido deli-
berado localizar o novo Aeroporto 
Internacional de Lisboa em terrenos 
do chamado Campo de Tiro de Alco-
chete, no concelho de Benavente. 

Todos sabemos que essa decisão 
está baseada em estudos de orde-
namento do território, de impactes 
ambientais, sociais e económicos e 
até que tinha aprovada uma DIA - De-
claração de Impacte Ambiental, que, 
em termos legais, é determinante 
para viabilizar a localização e a obra. 

Todos sabemos que foi o Governo 
do PSD que decidiu não avançar com 
este investimento. 

Todos sabemos que foi o Governo 
do PSD que decidiu privatizar a ANA 
aeroportos. A empresa pública mais 
rentável do País foi vendida à multi-
nacional francesa Vinci, ao mesmo 
tempo que ficou acordado que ficava 
com a responsabilidade de construir 
o aeroporto no Montijo. 

Todos sabemos que, quando veio o 
novo Governo do PS, o atual primei-
ro-ministro assumiu o compromisso 
de realizar essa obra, com o argumen-
to de que não se podia perder mais 
tempo. 

Todos sabemos que esta decisão, 
incompreensivelmente, foi tomada 
em 2019, quase um ano antes de es-
tar concluída a avaliação do impacte 
ambiental. Isto quando ficaram claros 
os efeitos negativos para o ambien-
te, para a avifauna, para a segurança 
aeroportuária e para a saúde e quali-
dade de vida das populações circun-
dantes. 

Todos sabemos que as autarquias 
da Moita e Seixal, em representação 
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de Proteção Ambiental (NPA) 
de Grândola, decorreu na 
sexta-feira, durante uma acção 
de fiscalização e vigilância do 
controlo da captura ilegal de 
meixão.
“Os elementos do NPA 
detectaram uma rede 

mosquiteira destinada à 
captura desta espécie” e que, 
“devido às suas características, 
é extremamente lesiva” para a 
fauna existente”, disse a Guarda, 
explicando que o meixão, “por se 
encontrar vivo, foi devolvido ao 
seu habitat natural”. 

GNR apreende 
um quilo de 
meixão juvenil 
em Alcácer do 
Sal

A GNR anunciou ter apreendido 
um quilo de meixão juvenil, que 
se encontrava vivo, no interior 
de uma rede mosquiteira, no Rio 
Sado, em Alcácer do Sal. 
O Comando Territorial de Setúbal, 
em comunicado, revelou que a 
apreensão, através do Núcleo 

PUBLICIDADE

PALMELA

Autoeuropa sem produção 
de 22 a 28 de Março

A Volkswagen Autoeuropa informou 
que vai “cancelar todos os turnos de 
produção entre os dias 22 e 28 de 
Março”. A situação é consequência do 
“agravamento da escassez de semicon-
dutores que afecta globalmente o sec-
tor automóvel”, lê-se num comunicado.

A empresa relembra que “iniciou o 
ano a operar na sua máxima capaci-
dade”, apenas com ajustamento de 
turnos de produção durante duas 
semanas, devido ao período em que 
os estabelecimentos de ensino esti-

veram encerrados.
Até agora, a “distribuição condicio-

nada” de semicondutores não teve 
qualquer impacto na empresa que 
actua na zona de Palmela, mas que 
se vê agora obrigada a cancelar na to-
talidade os turnos de produção entre 
22 e 28 de Março, ou seja, durante a 
próxima semana.

A Autoeuropa prevê que a produ-
ção seja retomada no turno da noite 
do dia 29 de Março, às 00h00, e in-
forma ainda que a paragem significa 
uma perda de aproximadamente 
5700 unidades.

“Desde o último trimestre de 2020 
que o Grupo Volkswagen criou uma 
task force com o objectivo de minimi-
zar o impacto da escassez global de 
semicondutores nas suas fábricas”, 
conclui o documento.

Escassez de 
semicondutores obriga 
a paragem da fábrica, 
que começou 2021 “na 
máxima capacidade”

DR
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Luís Geirinhas

Autarca diz que escolha 
resulta do trabalho 
realizado no município

AUTÁRQUICAS 2021

Carlos Albino é candidato
aprovado pelo PS Moita
para a Câmara Municipal

A Comissão Política Concelhia (CPC) 
do PS Moita aprovou por larga maio-
ria, em reunião realizada na noite 
da última segunda-feira, a escolha 
de Carlos Albino como candidato à 
presidência daquele município nas 
próximas eleições autárquicas. Após 
a aprovação do nome do autarca moi-
tense pelas diversas secções de fre-
guesia e, esta semana, pela comissão 
a que preside, a escolha do cabeça-
-de-lista rosa vai agora ser comuni-
cada à Federação Distrital do partido 
para ratificação.

Até ao momento, ainda não hou-
ve nenhuma votação dos candidatos 
que se irão propor ao nível das fre-
guesias, não sendo também conheci-
da qualquer data para a apresentação 
da sua candidatura, no entanto, pe-
lo que se sabe o processo “decorreu 
dentro da normalidade”.

Carlos Albino considera que este “é 
o culminar de um trabalho que tem 
vindo a ser feito ao longo do tempo, 
resultante de um esforço colectivo 
em defesa dos interesses da popu-
lação do nosso concelho e de um 
caminho que se pretende trilhar”, 
sublinhou, em declarações a O SE-
TUBALENSE. 

Com 37 anos, o também presidente 
da CPC, filiou-se no partido em 2010, 
sendo licenciado em Engelharia Civil 
e especializado em Higiene e Segu-
rança do Trabalho, tendo exercido 
anteriormente o cargo de presidente 
da JS local.

Em 2013 foi também eleito pelas 
listas socialistas para a Assembleia 
Municipal da Moita e em 2017 como 
vereador, sem pelouro atribuído pela 
gestão comunista, onde tem defen-
dido, sobretudo, “causas ligadas à 
promoção da mobilidade e segurança 
rodoviária, preservação do ambiente 

Carlos Albino é actualmente vereador sem pelouros

DR

confirma nem desmente a sua can-
didatura, porém, a escolha dos blo-
quistas deverá mesmo recair sobre o 
seu actual vereador neste município. 
Só mais tarde, acrescenta Raminhos, 
“iremos tomar qualquer tipo de deci-
são em relação a este assunto”, disse.

e políticas de inclusão social”.
A opção do PS surge após a confir-

mação da escolha do actual vereador 
Luís Nascimento, para encabeçar a 
corrida à liderança daquela autarquia 
pelo PSD, ao mesmo tempo em que já 
se fala da mais que provável recandi-
datura de Rui Garcia à Câmara da Moi-
ta, onde a CDU obteve uma maioria 
relativa no último ato eleitoral.

Autarca do BE não confirma nem 
desmente possível candidatura
Por sua vez, também o Bloco de Es-
querda (BE) deverá pronunciar-se 
“brevemente” sobre esta matéria, 
dado que até ao próximo fim-de-se-
mana, terá lugar uma reunião, onde 
deverão começar a ser desenhados 
alguns pormenores sobre a futura 
escolha dos militantes.

Joaquim Raminhos, vereador 
eleito por esta força política no mu-
nicípio, avançou que o assunto está 
ainda a ser analisado a nível interno 
e “estamos em ponderação”. Apesar 
do autarca defender que esta será 
sempre “uma decisão colectiva”, não 
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Setúbal

Inspirada na ondulação do 
Rio Sado, a nova estrutura 
multifuncional, designada 
“Praça Rio”, encontra-se a ser 
instalada na Praça de Bocage 
pelas mãos da Câmara Municipal 
de Setúbal, com o objectivo de 
serem promovidos no espaço 
diversas actividades culturais. 

Contrariamente ao apontado 
em ambas as petições públicas, 
a autarquia sadina garantiu, em 
comunicado de 12 de Janeiro, 
que o equipamento não 
interfere com a vertente estética 

“Praça Rio” Equipamento 
instalado para actividades culturais

e patrimonial da emblemática 
praça, representando um 
investimento superior a 250 mil 
euros. 

A estrutura, “com coberturas 
em madeira, dispostas em 
alturas que variam entre os 4,5 e 
os 9 metros de altura, ocupa uma 
área com cerca de 400 metros 
quadrados”. Com “iluminação 
cénica e um edifício de apoio, 
criado na zona central”, o novo 
espaço terá igualmente “a 
função de ensombramento e 
protecção durante todo o ano”.

Maria Carolina Coelho

Para 599 pessoas, 
“Praça Rio” representa 
um atentado patrimonial 
e urbanístico e as suas 
verbas deveriam ir para 
o combate à pandemia 

DGPC DIZ NÃO TER CONHECIMENTO LEGAL DA OBRA

Munícipes lançam duas petições 
públicas para travar edificação 
de estrutura na Praça de Bocage

São já 599 os munícipes que assinam 
duas petições públicas que têm como 
objectivo travar a edificação da nova 
estrutura multifuncional na Praça de 
Bocage, intitulada “Praça Rio”, projec-
to da Câmara Municipal de Setúbal. 
Justificam a decisão afirmando que a 
mesma “constitui um grave atentado 
patrimonial e urbanístico em virtude 
da sua inadequação contextual, téc-
nica e legal” e que a verba investida 
na sua construção deveria ser direc-
cionada “para ajudas de emergência à 
economia e à cultura setubalenses, no 
âmbito do combate à covid-19”. 

Para o arquitecto Henrique Pintão, 
que lançou a petição “Travar atentado 
patrimonial e urbanístico na Praça de 
Bocage”, “a estrutura não faz sentido 
e afecta o património local”, explicou 
a O SETUBALENSE. O mais grave, 
considera, é “não ter sido pedido um 
parecer técnico legalmente elegível à 
Direcção-Geral do Património Cultu-
ral”, informação que recolheu através 
de e-mail junto da DGPC.

Em resposta enviada ao arquitecto 
no passado dia 8, a direcção-geral in-
formou não ter conhecimento “sobre 
qualquer projecto para o local” e que 
iria “solicitar junto da C.M. de Setúbal 
os devidos esclarecimentos”.

“Seria expectável que uma câmara 
pedisse os pareceres a todas as enti-
dades que têm jurisdição ou que têm 
alguma atitude vinculativa para com 
aquele tipo de empreitada”, acrescen-
tou Henrique Pintão.

Apesar de actualmente contar já 
com 251 assinaturas, as suficientes 
para o documento ser remetido a As-
sembleia Municipal, o arquitecto não 

Petições públicas podem já ser remetidas a Assembleia Municipal 
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pretende que não se construa nada 
numa “das principais praças da cida-
de”, mas sim que seja edificada uma 
estrutura que se enquadre no espaço. 

“Deve-se intervir no espaço público, 
criando condições para que as pessoas 
possam usufruir e onde se possam 
reunir, como condições de sombra e 
um pequeno espaço verde. A questão 
é mesmo a configuração formal. Um 
pequeno jardim ou infra-estruturas 
para pequenas bancas ou para o co-
mércio local é o que faria sentido”, 
revelou.

Já na petição pública “Travar o pro-
jecto da Praça Rio na sua localização 
prevista”, que conta actualmente com 
348 apoiantes, é sugerido, ainda, que 
o projecto seja repensado e que seja 
estudada “a sua deslocação para um 
local onde haja uma maior ligação en-
tre o seu nome e a sua localização e 
onde a arquitectura do equipamento 
não choque com a zona envolvente”.

O SETUBALENSE tentou obter es-
clarecimentos junto da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, mas até ao fecho 
desta edição não obteve respostas.

Maria Carolina Coelho

Dores Meira visitou 
ontem o campeão 
europeu de triplo salto 
para o congratular 
pessoalmente pelo 
resultado alcançado 

O atleta Pedro Pichardo, que se 
sagrou recentemente campeão 
europeu de triplo salto, vai ser con-
decorado pela Câmara de Setúbal 
com a Medalha de Honra da Cidade, 
na Classe Desporto, “em reconheci-
mento dos seus feitos desportivos 
e do contributo para o engrandeci-
mento e divulgação da cidade além-
-fronteiras”, explicou a autarquia em 
nota de Imprensa.

A decisão foi ontem aprovada, por 
unanimidade, no mesmo dia em que 
a presidente da edilidade, Maria das 
Dores Meira, e Pedro Pina, vereador 
com o pelouro do Desporto, visitaram 
o atleta do Sport Lisboa e Benfica no 
Complexo Municipal de Atletismo de 
Setúbal, instalações onde faz toda a 
sua preparação.

O encontro no recinto desportivo 
onde é treinado pelo seu pai, Jorge 
Pichardo, serviu para o executivo 
municipal o “felicitar pessoalmente 
pela sua vitória, por Portugal, a 7 de 
Março, na Polónia, nos Campeona-
tos da Europa de Atletismo de Pista 
Coberta”.

Pedro Pichardo nasceu em Cuba e 
foi naturalizado português em 2017. 
“Depois do recente título europeu”, o 
atleta “tem como principais desafios 

DISTINGUIDO NA CLASSE DESPORTO

Atleta Pedro Pichardo vai ser 
condecorado com a Medalha 
de Honra da Cidade

internacionais a conquista mundial, 
assim como os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, que se realizam este ano”.

“Apesar de ter apenas 27 anos, con-
ta com um currículo impressionante, 
de que se destacam duas medalhas 
de prata e uma de bronze em cam-
peonatos do mundo. Em 2013, na 
primeira participação num mundial 
absoluto, ficou a escassos centíme-
tros do ouro. Em 2014, conseguiu o 
melhor triplo salto do ano, mas ficou 
em terceiro lugar nos Campeonatos 
do Mundo de Pista Coberta”, refere 
a mesma nota.

Já no ano seguinte, “Pichardo foi 
campeão nos Jogos Pan-Americanos, 
medalha de prata no Campeonato do 
Mundo e esteve envolvido naquela 
que é conhecida como “a melhor 
competição de triplo salto da his-
tória”, na qual ganhou ao campeo-
níssimo norte-americano Christian 
Taylor, na única vez em que dois atle-
tas saltaram acima de 18 metros no 
mesmo dia”.

Corria o ano de 2018 quando “Pi-
chardo se tornou o detentor do recor-
de nacional de triplo salto e da melhor 
marca do ano ao saltar 17,95 metros 
no meeting de Doha da Diamond Lea-
gue, prova que venceu”.

Apesar de no passado ano, a com-
petição ter parado “até meados de 
Julho, em virtude da situação pandé-
mica mundial”, no regresso, “Pichar-
do, nos Inspiration Games da IAAF, 
ganhou a primeira competição do 
ano”.

Por último, “venceu nos Europeus 
de Pista Coberta, ao saltar 17,30 me-
tros, marca alcançada logo no primei-
ro ensaio da final, não dando hipótese 
aos concorrentes, todos eles a mais 
de vinte centímetros de distância”.

DR
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“testemunhos sobre pânico, na 
primeira pessoa”, esclareceu a 
autarquia em publicação na sua 
página de Facebook. “A ansiedade 
e o pânico são sintomas de estados 
emocionais e perturbações 
psicológicas, que afectam um 
número cada vez maior de pessoas, 

com particular incidência entre 
os adolescentes e jovens adultos. 
Como lidam estes com essa 
realidade?”, questiona a mesma 
nota.  Com o apoio da Câmara 
Municipal sadina, a iniciativa 
‘Brothers’ tem entrada gratuita e vai 
decorrer ao longo de 40 minutos. 

Teatro Elefante 
aborda saúde mental 
na adolescência em 
encontro virtual este 
sábado

No âmbito das comemorações do 
Dia Mundial do Teatro, assinalado 
no dia 27 de Março, o Teatro 
do Elefante vai abordar numa 
iniciativa online, este sábado, a 
saúde mental na adolescência. O 
encontro, a começar às 10h00, 
vai contar com a transmissão de 

Maria Carolina Coelho

TRÂNSITOCULTURA
Viaduto das Fontainhas passa 
a apresentar mais segurança 
a partir de hoje  

Exposições de pintura 
e foto-documental marcam 
reabertura da Biblioteca Municipal

O Viaduto das Fontainhas passa a 
proporcionar mais segurança aos 
automobilistas que por ali circulam, 
graças à operação de requalificação 
em curso no local, dada hoje como 
concluída. “A segunda e última fase 
de obras” arrancou na segunda-feira, 
consistindo “na colocação de massas 
asfálticas com recurso a meios técni-
cos e humanos da autarquia”, referiu 
o município em nota de Imprensa.  

Também a “fresagem do pavimen-
to betuminoso existente e a respecti-
va repavimentação, concretamente 
a substituição e correcção da cama-

A Biblioteca Municipal de Setúbal 
voltou a estar de portas abertas esta 
semana, contando com duas exposi-
ções, uma de pintura, outra em for-
mato foto-documental, patentes des-
de a passada terça-feira. São “vinte 
e sete” as “telas de grande formato” 
que compõem a exposição do artista 
João Andrade, explicou a autarquia 
sadina em comunicado.  

A mostra, que “reúne pinturas de 
arte abstracta, carregadas de cor e di-

da de desgaste”, fazem parte desta 
última etapa de requalificação. No 
passado mês, já a edilidade havia 
procedido à “reparação e substitui-
ção das juntas de dilatação”. As obras 
de beneficiação foram levadas a cabo 
“com o apoio da Junta de São Sebas-
tião”, através da “disponibilização de 
15 toneladas de massas asfálticas”.  

“No decorrer dos trabalhos, a circu-
lação rodoviária foi feita apenas numa 
das vias da passagem desnivelada das 
Fontainhas, com regulação de tráfego 
assegurada por sistema semafórico e 
apoio de elementos da PSP”. M.C.C. 

namismo”, pode ser visitada até 10 de 
Abril, de segunda a sexta-feira, entre 
as 09h00 e as 19h00.  

Já a actividade, enquanto docente, 
de José Sebastião e Silva, “considera-
do o mais influente e original mate-
mático português do século XX”, deu 
origem à exposição “O Cálculo de On-
tem e de Hoje”, cedida pela Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa.  

Entre imagens e documentos, 
a mostra, “constituída por catorze 
painéis de grande formato”, pode 
ser apreciada até ao final de Março, 
no mesmo horário.

Maria Carolina Coelho

PROJECTO LIDERADO PELA CÂMARA MUNICIPAL

Intervenções no Centro de Recolha de Animais 
de Companhia avançam para nova fase

A intervenção em marcha desde 
2019 no Centro de Recolha Oficial 
de Animais de Companhia de Setúbal 
(CROAC) avança a bom ritmo, com 
o espaço a beneficiar actualmente 
de “uma nova fase de obras, que dá 
continuidade à ampliação e melhoria 
das condições de conforto e higie-
ne dos animais acolhidos naquele 
equipamento municipal”, explicou 
a autarquia sadina em comunicado.

Com conclusão prevista ainda no 
decorrer deste primeiro trimestre, o 
projecto liderado pela Câmara Muni-
cipal de Setúbal simboliza um investi-
mento de mais de 110 mil euros. Uma 
das principais acções desta operação 
consiste na “instalação de um novo 

Município prevê que intervenção fique concluída ainda neste primeiro trimestre

DR

recinto para alojamento em grupo, 
com uma capacidade para cerca de 
80 animais”.

“A nova área do CROAC fica, assim, 
organizada em 14 parcelas vedadas, 
designadas de parques, com 70 me-
tros quadrados, para grupos de qua-
tro a seis animais, e equipadas com 
bebedouros automáticos e comedou-
ros em calha”, revela a mesma nota.

Nestes novos parques individuais 

os amigos de quatro patas poderão 
praticar actividade física, podendo 
usufruir, igualmente, de uma “área de 
ensombramento e uma box modelar 
de madeira, com iluminação natural, 
com dez metros quadrados, para 
abrigo e pernoitar”.

As novas condições, onde tam-
bém estão a ser “plantadas árvores 
para ensombramento e instalados 
equipamentos fixos de lazer”, irão 

proporcionar “a interação entre visi-
tantes e animais”. Já a “zona central 
do recinto para alojamento em grupo 
vai dispor de dois acessos distintos, 
um dos quais pedonal e rodoviário”.

“As obras em curso contemplam, 
também, a requalificação do actual 
pavilhão de alojamento dos animais, o 
qual recebe, numa área adjacente, um 
novo parque exterior”, e de um “edifício 
existente no equipamento municipal, 
o qual terá funções polivalentes, no-
meadamente com a instalação de um 
pombal, de uma zona de alojamento 
de gatos e serviços de apoio”.

 “Acresce a este projeto de amplia-
ção do CROAC a requalificação paisa-
gística de todo o espaço, tornando-o 
mais sustentável e atractivo”. Com 
todas estas melhorias, serão “recu-
peradas as funções ecológicas e de 
biodiversidade, com o reforço da es-
trutura arbórea, através da plantação 
de árvores na entrada e nas envol-
ventes do recinto de alojamento em 
grupo e do actual canil”.

Através desta solução, “é garantida 
a dupla função de ensombramento 
e de melhoria das condições de con-
forto bioclimático para os animais, 
visitantes e funcionários”.

BREVES

Com o objectivo de “melhorar 
as condições de acessibilidade 
ao serviço de transporte 
público”, a União das 
Freguesias de Setúbal (UFS) 
instalou três novos abrigos de 
passageiros em Aldeia Grande, 
referiu a autarquia em nota de 
Imprensa. A intervenção, num 
investimento de 4 200 euros, 
contou com a colaboração do 
município sadino “através da 
cedência de materiais”. 

A Junta de Freguesia de 
São Sebastião entregou na 
passada semana o equivalente 
a 70 cabazes alimentares 
à delegação de Setúbal do 
Centro de Apoio aos Sem 
Abrigo (CASA), produtos 
posteriormente entregues 
a famílias carenciadas. A 
doação ocorreu na sequência 
de uma campanha lançada 
pela universidade sénior, 
simbolizando a oferta de cerca 
de 600 euros. 

A Câmara de Setúbal procedeu 
à reparação do equipamento 
lúcido da Escola Básica do Viso, 
uma vez que este se encontrava 
degradado. A obra, que 
representou um investimento 
de cerca de seis mil euros, 
centrou-me no espaço de jogo 
e de recreio, proporcionado às 
crianças períodos de lazer com 
mais qualidade. 

ALDEIA GRANDE
UFS instala 
novos abrigos 
de passageiros 

CASA
Junta de São 
Sebastião doa 
70 cabazes

VISO
Reparado 
parque infantil 
da Escola Básica

Proporcionar melhores 
condições de higiene 
e conforto aos amigos 
de quatro patas é o 
objectivo da obra em 
curso desde 2019
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Moita

Luís Geirinhas

Luís Geirinhas

Cine-Parque deu lugar 
a novo equipamento 
criado pelo município

Intervenção conta com 
apoios do Fundo Rainha 
Dona Leonor e do 
município

BAIXA DA BANHEIRA

Fórum Cultural completa 
16º aniversário em Abril

No próximo mês de Abril, o Fórum 
Cultural José Manuel Figueiredo, na 
freguesia da Baixa da Banheira, com-
pleta o seu 16º aniversário, num tem-
po marcado por uma crise pandémica 
que afastou o público de um espaço 
que se tem mantido encerrado ao 
público, à semelhança de todos os 
outros que acolhem espectáculos 
por todo o país e onde, anterior-
mente, funcionou o antigo estúdio 
Cine-Parque durante um período de 
mais de quatro décadas.

Na altura, recorde-se, eram visio-
nadas no local sessões de cinema 
aos fins-de-semana, com matinées 
ao domingo, e duas vezes ao longo 
da semana. Localizada junto ao edi-
fício daquela junta de freguesia e do 
Parque Zeca Afonso, a antiga sala não 
conseguiu sobreviver à crise que se 
instalou, devido à disseminação da 
televisão e, mais tarde, na sequência 

Antigo Cine-Parque sofreu obras de adaptação para criação do actual Fórum Cultural José Manuel Figueiredo

Empreitada de recuperação da igreja, que entra agora na fase de 
conclusão, está orçada em mais de 317 mil euros

DR

do surgimento dos próprios clubes 
de vídeo, tendo a empresa cinema-
tográfica da vila cessado a exploração 
daquele equipamento nos princípios 
dos anos 90.

A 17 de Janeiro de 1996, o edifício 
é adquirido pelo município da Moi-
ta, por proposta do vereador José 
Manuel Figueiredo, pelo valor de 60 
mil contos, tendo em conta “a sua 
importância no contexto do desen-
volvimento cultural e recreativo” do 
concelho e a necessidade de dotar 
a vila com um núcleo da Biblioteca 
Municipal. Entretanto, com o faleci-
mento do autarca, a Câmara da Moita 
decide prestar-lhe homenagem com 
a atribuição do seu nome ao presen-
te equipamento, cuja abertura do 
concurso público aconteceu a 23 de 
Outubro de 2002. A obra de adapta-
ção do velho Cine-Parque a um novo 
espaço multiusos, viria a ser adjudica-
da por mais de 1,3 milhões de euros.

A recuperação do espaço exigiu 
que, além do referido pólo da biblio-
teca, fosse incluída naquele projecto 
a criação de um auditório/sala de es-
pectáculos, uma sala de exposições, 
com um pequeno auditório para con-
ferências, e um café-concerto com 
esplanada.

“Preservar a memória e cuidar 
do futuro”
A 25 de Abril de 2005 o então pre-
sidente da edilidade, João Lobo, 
inaugurava o Fórum Cultural: “esta 
nova casa dedicada à cultura que 
acabam de conhecer e que, a par-
tir de hoje, abre as suas portas ao 
público tem, para nós, um enorme 
significado e uma carga simbólica 
que a atribuição do nome de José 
Manuel Figueiredo consubstancia 
de forma particular”, destacava o 
actual presidente da Assembleia 
Municipal. 

Naquela data, o autarca moitense 
lembrava que “preservar a memória 
e cuidar do futuro poderia ser o lema 
deste equipamento”.

Já para o vereador Miguel Ca-
nudo, na altura responsável pelo 
pelouro da Cultura, o novo fórum 
significava “uma obra da Liberda-
de”, para que pudesse acontecer 
“Liberdade em Cultura”, destacava 
na nota de encerramento da obra 
lançada na data de inauguração, o 
livro “Fórum Cultural José Manuel 
Figueiredo – Da aquisição à inaugu-
ração”, coordenado por Francisco 
Cavalheiro Gomes e editado por 
este município.

ALHOS VEDROS

Recuperação da Igreja da 
Misericórdia deverá estar 
concluída até final de Junho

A operação de recuperação que está 
a decorrer no interior da Igreja da Mi-
sericórdia, em Alhos Vedros, deverá 
estar concluída “no final do primeiro 
semestre deste ano”, revelou esta 
semana o município da Moita, num 
investimento global que ultrapassa 
os 317 mil euros, com comparticipa-
ção do Fundo Rainha Dona Leonor 
em 167 mil euros e o apoio daquela 
autarquia.

Rui Garcia, presidente do municí-
pio, acompanhado por alguns mem-
bros da vereação e de responsáveis 
da Misericórdia de Alhos Vedros, 
efectuaram uma visita ao local, no 
final da última semana, onde pude-
ram constatar os trabalhos de recu-
peração, iniciados em Setembro do 
ano passado.

Desde então, as obras incluíram 
intervenções no altar-mor, no chão, 

bem como na parte eléctrica e de 
iluminação, além do restauro dos 
azulejos que retratam cenas da vida 
da Virgem e que revestem as suas 
paredes, com o intuito de dignificar 
aquele espaço religioso para o abrir 
ao público futuramente e devolvê-lo 
deste modo à comunidade.

Situado na praça da vila, supõe-
-se que aquele espaço tenha sido 
construído no ano de 1587, sendo 
que no seu interior, o corpo da igre-
ja apresenta “uma nave única, cujas 
paredes estão revestidas com painéis 
azulejares de uma grande riqueza ce-
nográfica, pintados em azul e branco, 
do século XVIII”.

Recorde-se que a igreja de origem 
quinhentista, classificada em 1996 
como imóvel de interesse público, te-
rá sido erguida no local de uma antiga 
ermida dedicada ao Espírito Santo e 
que surge referida, sucessivamente, 
nas Visitações de 1534, 1553 e 1565, 
como agregada a um hospital de as-
sistência e caridade, de invocação ao 
mesmo orago. Já o altar-mor de ta-
lha dourada evidencia características 
maneiristas tardias – datadas do fim 
do século XVII –, e encontra-se sobre 
uma plataforma, num nível superior 
ao da nave. 

DR



Com vista a melhorar a drenagem 
de águas pluviais na Rua Manuel 
Luís Almeida, no troço situado 
frente à Escola Básica de 1º ciclo, na 
freguesia do Gaio-Rosário, a Câmara 
Municipal da Moita anunciou que 
“vai iniciar brevemente a construção 
de um colector pluvial com 583 

metros”, e respectivos sumidouros.
De acordo com informação 
daquele município, a intervenção 
prevista abrange igualmente as 
ruas 1º de Maio, D. Nuno Álvares 
Pereira e Eça de Queirós, num 
investimento municipal que 
ronda os 159 mil euros. 
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Câmara da Moita 
vai construir em 
breve colector 
pluvial no 
Gaio-Rosário

Luís Geirinhas

Trabalhos estão orçados 
em mais de 1,1 milhões 
de euros

BAIXA DA BANHEIRA

Adjudicada empreitada para
transformação da antiga 
Estrada Nacional em avenida

A empreitada de “Reconversão Viária 
para Zona 30 na ex-Estrada Nacional 
11-1 da Baixa da Banheira” foi aprova-
da por maioria, em reunião daquele 
executivo, numa intervenção que vai 
decorrer naquela que continua a ser 
a principal ligação entre os núcleos 
urbanos dos concelhos da Moita e 
do Barreiro, orçada em mais de 1,1 
milhões de euros.

A obra, que tem por objectivo a 
“acalmia do tráfego automóvel” e 
“a redução da velocidade”, inclui a 
criação naquela via de zonas de pa-
ragem de autocarros fora da faixa de 
rodagem, o aumento dos lugares de 
estacionamento e das áreas de pas-
seio, bem como a melhoria das con-
dições das infraestruturas existentes 
e das condições arbóreas, de modo “a 
reduzir as emissões de CO2”, adianta 
o município.

De acordo com informação dis-
ponibilizada pela câmara, a área 
de intervenção, com cerca de 2,8 

hectares, abrange “a extensão da 
ex-Estrada Nacional compreendida 
entre a Rotunda do Emigrante e o 
entroncamento com a Rua Henrique 
Amado”, no limite daquele concelho, 
num investimento municipal que se 
insere no âmbito do Plano Estraté-
gico de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU), no domínio da mobilidade 
sustentável, sendo cofinanciado por 
fundos comunitários, no âmbito do 
Programa Operacional Regional de 
Lisboa 2020.

A aprovação deste projecto, recor-
de-se, teve lugar numa reunião de câ-

mara realizada no final de Novembro, 
altura em que foi igualmente viabili-
zado o projecto de estruturação do 
corredor urbano da Avenida 1º de 
Maio – já iniciada na fronteira com o 
Vale da Amoreira –, numa outra inter-
venção do município moitense que 
prevê, entre outros aspectos, o seu re-
perfilamento, através do alargamento 
do corredor viário e da materialização 
de uma faixa de rodagem com quatro 
vias, assim como a criação de duas ro-
tundas e a construção, naquela zona 
do concelho, de uma ciclovia bidire-
cional ao longo do passeio. 

A obra tem por objectivo a acalmia do tráfego automóvel e a redução da 
velocidade naquela via da freguesia da Baixa da Banheira
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No âmbito do Contrato Local de Desen-
volvimento Social 4G Moita – “Moita In-
tervir para Incluir” –, está prevista para 
a próximo dia 22, entre as 16h00 e as 
17h30, uma sessão de esclarecimento 
online para apresentação do Programa 
Apoiar, dirigido a empresários em no-
me individual e empresas do concelho, 
numa iniciativa realizada em parceria 
com a ID7 - Associação Portuguesa para 
a Inovação e Desenvolvimento.

Refira-se que o Programa Apoiar, 

PROGRAMA APOIAR
Sessão agendada para dia 22 
ajuda a esclarecer empresas locais

criado pelo Governo, inclui medidas 
específicas de apoio às empresas e 
aos empresários em nome individual e 
abrange áreas de negócio como comér-
cio por grosso e a retalho, reparação 
de veículos automóveis e motociclos 
(excepto combustíveis), para além de 
espaços de alojamento, restauração e 
similares, actividades turísticas, cultu-
rais, educativas e desportivas.

Os interessados em participar podem 
obter mais informações através do email 

cldsmoita@rumo.org.pt, preencher um 
formulário para o efeito em https://for-
ms.gle/bdjzU3AWHuefAsE9, além de 
saber outros dados via contacto tele-
fónico (934 710 595 ou 963 143 017).

Acrescente-se que a Câmara da 
Moita é parceira no projecto CLDS 
4G, coordenado pela RUMO naquele 
concelho, com especial destaque para 
os eixos “Emprego, Formação e Quali-
ficação” e “Intervenção Familiar e Pa-
rental, Preventiva da Pobreza Infantil”.

BREVES

O município da Moita aprovou 
por unanimidade, na última 
reunião da autarquia, a abertura 
do concurso para a celebração 
de contratos para a aquisição de 
almoços com confecção local, 
de almoços com confecção 
externa transportados a 
quente e de lanches, para as 
crianças que frequentam os 
estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do ensino básico 
do concelho. O fornecimento 
de almoços escolares, informa a 

autarquia, implica “um encargo 
financeiro anual superior a um 
milhão de euros”, suportados 
pela câmara. O contrato a 
celebrar irá vigorar durante um 
período de três anos lectivos, 
sendo que o anterior, assinado 
em Maio de 2018, termina 
no final deste ano, pelo que 
“é necessária a abertura de 
concurso para a celebração de 
novo contrato”, num valor que 
ascende a quatro milhões de 
euros.

A tradicional Romaria a Cavalo, 
que anualmente liga o concelho 
da Moita a Viana do Alentejo, 
voltou este ano a ser cancelada, 
em resultado da pandemia e 
face às restrições de realização 
deste tipo de iniciativas, que 
habitualmente provocam 
uma grande aglomeração de 
pessoas. De acordo com a 
comissão organizadora “não é 
possível preparar com a devida 

antecedência” este evento, 
cuja vigésima edição estava 
prevista decorrer no próximo 
mês de Abril. À semelhança 
do ano passado e segundo as 
recomendações da Direcção-
Geral de Saúde, para que sejam 
respeitadas as normas legais 
que continuam hoje em vigor, 
a edição de 2021 ficou desta 
forma suspensa e adiada para 
data a anunciar posteriormente.

A Biblioteca do Vale da 
Amoreira reabriu segunda-
feira, tendo as bibliotecas 
da Moita, Baixa da Banheira 
e Alhos Vedros reaberto no 
dia seguinte, respeitando 
a resolução do Conselho 
de Ministros e as regras da 
Direcção-Geral de Saúde 
referentes à covid-19. Em 
comunicado, a autarquia 
local lembra que “todos 
os serviços” voltam assim 
a estar disponíveis, com 
a consulta presencial de 
todos os documentos, 

incluindo jornais e revistas, 
bem como o acesso aos 
espaços de internet e os 
empréstimos e devoluções 
das obras. Porém, mantêm-
se a restrição de um número 
limitado de utilizadores, 
em simultâneo, em cada um 
destes espaços e continua 
a estar suspenso o livre 
acesso às estantes e o 
empréstimo interbibliotecas, 
com excepção de livros de 
leitura obrigatória do Plano 
Nacional de Leitura e de 
livros técnicos. 

PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO
Aberto concurso de aquisição
de refeições escolares na Moita

TRADIÇÕES
20ª Romaria a Cavalo volta 
a ser cancelada este ano

EQUIPAMENTOS
Bibliotecas Municipais 
reabriram ao público
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DA REGIÃO

A resposta à pandemia de co-
vid-19 teve nas autarquias 
locais um dos principais 
atores, desde logo pela pró-

pria variação territorial do impacto da 
pandemia, obrigando a respostas no 
plano local, quer também pela pro-
ximidade do poder local às pessoas, 
complementando as medidas do 
Estado com respostas adequadas às 
especificidades de um determinado 
território, e colocadas em prática de 
forma particularmente eficaz.

Quer no plano da resposta à crise 
sanitária, quer no plano da resposta à 
crise económica e social desencadea-
da pela pandemia, as autarquias locais 
têm-se revelado, pois, fundamentais.

O Relatório do Tribunal de Contas, 
recentemente divulgado, que analisou 
o “Impacto das medidas adoptadas no 
âmbito da covid-19 nas entidades da 
Administração Local do Continente” 
reflecte esta realidade, demonstrando 
que as autarquias adoptaram um uma 
multiplicidade de respostas no apoio 
às famílias empresas e outras institui-
ções, de grande relevância na resposta 
aos efeitos da pandemia.

No que respeita ao município da 
Moita, o relatório elenca-o num con-
junto de 86 municípios que não pu-
blicitaram contratos no âmbito da co-
vid-19 relativos ao período em análise.

Estes dados ilustram a realidade 
do nosso concelho, em que a actual 
maioria que governa o município 
manteve a sua lógica verdadeiramen-
te centralista, em vez de assumir o 
papel que as autarquias locais, pelas 
suas características, podem e devem 
assumir, e em particular na resposta 
à situação pandémica.

A resposta do município da Moita foi in-
felizmente curta, especialmente no apoio 
às famílias e empresas, precisamente 
onde as autarquias se têm distinguido 
particularmente, e onde as autarquias 
têm os instrumentos e o conhecimento 
do território para dar um conjunto de 
respostas adequadas e céleres.

E se algumas despesas não deixa-

Moita sem investimento contra
covid segundo relatório do TdC

OPINIÃO

João Palma

ram de ser efectuadas pelo município, 
a inexistência de qualquer publicita-
ção não pode deixar de suscitar crí-
ticas em matéria de transparência.

Em pleno confinamento, e com um 
processo de vacinação que levará al-
gum tempo a produzir o resultado de 
alcançar a imunidade de grupo neces-
sária para a retoma da economia, e com 
uma crise económica e social em curso 
as autarquias locais vão continuar a ser 
fundamentais na resposta à pandemia. 

No caso do concelho da Moita, im-
põe-se uma mudança na intervenção 
da autarquia, abandonando a siste-
mática culpabilização do Governo 
e assumindo de forma decisiva que 
as autarquias podem efectivamente 
fazer a diferença na vida das pessoas 
e ter um papel fundamental neste 
contexto actual.

Eleito pelo PS na Assembleia 
Municipal da Moita

O relatório 
elenca a 

Moita num 
conjunto de 

86 municípios 
que não 

publicitaram 
contratos 
no âmbito 

da covid-19 
relativos ao 

período
em análise

“ESTA NOITE GRITA-SE”

Dia Mundial da Teatro 
assinalado com peça online

Para assinalar o Dia Mundial do Tea-
tro, a autarquia da Moita promove 
a 27 deste mês, a partir das 21h00, 
no canal de Youtube do município, a 
leitura partilhada da mensagem re-
ferente a esta efeméride por André 
Consciência, da Companhia Mefis-
teatro, e a exibição online do espec-
táculo “Bilingue”, pela Companhia 
Cepa Torta, no âmbito do Festim de 
Leituras Interpretadas de Peças de 
Teatro “Esta Noite Grita-se”.

Recorde-se que a exibição desta 
produção teatral resulta de uma esco-
lha feita durante o ano passado pelos 
“Visionários” do concelho, que são es-
pectadores que aceitaram o desafio de 
escolher uma parte da programação 
cultural, assistindo em formato audio-
visual a um conjunto de actuações.

Já a produção “Esta Noite Grita-

A peça foi escolhida por um grupo de "Visionários"  do concelho

DR

-se” é um Festim de Leituras Inter-
pretadas de Peças de Teatro que 
“não obedecem ao modelo de ‘lei-
turas encenadas’, evidenciando o 
potencial do texto dramático sem 
recurso à encenação”. Com texto de 

José Maria Vieira Mendes e direcção 
de Miguel Maia e Filipe Abreu, a pe-
ça conta com as interpretações de 
João Cachola, Leonardo Garibaldi, 
Luís Moreira, Miguel Feraso Cabral 
e Patrícia Deus.



AlmadaO encontro online de trabalho 
com o Tecido Social e Económico 
de Almada realiza-se hoje, 18 
de Março, a partir das 9h00, via 
plataforma Zoom. A participação 
é gratuita, mas sujeita à 
confirmação da inscrição.
O Encontro “Conhecer, Conectar, 

Trabalho do Tecido 
Social e Económico 
no concelho hoje em 
debate 

Colaborar” é co-organizado pelo 
Envol20 Almada DLBC Urbano 
- Santa Casa da Misericórdia de 
Almada, Câmara Municipal de 
Almada, EAPN - Rede Europeia 
Anti Pobreza e R@to ADCC - 
Associação para Desenvolvimento 
Cultural e Científico.
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Investimento de 800 M€ vai criar nova cidade 
virada para o conhecimento e vida sustentável  

Um novo conceito de cidade basea-
do no conhecimento, na inovação, 
num ecossistema sustentável, com 
capacidade de atracção de empresas 
de primeira linha tecnológica e onde 
dê gosto viver, está a ser projectado 
para o concelho de Almada. Mais con-
cretamente para a zona da Caparica e 
Porto Brandão. Trata-se de dar corpo 
ao projecto “Innovation District”, que 
foi apresentado ontem.

A primeira fase está praticamente 
definida e já com oito projectos su-
jeitos a aprovação, nomeadamente 
pela Câmara de Almada, e implica um 
investimento essencialmente privado 
de 800 milhões de euros, que pode 
vir a ter recurso financeiro comuni-
tário, e pretende criar 17 mil postos 
de trabalho.

Este é parte do objectivo do “Inno-
vation District”, promovido Univer-
sidade NOVA de Lisboa que envolve 
também cerca de dez proprietários 
das localidades de Porto Brandão e 
Caparica, que “uniram os vários pro-
jectos que tinham, fizeram um me-
morando de entendimento e, com 
a universidade, constituíram um 
novo conceito de cidade”, explica a 
presidente da Câmara de Almada, 
Inês de Medeiros (PS). Uma visão 
que também envolve a autarquia, e 
vai transpirar para potenciar a área 
metropolita de Lisboa.

Ao todo vão estar envolvidos 400 
hectares, mais 18% do que a área da 
Expo 98, sendo que a primeira fase 
de desenvolvimento do projecto “co-
meçará a ter fruição do investimen-
to dentro de dez anos”, ou seja, até 
2030, avança José Ferreira Machado, 

Humberto Lameiras

Projecto da 
Universidade NOVA 
de Lisboa promete 
transformar Porto 
Brandão e Caparica 
em espaços para viver, 
trabalhar e ser feliz   

“INNOVATION DISTRICT”

DR

vice-presidente da Universidade NO-
VA de Lisboa.

Fazendo questão de afirmara que 
este “não é um projecto da Universi-
dade NOVA, mas com a Universidade 
NOVA”, o seu vice-presidente vincou 
o conceito desta nova cidade como 
“live-work- play”, portanto, “para re-
sidir, trabalhar e usufruir de tempos 
livres”. Ao mesmo tempo, “reforçar 

a internacionalização da região da 
grande Lisboa”.

Um dos projectos já preparado 
para a arrancar este ano são as obras 
de requalificação do próprio campus 
da Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gia – Universidade NOVA de Lisboa, 
no Monte de Caparica, com 8500 
alunos, 1500 professores e investi-
gadores, onde vai ser edificada uma 

superfície comercial e a primeira fase 
do “hub” de inovação e área despor-
tiva”. Intervenção que terá, em parte 
do investimento, a comparticipação 
de fundos comunitários, e deverá es-
tar concluída até Dezembro de 2023.

Ainda sobre o projecto de alarga-
mento e requalificação de edifícios 
da Faculdade, José Ferreira Macha-
do, adiantou a construção de uma 
residência, “já aprovada”, para “600 
estudantes”. Isto tendo em conta que 
o campus universitário está na mira 
de empresas de base tecnológica que 
“pretendem trabalhar com os alunos”.

 “Não se pretende criar um novo 
parque empresarial, nem uma nova 
cidade dormitório”, frisou.

De acordo com os promotores, o 
‘Innovation District’ será “uma cida-
de única e global, desenhada para 
elevar a qualidade de vida de cada 
um dos seus habitantes”, tanto para 
criar família, para trabalhar como para 
lazer, sendo que os diversos pontos 
de atracção estarão a uma distância 
de 15 minutos.

O projecto vai ainda usufruir de no-
vas acessibilidades e infra-estruturas 
públicas, caso da reabilitação de Por-

to Brandão e da extensão do Metro 
Sul do Tejo até à Costa de Caparica.

Oportunidade para a presidente 
Inês de Medeiros dizer que para es-
tes projectos avançarem a bom ritmo, 
“têm de ser entendidos de importân-
cia nacional” pelo que “não podem 
ter excessivo peso burocrático”, mas 
“têm de respeitar as normas e ser 
transparentes”.

Durante a apresentação do projec-
to, Eurico Brilhante Dias, Secretário 
de Estado da Internacionalização, 
apontou a importância do conceito 
“Innovation District” para a atracção 
de talento e investimento nacional 
e internacional. Ao mesmo tempo, 
estes projectos “contribuem para a 
capacidade de concorrência entre 
as cidades, e dão maior visibilidade 
a Portugal”, comentou.

Entre os proprietários e investido-
res já dados como interessados no 
potencial inovador do “Innovation 
District” estão as empresas Cordia-
lequation, Rustik Puzzle, SOSTATE, 
Maia e Pereira, Cooperativa de En-
sino Superior Egas Moniz, Emerging 
Ocean, Rio Capital, Orbisribalta e a 
Fundação Serra Henriques.

O projecto "Innovation District" pretende criar um novo conceito de cidade, desenvolvida em torno do saber, que seja atractiva e capaz de alavancar o País

O projecto “Innovation District” 
tem por missão consolidar a 
fruição entre a Universidade 
NOVA de Lisboa e a cidade, 
passando a ser assim um campus 
universitário “sem muros” como 
realça a presidente da Câmara 
de Almada, Inês de Medeiros. 
Trata-se de criar um espaço de 
inclusão, promovendo novos 
destinos, desenvolver um 
ecossistema sustentável até 
2030, criar uma comunidade 

Conceito inovador Criar um 
campus universitário sem muros

vibrante, diversificada e 
inclusiva, e ainda captar 
investimento e criar emprego.

Vai envolver 400 metros 
quadrados de nova cidade, 
dos quais 110 hectares são 
zonas verdes, 86 mil metros 
quadrados para infra-
estruturas turísticas, 250 
mil metros quadrados de 
actividade económicas e atrair 
4 500 habitantes em mil novos 
fogos a construir.  
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relaciona-
mento. Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos 
de alguém que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar 
numa nova fase profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplica-
ções financeiras. Carta da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para 
Peixes. Vai sentir-se com muita vontade de viver a vida e demonstrar a força das 
suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
N o  p l a n o  a m o r o s o,  s e n t e - s e  m u i t o  a p a i xo n a d o  e  t e m  r e -
ceio de mostrar os seus sentimentos. No plano profissional, te-
rá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer 
bem as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições 
familiares para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter 
a calma em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. 
Carta da semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente 
renovados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir 
novas emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação 
ou de cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta 
carta define uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados 
pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, 
o seu coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. 
No plano profissional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, 
desde que estruturados e calculados darão bons resultados. Carta da semana – O 
IMPERADOR – está muito lúcido, objetivo e eficaz marcando pontos em todas as 
situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e 
força de vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer 
tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de 
vida; pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas 
situações podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de 
tomar uma posição. Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite 
conduzir a sua vida de forma objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma 
nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – dê atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, 
procure novos apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo 
dos sonhos em que é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
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

Humberto Lameiras

Bloco avançou com 
proposta de carácter 
extraordinário, mas a 
maioria PS e PSD diz 
já existirem outras 
melhores no terreno  

SOCIAL E ECONOMIA LOCAL

Executivo recusa medida do BE 
para apoiar famílias e restauração 
por ter falta de abrangência

Para reforçar a ajuda alimentar às 
famílias do concelho de Almada 
com mais dificuldades financei-
ras e, ao mesmo tempo, apoiar a 
restauração local, o Bloco de Es-
querda propôs na última reunião 
de câmara, 15 de Março, uma me-
dida extraordinária no âmbito do 
Plano Almada Solidária. A mesma 
contou com o apoio dos vereado-
res da CDU, mas foi travada pela 
maioria PS e PSD que governa a au-
tarquia, que alegou já estarem em 
curso medidas no mesmo sentido, 
e mais abrangentes.

“Temos privilegiado medidas de 
apoio social e, simultaneamente, 
também apoiam o comércio local”, 
referiu a presidente da autarquia, 
Inês de Medeiros, que mesmo assim 
considerou a proposta apresentada 
pela eleita do BE, Joana Mortágua, 
como “a considerar caso venha a 
tornar-se necessária”, apesar de “ter 
de ser mais trabalhada”. Mas, “por 
agora, viria “perturbar toda a rede 
de solidariedade que estamos a in-
tensificar no município”, comentou.

A medida apresenta por Joana 
Mortágua, seria para funcionar como 
“extraordinária” e visa a “distribuição 
de refeições confeccionadas por res-
taurantes locais, cabendo à Câmara 
Municipal articular as necessidades 
de apoio alimentar existentes em ca-
da freguesia com a restauração local 
e financiar a confecção de refeições 
nos restaurantes”. Depois de feito es-
te levantamento, e “em articulação, 
cada agregado poderia levantar a sua 
refeição em formato “take away” ou, 
“noutro formato que se encontrasse 
adequado”.

Os motivos avançados pelo exe-
cutivo PS e PSD para não aprova-
rem a proposta do Bloco, estão em 
parte relacionados com a recente 
aprovação, pela Câmara Municipal, 

Joana Mortágua considera que o apoio social em Almada deve ser reforçado  

DR

de “uma linha extra de 300 mil eu-
ros para as entidades envolvidas 
no apoio social reforçarem o seu 
trabalho”, referiu o vereador social 
democrata Nuno Matias. Com isto, 
neste mês, “vão ser apoiadas 950 
pessoas do concelho que vão rece-
ber cabazes alimentares”, acrescen-
tou a vereadora Teodolinda Silveira, 
responsável pela Área de Apoio So-

cial do município.
Para além disto, os serviços mu-

nicipais estão a conceber o Cartão 
do Município de Almada, o qual, 
adianta Teodolinda Silveira, “vai 
apoiar tanto as famílias como o 
comércio local”. 

Este cartão, que poderá não ser 
uma medida extraordinária, mas sim, 
“manter-se para além da crise econó-
mica e social causada pela pandemia”, 
é composto por vários montantes e 
entregue a cada família consoante as 
suas carências sociais e económicas 
que, “podem não ser apenas alimen-
tares”. Para a vereadora, é fundamen-
tal “que o apoio prestado às famílias 
esteja o mais de acordo possível com 
o que necessitam”.

No entanto, para o Bloco de Es-
querda, as justificações do execu-
tivo não são suficientes, e lamenta 
que tenha sido “desconsiderada” 
uma proposta que é uma “oportu-
nidade para reforçar as ajudas à po-
pulação e à economia local de Alma-
da”, e vinca que “a restauração é um 
dos sectores mais afectados pela 
pandemia e seria muito beneficiada 
por esta medida de dignificação do 
apoio alimentar”. 

Almada vai criar 
o Cartão do 
Municípe, o qual 
será carregado 
com valores 
consoante o 
rendimento de 
cada família, e 
permite fazer 
compras no 
comércio local 
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COMUNICADO
A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência para 
o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu níveis 
absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo tem todos 
os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a compreensão 
de todos para eventuais atrasos ou incómodos que possam resultar 
desta situação de exceção.

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

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

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

emergência funerária?

Você sabia?

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 dezasseis de Março de 
dois mil e vinte e um, a folhas cinco e seguintes do Livro Cento e Quarenta e Quatro - A, 
CARLOS MANUEL DA CONCEIÇÃO BATISTA e mulher MARIA STUARTE 
DE ABREU MATIAS ANGELO BATISTA, casados sob o regime da comunhão de 
bens adquiridos, residentes na Rua Major Perestelo da Conceição, número 8, quinto 
andar esquerdo, Setúbal, DECLARARAM que com exclusão de outrem, são donos 
e legítimos possuidores da FRACÇÃO AUTÓNOMA designada pela letra "R", que 
corresponde a cave direita de habitação, com a área de vinte e dois metros quadrados 
e com logradouro com catorze metros quadrados, que faz parte do prédio urbano, em 
regime de propriedade horizontal, sito na Rua Major Perestrelo da Conceição, número 
8, tornejando para a Rua Tenente Aviador Carlos António Alves, número 4, freguesia 
de Setúbal (São Julião), concelho de Setúbal, descrito na Primeira Conservatória do 
Registo Predial de Setúbal sob o número MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS, 
da dita freguesia, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 2062, da 
União das Freguesias de Setúbal (São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa 
Maria da Graça), com a aquisição registada a favor da sociedade "Barros e Monteiro, 
Lda". Que, os declarantes, em dia e mês que não conseguem precisar, mas no decurso 
do ano de mil, novecentos e oitenta e um, adquiriram a fração autónoma ora justificada, 
por compra verbal que realizaram à referida "Barros e Monteiro, Lda", tendo logo nessa 
data entrado na posse imediata e exclusiva da mencionada fracção autónoma e pago a 
totalidade do preço acordado. --------------------------------------------------------------------
Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido 
continuamente e de forma ininterrupta, já adquiriram o referido imóvel, por 
USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos 
os efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------
ESTÁ CONFORME. -----------------------------------------------------------------------
Setúbal, aos dezasseis de Março de dois mil e vinte um. 

A Notária

Reg. sob o n.º 202

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO

A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a 
acompanhar o funeral ou que, de qual-
quer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1935 – 17-03-2021)
Participação, 

Agradecimento

ADELINA DE 
JESUS D´OLIVEIRA 

CONSTANTINO 
RENDAS
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Entrevista

“O maior desafio foi sentir-me 
sozinho diante de uma igreja vazia”
O padre confessa-se 
rendido às novas 
tecnologias e revela que 
Palhais/Santo António 
foi a primeira paróquia 
católica do Mundo a fazer 
online o curso Alpha

DR

Tiago Veloso, 34 anos, Pároco de 
Palhais/Santo António, concelho 
do Barreiro, fala sobre a pandemia 
e a adaptação ao digital. O flagelo 
pandémico acabou por acelerar 
a concretização da aposta nas 
novas tecnologias. “[Foi] um 
momento único para colocarmos 
em prática tudo o que já estávamos 
a defender”, admite.
Quais foram as maiores 
dificuldades no exercício 
das suas funções durante a 
pandemia?
Não vejo como dificuldades, vejo 
como desafios diários a ultrapassar. 
O maior desafio foi sentir-me 
sozinho diante de uma igreja vazia. 
Estava habituado a ter a igreja cheia 
e de um fim-de-semana para o outro 
ficou tudo vazio. Essa foi a maior 
dificuldade que tive a nível pessoal. 
Mas graças à equipa fantástica que 
está à minha volta e também com o 
apoio de outras paróquias, senti-me 
apoiado e surgiram muitas ideias. 
E, de repente, começámos a chegar 
a muito mais gente e a ver frutos 
a surgir em vários locais, o que foi 
fantástico. 
 Como surgiu a ideia de apostar 
no digital? 
Antes da pandemia, já estávamos 
a apostar no digital porque é lá que 
estão as pessoas. Eu, por exemplo, 
antes de entrar num restaurante 
a primeira coisa que faço é ir ao 
telemóvel ver a classificação desse 
sítio, antes de ir a um museu ou ver 
um filme vou à Internet ver o que 
dizem sobre. Acredito que se passe 
a mesma coisa com a Igreja, antes 
de ir ou entrar vou ver qual é a sua 

… E como funcionava ou 
funciona o curso?
Tem três momentos diferentes. 
Tem um momento à mesa em 
refeição. As pessoas estavam à 
mesa, conheciam-se, passavam 
tempo juntas. Depois desse 
momento, em que à mesma mesa 
podiam estar cristãos, ateus, 
agnósticos, passávamos para uma 
sessão de vídeo onde é transmitida 
uma mensagem com base cristã. 
A seguir voltavam a encontrar-se 
os pequenos grupos para falarem 
sem pressões, cada pessoa com 
a sua liberdade podia dizer o que 
tinha sentido ou achava sobre 
determinado assunto. 

Com o confinamento…
Com a chegada da pandemia, 
estávamos a meio do curso 
Alpha e tínhamos três hipóteses: 
cancelávamos, adiávamos ou 
tentávamos online. Então tentámos, 
fomos a primeira paróquia católica 
do Mundo a fazer o curso Alpha 
online, pelo que as pessoas não 
tiveram interrupção no curso, 
passaram somente do presencial 
para o online. E o resultado foi tão 
bom que hoje já fizemos quatro ou 
cinco Alphas com muitas pessoas 
de vários pontos e tem sido uma 
experiência muito bonita. 
No curso Alpha como ninguém 
é obrigado a ir, quem vai acaba 

imagem no digital. 
Em Fevereiro do ano passado, 
contratámos uma empresa de 
comunicação digital para nos ajudar 
a criar material para o online. E, logo 
a seguir, vem a pandemia como 
momento único para colocarmos 
em prática tudo o que estávamos já 
a defender a nível interno. 
Qual dos programas existentes 
no vosso website acredita ter 
sido o mais importante no 
último ano?
No nosso site temos uma perspectiva 
um pouco mais [direccionada] para 
o exterior. Nós vivíamos antes da 
pandemia o curso Alpha, o qual 
continuamos actualmente a viver, e 

PADRE TIAGO VELOSO

foi algo incrível, porque fechou tudo, 
no caso da igreja, numa sexta-feira, 
e nesse mesmo dia já estávamos a 
trabalhar, pois estávamos preparados 
para isso. O curso Alpha está a ser 
uma ferramenta extraordinária, 
sendo que no último ano foram 
já mais de 600 pessoas que 
vivenciaram o curso connosco, graças 
ao online.
Este curso é a nossa maior aposta 
como ferramenta para chegar a 
quem não está na igreja, a quem 
não é crente, mas dá para toda 
a gente. Antes da pandemia era 
presencial, as pessoas tinham de 
vir aqui, logo só pessoas próximas é 
que podiam vir...
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Segundo a ERTAR, o filme 
“Alentejo - Caiado de Fresco” 
ficou em 2.º lugar na categoria 
“Destinos Turísticos” e a 
película “Caminhos de Santiago 
Alentejo e Ribatejo” arrecadou 
idêntico galardão na categoria 
“Ecoturismo” nesta competição 

internacional.
O festival integrou o ITB Berlin 
NOW, “uma referência no sector 
das feiras a nível mundial” 
e “que este ano se realizou 
exclusivamente ‘online’”, devido 
à pandemia de covid-19, informou 
a ERTAR.

Dois filmes 
turísticos 
do Alentejo 
premiados 
em Berlim

Dois filmes promocionais 
promovidos pela Entidade 
Regional de Turismo do 
Alentejo e Ribatejo (ERTAR) 
foram premiados no Festival 
Golden City Gate, em Berlim, na 
Alemanha, foi ontem divulgado 
por este organismo.

OPINIÃO

Paula Santos

Deputada do PCP

Quer em 2016, 
quer em 2021 

não faltou 
solução para 
a reposição 

das freguesias 
extintas. 

O PCP 
contribuiu 

com soluções 
concretas

N a semana passada, PS, 
PSD, CDS, PAN, IL e CH 
impediram que as fre-
guesias extintas contra 

a vontade das populações fossem 
repostas com as próximas eleições 
autárquicas, ao rejeitarem o Pro-
jeto de Lei do PCP que estabele-
ce o regime para a reposição das 
freguesias extintas. A aprovação 
desta iniciativa era a solução pa-
ra que as freguesias ainda fossem 
repostas no próximo ato eleitoral, 
previsto realizar-se em setembro/
outubro de 2021.

Apesar das promessas, neste pro-
cesso o Governo e o PS fizeram tudo 
para que não houvesse reposição de 
freguesias onde fosse essa a vontade 
das populações e dos respetivos ór-
gãos autárquicos em 2021.

Em 2018, o Ministro Eduardo 
Cabrita assumiu o compromisso 
de entregar uma proposta de lei 
na Assembleia da República. O 
mandato terminou sem que tives-
se cumprido esse compromisso. 
Entretanto iniciou-se um novo 
mandato e em no final do mês de 
setembro de 2020, a Ministra Ale-
xandra Leitão anuncia que no mês 
seguinte, em outubro, a proposta 
de lei irá a Conselho de Ministro. 
Passou outubro, novembro e só 
nos últimos dias do mês de dezem-
bro a proposta de lei do Governo 
da entrada na Assembleia da Re-
pública. 

Estes sucessivos atrasos clara-
mente integram a estratégia do PS 
e do Governo de impedir que hou-
vesse reposição de freguesias com 
as eleições autárquicas de 2021. 
Depois o processo teve novos adia-
mentos, com PS e PSD a protelar 
a discussão na especialidade na 
comissão.

Ficou muito clara a convergên-
cia entre PS e PSD, para impedir a 

Porque não são repostas 
as freguesias?

múltiplas formas, seja na toma-
da de posições, em moções, na 
realização de abaixo-assinados, 
organizando-se em comissões, 
movimentos ou plataformas e que 
reivindicam que a sua freguesia se-
ja restituída.

Por outro lado, a proposta de lei 
do Governo não é uma proposta 
para a reposição de freguesias, mas 
sim, uma proposta que impede a 
reposição das freguesias extintas 
contra a vontade das populações. 
Pretende fazer aplicar às fregue-
sias extintas critérios de viabilida-
de económica e financeira, de área 
e de população, de existência de 
determinados equipamentos ou 
de aprovação por maioria quali-
ficada nos órgãos autárquicos, 
que na prática inviabilizam a sua 
reposição.

Podemos discutir uma proposta de 
critérios para a criação de freguesias. 
Mas não é isto que estamos a tratar 
aqui. O que é preciso para resolver 
os problemas criados pela imposição 
da extinção de freguesias por PSD e 
CDS e que PS não reverteu, é a apro-
vação de um regime transitório que 
estabeleça um procedimento que 
permita a reposição das freguesias 
extintas onde seja essa a vontade da 
população.

Quer em 2016, quer em 2021 
não faltou solução para a reposi-
ção das freguesias extintas. O PCP 
contribuiu com soluções concretas 
para repor as freguesias extintas 
de acordo com a vontade das po-
pulações, deixando claro que as 
freguesias não são repostas por-
que não há  vontade política das 
demais forças políticas.

reposição das freguesias nas pró-
ximas eleições autárquicas, igno-
rando deliberadamente a vontade 
das populações que se expressa de 

Nas missas, 
não falo nem 
peço dinheiro 
descaradamente 
como alguns 
fazem. Mas 
certo é que 
Jesus Cristo 
falava muito 
de dinheiro 

convidados um risoterapeuta, para 
fazer rir e mostrar que é possível 
haver transformação na vida pelo 
riso e a jornalista Aura Miguel, 
da Rádio Renascença, que é uma 
perita em Papas.
Quais têm sido os apoios da 
paróquia nestes últimos tempos?
Não falo de dinheiro nas missas, 
não peço dinheiro descaradamente 
como alguns fazem. Mas uma coisa 
que é certa é que Jesus Cristo falava 
muito de dinheiro. Nós na igreja 
temos medo de falar de dinheiro, se 
calhar porque as pessoas quando 
ouvem falar de dinheiro pensam 
logo em algumas igrejas e seitas 
que andam por aí e então os padres 
bloqueiam um pouco nisso. 
Mas, curiosamente, antes da 
pandemia, em Novembro de 
2019 durante uma homilia falei 
abertamente de dinheiro e que 
havia várias formas de contribuir, 
porque quando nós contribuímos 
para a Igreja estamos a dar do que é 
nosso, mas aquilo que estamos a dar 
que é nosso na verdade não é nosso 
porque já tinha sido dado por Deus. 
Depois em Março as igrejas fecham, 
mas as pessoas já estavam a ser 
generosas. Quando as pessoas 
percebem que o dinheiro não é 
usado para construir edifícios, 
mas para construí-las, ajudá-las a 
crescer, tornam-se automaticamente 
generosas. Quando as igrejas fecham, 
aqui em Palhais/Santo António, 
as pessoas continuaram a ajudar e 
passaram do dinheiro físico para o 
dinheiro digital. Já tínhamos tudo 
preparado num sistema de doações 
digitais e quem não estava nisso 
começou a estar, e nós na verdade 
sentimos essa grande generosidade 
das pessoas aqui à volta. 
Sei que há muitas paróquias que 
estão a passar mal, com dificuldades, 
mas nós uma vez que começamos 
a sentir tanta generosidade 
começamos também a apoiar igrejas 
que mais precisam. No ano passado 
mandámos mais de €3.000 para 
Moçambique e mais de €3.500 para 
famílias apoiadas pela Cáritas em 
Angola, e apoiamos também várias 
iniciativas a nível local.
É uma questão de…
… De confiança, se confio mesmo 
em Deus posso dar e sei que não vai 
falhar depois, e a prova disso é que 
nós não tivemos falta porque houve 
sempre. Por isso, nós só temos a 
agradecer e continuaremos a apoiar 
as pessoas que precisem e a chegar 
a outras igrejas, outras paróquias 
que também estão a precisar.

por aperceber-se, sem pressões, 
que há um Deus, que está com a 
pessoa, que a ama. Acho que estas 
pessoas que se encontram ou são 
encontradas durante o Alpha são 
as que têm histórias mais bonitas 
para contar, porque não parte de 
algo que receberam na infância ou 
que foram obrigadas a acreditar, 
mas de algo que viveram, que 
experimentarem, e isso tem valor.
Qual é a ideia por trás do vosso 
segmento “Hoje é Quarta”?
A história do “Hoje é Quarta” surgiu 
a meio da pandemia, da minha 
cabeça, e foi uma forma de fazer 
uma ligação a meio da semana com 
as pessoas. Ou seja, tínhamos a 
missa ao domingo e depois até ao 
domingo seguinte havia zero, ou 
havia missa diária.
O “Hoje é Quarta” é uma forma de 
comunicar algo sobre vários temas 
que são apresentados sempre numa 
linguagem mais corrente, o que é 
muito importante para as pessoas 
perceberem. Até porque, quem 
está neste mundo da religião corre 
o risco de ter uma linguagem muito 
formatada, muito própria que mais 
ninguém percebe. E quando me 
preparo para falar para as pessoas, 
penso sempre o que é que elas vão 
estar a entender, a interpretar e tento 
trabalhar sempre um pouco essa área, 
porque a mensagem é tão importante 
que não pode ficar perdida. 
Agora no tempo de preparação 
para a Páscoa, mudou de nome 
temporariamente para “Hoje é 
Quaresma”, onde damos o poder 
aos jovens para apresentarem 
o programa liderando uma 
entrevista. Já tivemos como 
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Desporto

Boas exibições no Vitória levam 
Kamo Kamo à Selecção de Moçambique

O avançado Kamo Kamo, de 21 anos, 
tem sido um dos jogadores em desta-
que no Vitória Futebol Clube, líder da 
série H do Campeonato de Portugal 
na presente época. O facto não tem 
passado despercebido aos respon-
sáveis de Moçambique, que convo-
caram o jogador para os próximos 
compromissos da Selecção principal 
diante do Ruanda e Cabo Verde a 24 e 
30 de Março, respectivamente.

Ambos os jogos dos moçambica-
nos, conjunto comandado pelo selec-
cionador Luís Gonçalves, são a contar 
para a fase de apuramento ao CAN 
2021. O duelo da próxima quarta-feira 
na casa dos ruandeses realiza-se em 
Kigali, enquanto o confronto com 
os cabo-verdianos tem como palco 
o Estádio Nacional do Zimpeto, em 
Maputo, cidade de onde é natural o 
atacante Kamo Kamo.

O jogador soma actualmente seis 
golos na competição e, curiosamen-
te, sempre que marcou os sadinos 
conquistaram os três pontos nas res-
pectivas partidas. Foi assim na golea-
da obtida na casa do Aljustrelense (1-
5), na recepção ao Moura (2-1) e nas 
goleadas no reduto do Pinhalnovense 
(1-4) e, no Bonfim, frente ao Lusitano 
de Évora (5-2). A estes junta-se um 
‘bis’ no 5-2 alcançado em Évora com 
o Juventude.

Utilizado em 15 das 18 jornadas dis-
putadas pelo Vitória no campeonato, 
o avançado, que alinhou também no 
encontro da Taça de Portugal frente 
ao Académico de Viseu (derrota sa-
dina por 1-0), cumpre a sua segunda 
época em Setúbal. Em 2019/20, na 
sua temporada de estreia, Kamo Ka-
mo deu nas vistas na Liga Revelação, 
prova de sub-23 em que apontou 12 
golos em 32 jogos.

Refira-se que na Selecção de Moçam-

Ricardo Lopes Pereira

Avançado, de 21 anos, 
soma seis golos em 15 
jogos pelos sadinos no 
campeonato

CONVOCADO PARA OS DUELOS COM O RUANDA E CABO VERDE

DR

bique, o vitoriano Kamo Kamo não é o 
único representante de clubes filiados 
na Associação de Futebol de Setúbal. 
Na convocatória de Luís Gonçalves 
para a selecção dos Mambas constam 
também os nomes de atletas que re-

presentam o Amora FC (o defesa Bruno 
Langa e o avançado Gildo) e o Cova da 
Piedade (o médio Pepo).

Curiosamente, os amorenses Bru-
no Langa e Gildo defrontaram Kamo 
Kamo no passado domingo no Bon-
fim, estádio em que o Vitória e o em-
blema do concelho do Seixal empata-
ram 1-1, permitindo aos sadinos (com 
46 pontos) manterem seis pontos de 
vantagem para o adversário (40 mas 
menos uma partida realizada) na li-
derança da série H do Campeonato 
de Portugal.

Do lado do Vitória, Kamo Kamo não 
foi o único eleito para representar a 
selecção do seu país nos próximos 
dias. O guarda-redes Josué Duverger, 
de 20 anos, também foi convocado 
pelo Haiti, país caribenho que vai ter 
um compromisso tendo em vista a 
qualificação para o Campeonato do 
Mundo 2022. O guardião, que che-
gou a Setúbal em 2018/19, é colega 
de posição do totalista João Valido, 
21 anos, e de Petterson Santos, de 18. 

“Subir é o mais importante  
esta época”, diz André Sousa
Em entrevista ao programa Sair a jo-
gar, do Canal 11, o defesa André Sousa 
não tem dúvida em apontar a sua am-
bição para 2020/21. “Subir é o mais 
importante esta época, espero que o 
consigamos fazer porque temos uma 
grande equipa e jogadores”, afirmou 
o atleta de 23 anos de idade, revelan-
do o seu desejo a médio/longo prazo. 
“O meu sonho é jogar nos melhores 
palcos do mundo”.

O esquerdino que nas épocas an-
teriores actuou sobretudo lateral 
tem sido agora mais utilizado como 
médio, posição que não estranha, 
garante. “Quando fui para os senio-
res, no primeiro ano, fui como mé-
dio. No entanto, com uma lesão de 
Nuno Pinto o mister José Couceiro 
começou a colocar-me a lateral-
-esquerdo, posição em que já tinha 
jogado na formação do Benfica”, 
lembra.

Independentemente do lugar em 

que o treinador Alexandre Santana o 
coloque, André Sousa assegura estar 
preparado para actuar em qualquer 
posição. “Esta época o mister colo-
cou-me a médio e o importante para 
mim é jogar”, frisa, não hesitando em 
apontar a polivalência como uma das 
suas principais características. “Con-
sidero-me um jogador polivalente: 
posso jogar a lateral, médio ou extre-
mo. Só quero é jogar”.

O filho de Hélio Sousa, antigo capi-
tão e treinador do Vitória, estreou-se 
na I Liga em 2017/18, época em que Jo-
sé Couceiro o lançou num jogo frente 
ao Sp. Braga, adversário que os sadinos 
venceram, por 2-0, no Estádio do Bon-
fim. Questionado sobre o que seria se 
tivesse enveredado por outra carreira 
que não o futebol, André Sousa é pe-
remptório. “Não pensei nisso. Gosto 
de Desporto e acho que seguiria sem-
pre nessa área. Com a pandemia e a 
descida do Vitória ao Campeonato de 
Portugal, estou na faculdade a tirar o 
curso de Desporto”, revelou.

Kamo Kamo tem estado em destaque na equipa setubalense e o bom desempenho não passou despercebido aos responsáveis moçambicanos

Em 2019/20, na 
sua temporada 
de estreia, 
Kamo Kamo deu 
nas vistas na 
Liga Revelação, 
prova de sub-23 
em que apontou 
12 golos em 32 
jogos
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Araújo, presidente da Junta de 
Freguesia de Amora esta prova 
funciona como “reconhecimento 
da capacidade de organização 
da cidade e do concelho, assim 
como da qualidade logística 
dos percursos existentes na 
freguesia para receber provas 

desta natureza, como é a do 
Corta-Mato”. A prova organizada 
pela Federação Portuguesa de 
Atletismo destina-se a atletas de 
ambos os sexos, sendo a distância 
a percorrer de 8 Km para o sector 
feminino e 10 km para o sector 
masculino.

Amora recebe 
Campeonato 
Nacional de 
Corta-Mato 
Longo

O Parque do Serrado, na freguesia 
de Amora, volta a ser palco 
de uma das mais importantes 
provas nacionais de Atletismo, 
o Campeonato Nacional de 
Corta-Mato Longo que se realiza 
no próximo domingo, dia 21 de 
Março, às 10h30m. Para Manuel 

José Pina

Com a retoma 
autorizada a partir de 19 
de Abril são necessárias 
duas semanas para as 
equipas treinarem para 
o reinício da actividade

BASQUETEBOL

Competições suspensas só regressam 
no primeiro fim-de-semana de Maio

De acordo com o plano de desconfi-
namento divulgado pelo governo, as 
modalidades desportivas de médio 
risco, onde se inclui o Basquetebol e 
o futebol, entre outras, poderão ser 
retomadas a partir de 19 de Abril. 

Significa isto que, a partir dessa da-
ta poderão ser retomados os treinos e 
as competições dos escalões seniores 
e, para os restantes escalões, pode-
rão ser retomados os treinos com 
distanciamento físico permanente 
de pelo menos três metros entre 
praticantes.

Desta forma, no que respeita ao 
basquetebol, as provas de seniores 
suspensas em 15 de Janeiro serão 
retomadas no fim-de-semana de 1 
e 2 de Maio, conforme planeamen-
to oportunamente divulgado pela 
Federação Portuguesa de Basque-
tebol.  

De realçar que os clubes poderão, 
por comum acordo, agendar jogos 
para data anterior a 1 de Maio, ainda 
que sempre posterior a 19 de Abril.

DR

regular, seguem-se os play-offs que 
serão disputados dentro de cada gru-
po à melhor de três jogos [1.º x 4.º 
e 2.º x 3.º]. Os dois clubes de cada 

grupo que passarem a eliminatória 
disputam uma final zonal a quatro, 
que será realizada em campo neutro. 
Os dois clubes que disputarem a final 
nacional sobem à Proliga.

Descem ao Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão Masculina os clubes 
que perderem na 1.ª ronda de play-
-out (4 clubes) e os que perderem na 
2.ª ronda de play-out (2 clubes), no 
total de 6 clubes;

A 1.ª ronda do play-out será dispu-
tada entre o 7.º e o 8.º classificado, 
cruzando as séries em cada zona, nu-
ma eliminatória a dois jogos e a 2.ª 
ronda do play-out será disputada 
entre os vencedores da 1ª ronda do 
play-out, dentro de cada zona, rea-
lizando um jogo em campo neutro.

Na Zona Sul do Campeonato Na-
cional da 1.ª Divisão Masculino parti-
cipam cinco equipas da nossa região: 
Montijo Basket, ABC Santo André, 
BAC, Barreirense B e Scalipus.

A FP Basquetebol, no âmbito do 
grupo das cinco federações, conti-
nuará o trabalho no sentido de anteci-
par este regresso à prática, bem como 
o regresso à prática sem restrições 
dos nossos jovens, e ainda possibilitar 
o regresso do público aos pavilhões, 
trabalho para o qual é fundamental 
o contributo de todos os agentes 
da modalidade, enquanto cidadãos, 
através do cumprimento das orien-
tações das autoridades competentes 
no que ao combate à COVID-19 diz 
respeito.

Fernando Lage por razões de ordem 
pessoal apresentou a sua renúncia 
ao cargo de presidente da direcção 
do Núcleo de Treinadores de Setú-
bal. Neste sentido, os órgãos sociais 
reunidos para debater o assunto de-
cidiram por unanimidade escolher 
o ex-vice presidente Cláudio Saúde 
para desempenhar o cargo de presi-
dente, que acumula com as funções 
de tesoureiro. 

“O Núcleo e todos nós treinadores 

NÚCLEO DE TREINADORES DE SETÚBAL

Cláudio Saúde substitui Fernando Lage na presidência 

muito devemos o esforço, a dedicação 
e o compromisso do Fernando Lage 
ao longo destes anos”, é referido no 
comunicado emitido pela direcção.

“Continuaremos sempre disponí-
veis a ajudar e esclarecer os treina-
dores do Distrito de Setúbal e todos 
aqueles que fazem parte do facebook 
do Núcleo (448 treinadores) que en-
tretanto foi “aberto” a todos aqueles 
que são treinadores de futebol e fut-
sal no distrito, fora dele, de Portugal 

e pelo mundo fora. Também poderão 
contactar-nos através do email: antf-
nucleosetubal@gmail.com e pelo tele-
fone, sempre que precisem de ajuda”. 

Em relação aos tempos mais próxi-
mos “o Núcleo espera ansiosamente 
que esta pandemia termine, de mo-
do, a todos poderem continuar a tra-
balhar, a treinar e a competir, e nós a 
possibilitar formações e seminários 
com créditos IPDJ e horas UEFA pa-
ra todos os que necessitam renovar 

os respectivos títulos profissionais 
de treinadores de desporto (TPTD) 
e também potencializar a classe de 
treinadores”. 

O Núcleo informa ainda que “a par-
tir desta data todas estas acções de 
formações e seminários serão abertas 
a todos os treinadores de futebol/fut-
sal, estagiários e estudantes na área 
do desporto, mesmo não sendo asso-
ciados na ANTF que continuam a ser 
gratuitas para os associados”. 

GINÁSTICA AERÓBICA
João Salvado 
(Alto do Moinho) 
apurado para o 
Campeonato do 
Mundo

João Salvado, ginasta sénior, do 
Centro Cultural e Recreativo do Alto 
do Moinho, marcou presença na pri-
meira prova de apuramento para o 
Campeonato do Mundo de Ginástica 
Aeróbica que se realizou no último dia 
do mês de Fevereiro. 

Devido à situação de pandemia de 
covid-19 que impões severas restri-
ções de circulação e concentração de 
pessoas, a estrutura de organização 
foi necessariamente diferente. As-
sim, procedeu-se à gravação prévia 
das rotinas competitivas do ginasta 
para serem apreciadas em directo, 
naquela data, através do canal You-
tube da Federação de Ginástica de 
Portugal.

O João Salvado, apesar de todas as 
restrições que o impediram de trei-
nar regularmente, conseguiu alcançar 
as notas mínimas de apuramento na 
categoria Individual Homens, clas-
sificando-se em segundo lugar com 
19,950 pontos.

Em trio masculinos, numa parce-
ria entre o Alto do Moinho (CCRAM), 
Barreiro Ginásio Clube (ABGC) e 
Academia Cantanhede Gym (ACG), 
o resultado ficou aquém do esperado 
devido a algumas falhas de sincronis-
mo e a notas mínimas de apuramento 
que não foram alcançadas.

A segunda prova de apuramento 
realiza-se já esta sexta-feira, dia 20 
de Março, onde será necessário obter 
a nota mínima.

Neste mesmo dia, o Centro Cultural 
e Recreativo do Alto do Moinho, vai 
ter também em acção a ginasta Mar-
ta Varandas que procura igualmente 
um lugar na Competição Mundial por 
Grupos de Idades.

Apesar de todas as dificuldades do 
momento, tanto os ginastas como a 
sua treinadora Raquel Eusébio, estão 
confiantes e empenhados em dar 
tudo para alcançarem o objectivo 
e, nesse sentido, entre os dias 13 e 
17 de Março, estiveram em Canta-
nhede a treinar com o seleccionador 
nacional.  

Assim sendo, vão ter que ser defini-
das novas datas para o Campeonato 
Nacional da 1.ª Divisão que já havia 
sido reestruturado.  Terminada a fase 

José Pina



01:09 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
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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
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20:34 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
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Continuamos com a nossa edição 
nas bancas, mas  agora

já pode ler o  SEU JORNAL  na integra, em 
www.osetubalense.com

#Fiqueemcasa

Mantenha-se informado e em segurança!


