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Abertura

Conforme documento da 
Comissão Europeia (2020) 
“Estratégia para a Igualdade 
de Género 2020-2025” que 

tem como objectivo construir uma Eu-
ropa em que a igualdade de género 
seja concretizada até 2025 e em que 
a violência de género, a discriminação 
sexual e a desigualdade estrutural 
entre mulheres e homens sejam uma 
coisa do passado.

Uma Europa em que mulheres e ho-
mens, raparigas e rapazes, em toda a 
sua diversidade, sejam iguais e livres 
de seguir o caminho de vida que esco-
lheram, tenham as mesmas oportuni-
dades de realizarem o seu potencial e 
possam participar na nossa sociedade 
europeia e dirigi-la, em igualdade de 
circunstâncias.

São ainda muito poucas as mulheres 
que ocupam cargos de direcção tanto 
na política, como no associativismo, 
como em agências governamentais, 
para uma boa liderança, a presença 
tanto de mulheres como de homens 
é fundamental. É necessária uma li-
derança inclusiva e diversificada para 
resolver os complexos desafios que 
os decisores enfrentam actualmente.

Permitir que cidadãos de todas as 
origens participem de forma signifi-
cativa na sociedade é uma condição 
prévia necessária para o bom funcio-
namento da democracia e conduz 
a uma elaboração de políticas mais 
eficazes.

A igualdade de oportunidades na 
participação é essencial para a demo-
cracia representativa a todos os níveis 
europeu, nacional, regional e local.

Para Tocqueville, o associativismo 
é fundamental para uma melhor or-
ganização das sociedades democrá-
ticas, uma vez que alia liberdade e 
igualdade.

Numa sociedade tradicionalmente 

Mulheres no associativismo 
popular

OPINIÃO

Nuno Guerreiro Soares 

patriarcal em que a divisão dos papéis 
entre homens e mulheres ainda é mar-
cada por estereótipos sexistas, existe 
a necessidade de compreender como 
as questões de género, e de classe in-
terferem e interagem com a condição 
da mulher dirigente associativa, assim 
como as que colaboram e participam 
activamente com as colectividades do 
bairro onde estão inseridas, mas que 
não tiveram coragem, ou porque não 
lhes deram a oportunidade de fazer 
parte de uma direcção.

Promover a igualdade de género, 
valorizar o papel das mulheres no mo-
vimento associativo popular, desta-
cando a sua participação cívica, o seu 
contributo para a sociedade, para as 
populações e as comunidades locais, 
é urgente e necessário.

As questões de género, não podem 
continuar a ser entendidas somente 
como questões sociais ou de direitos. 
A verdadeira mudança passa por inte-
grar a perspectiva de género enquan-
to estratégia e factor essencial para o 
desenvolvimento económico em prol 
de uma melhor sociedade.

Fernanda Pacheco (Vice-Presidente 
– Secretária de Direcção, AAP- Asso-
ciação dos Acordeonistas de Portugal)

Presidente da direcção da ACCSet 

Decorridos já 40 anos, rete-
nho, ainda, aquela figura 
sempre apressada e de um 
olhar fixo, encaminhando-

-se para o Museu da Música, proviso-
riamente instalado no 2º piso da ac-
tual Biblioteca Nacional de Portugal, e 
junto da Divisão de Reservados desta.

Longe estava eu, então responsá-
vel pela Área dos Manuscritos, dos 
mesmos Reservados, de supor que 
aquela pessoa, Humberto d’ Ávila, tal 
como eu, era natural do Montijo, pa-
ra além de personalidade de grande 
relevo no meio musical.

Humberto Eduardo António Fon-
tes d' Ávila e Pereira, de seu nome 
completo, nasceu no Montijo, na 
Rua Serpa Pinto, no dia 8 de Março de 
1922, sendo filho de António Nicolau 
Pereira, médico veterinário, natural 
da freguesia de São Sebastião, con-
celho de Ponta Delgada, e de Leonor 
Júlia Guimarães Fontes d’ Ávila e Pe-
reira, doméstica, natural da freguesia 
da Conceição, concelho de Lisboa.

Figura incontornável na vida musi-
cal portuguesa, Humberto d’ Ávila fez 
crítica musical em diversos jornais; foi 
co-fundador da Juventude Musical 
Portuguesa (1947) e membro activo 
de outras organizações, nomeada-
mente do Conselho Português da 
Música (UNESCO); dirigiu a Federa-
ção das Colectividades de Cultura e 
Recreio, defendendo e promovendo 
as bandas civis e filarmónicas do país. 

Em 1976, foi nomeado director do 
Departamento de Musicologia do 
Instituto Português do Património 
Cultural (IPPC), desenvolvendo um 
projecto de recuperação, preserva-
ção e valorização da herança musical 
portuguesa, nomeadamente pela re-
colha de manuscritos e restauro de 
instrumentos. 

Dentro da mesma linha de reva-
lorização dos monumentos funda-
mentais da nossa herança musical, 
foi igualmente sob a sua iniciativa que 
se promoveu o restauro do carrilhão 
de Mafra (torre sul) e se encetou a 
campanha em curso de restauro dos 
órgãos históricos de igrejas, conven-
tos e palácios nacionais.

É o autor do projecto de criação 
do que viria a ser o Museu da Música, 
inaugurado a 26 de Julho de 1994, 
e ainda hoje instalado na estação 

Humberto d’ Ávila:
Um musicólogo montijense

OPINIÃO

Francisco Correia

do metro do Alto dos Moinhos, em 
Lisboa. 

Faleceu a 5 de Dezembro de 2006, 
na freguesia S. Francisco Xavier, em 
Lisboa.

Três anos depois, os munícipes do 
Montijo tomam um primeiro contacto 
com a obra deste filho da terra, atra-
vés de uma exposição organizada pelo 
Arquivo Municipal do Montijo, em co-
laboração com a Biblioteca Nacional 
de Portugal, e com a documentação 
constante do Espólio de Humberto 
d’ Ávila, à guarda desta última; esta 
exposição, inaugurada no Cinema-
-Teatro Joaquim de Almeida, no dia 6 
de Novembro de 2009, foi seguida da 
actuação do Quarteto Lacerda. 

Aquando da organização desta ho-
menagem, tomamos conhecimento, 
pelo seu enteado, o fotógrafo Gastão 
de Brito e Silva, muito conhecido pe-
lo seu projecto inovador, intitulado 
de Ruin’arte, este também presente 
na inauguração da exposição, que 
Humberto d’ Ávila tinha legado, por 
testamento, um vasto conjunto de 
livros musicais à Câmara Municipal 
de Montijo, para fazerem parte de 
um futuro “Museu Jorge Peixinho”.

Faltou da proposta inicial, a atribui-
ção de nome de rua a este musicólogo 
montijense. Certamente se justifica-
ria, e porque não no próximo ano de 
2022, centenário do seu nascimento?

Historiador

Os munícipes do 
Montijo tomam 

um primeiro 
contacto com 

a obra deste 
filho da terra, 

através de 
uma exposição 

organizada 
pelo Arquivo 

Municipal

A igualdade de 
oportunidades 
na participação 
é essencial para 

a democracia
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trabalho. Os 61 lotes de terreno, 
nas Praias do Sado, foram doados 
pelo município ao Vitória, em 
Julho do ano passado, para que 
o clube conseguisse a declaração 
de não-divida da Autoridade 
Tributária. O processo complicou-
se, por falta de realização da 

Assembleia Geral necessária para 
que os terrenos pudessem ser 
usados pela SAD como garantia. 
Agora, não tendo sido possível o 
fim para que tinham sido doados, a 
autarquia prepara-se para aprovar 
a reversão dos terrenos para o 
município. 

Câmara de 
Setúbal reverte 
doação de 
terrenos ao 
Vitória 

A Câmara Municipal de Setúbal 
reúne esta sexta-feira, de 
manhã, para decidir a reversão 
dos terrenos doados ao Vitória. 
A reunião extraordinária do 
executivo municipal está marcada 
para as 10h00, com essa proposta 
como único ponto da ordem de 

Inês Antunes Malta 

Situação não é a única a 
inquietar a freguesia

QUINTA DO CONDE

Família vivia em vivenda entre 
lixo, excrementos e animais

As autoridades retiraram de casa uma 
família que vivia em condições sani-
tárias desumanas numa vivenda na 
Quinta do Conde. Mãe, filha e neto 
dividiam o espaço com lixo, excre-
mentos e animais, alguns já mortos. 
A criança de quatro anos foi insti-
tucionalizada, após intervenção da 
Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens local. A mãe e a filha estão 
internadas no Hospital de São Ber-
nardo, em Setúbal. 

Os técnicos da empresa especia-
lizada em limpeza de locais de risco 
para a saúde pública que se dirigiram 
ao local, após solicitação do proprie-
tário da casa, que vive fora do País 
há vários anos e desconhecia o que 

Vista pelo exterior, não dava para desconfiar das condições desumanas em que viviam três pessoas

O SETUBALENSE

lá acontecia, dizem nunca ter visto 
algo assim.

A O SETUBALENSE, Vítor Antunes, 
presidente da Junta de Freguesia da 
Quinta do Conde, diz não ter tido 
até hoje conhecimento da situação. 
“Creio que se situa no Conde 1 mas 
a Junta de Freguesia nunca foi con-
tactada a propósito deste assunto. 
Não tínhamos conhecimento”, refere. 
“As imagens mostram que a partir do 
exterior não dá para perceber o que 
quer que seja, não se imagina que a 
casa possa ter as condições que de-
pois as imagens mostram. Foi de facto 
uma surpresa”, continua.

Esta não é no entanto situação iso-
lada na Quinta do Conde. “Não muito 
longe deste primeiro caso, existe um 
outro semelhante, que se arrasta há 
mais de 20 anos e que é uma situação 
bastante inquietante para a Junta de 
Freguesia, de uma senhora de cerca 
de 60 anos que acumula lixo em 
quantidades inimagináveis. Torna-
-se praticamente impossível entrar 

dentro de casa a partir do quintal, que 
se encontra completamente cheio de 
lixo”, conta. “A Câmara Municipal de 
Sesimbra chegou a tirar de lá vários 
camiões de lixo. Acompanhei a situa-
ção de perto, desde o início, e a Junta 
de Freguesia fez tudo quanto era pos-
sível para tentar encontrar soluções, 
inclusivé envolver os seus filhos, que 
sentem também alguma impotência 
para resolver o problema da mãe”, 
adianta. De acordo com Vítor Antu-
nes, a mulher passeia habitualmen-
te pela Quinta do Conde, “sempre 
acompanhada por pelo menos quatro 
cães, à procura de lixo”. Também os 
vizinhos fizeram ao longo do tempo 
várias tentativas para ajudar a limpar 
o local mas sem sucesso, uma vez que 
até hoje continua a acumular-se lixo.

Sobre ambas as casas, o presiden-
te quintacondense garante tratar-se 
de “casas novas. No caso da senhora 
que vive sozinha, a casa terá agora 
23 anos, mas na altura foi estreada 
por si”.

Advogado João 
Lima Cluny pediu 
a absolvição por 
considerar que os factos 
em que se baseia a 
acusação não ficaram 
demonstrados

O advogado dos quatro acusados 
pelo derrame de combustível do na-
vio “MSC Patrícia” no Porto de Sines, 
pediu ontem a absolvição de todos os 
arguidos no julgamento a decorrer no 
Tribunal de Setúbal.

Nas alegações finais, a defesa 
representada pelo advogado João 
Lima Cluny pediu a absolvição por 
considerar que os factos em que se 
baseia a acusação não ficaram de-
monstrados.

O caso remonta a 02 de Outubro 
de 2016, quando foi detectado, junto 
ao terminal de contentores do por-
to alentejano, um derrame de várias 
toneladas de ‘fuel oil’, combustível 
usado por navios.

O Ministério Público (MP) deduziu 
acusação contra o proprietário do na-
vio, o comandante (entretanto faleci-
do), o chefe de máquinas e o imediato 

TRIBUNAL DE SETÚBAL

Defesa pede absolvição dos 
arguidos no caso do derrame 
de combustível em Sines

do navio “MSC Patrícia” pelo derrame 
de combustível no mar, que obrigou 
a uma interrupção da movimentação 
de navios no Porto de Sines, entre os 
dias 03 e 05 de Outubro de 2016. 

A acusação do MP, de Maio de 2017, 
refere que "os arguidos tinham co-
nhecimento de que os tanques do 
navio apresentavam deficiências e 
careciam de reparação há já mais de 
um ano".

"Sabendo que os trabalhos de 
manutenção impunham necessaria-
mente uma paragem do navio, com 
os consequentes prejuízos para a 
actividade comercial, os arguidos 
terão optado por continuar a uti-
lizar os ditos tanques, efectuando 
descargas directas no mar de águas 
de lastro e do combustível, que com 
elas se misturava, dadas as deficiên-
cias apontadas num dos tanques de 
lastro", acrescentava o documento.

Os quatro arguidos no processo 
estão acusados da prática dos cri-
mes de poluição com perigo comum 
e de falsificação de documento e da 
contra-ordenação de poluição do 
meio marinho.

A leitura da sentença está marcada 
para as 13:30 do próximo dia 27 de 
abril, no Tribunal de Setúbal.
 GR // MCL - Lusa

O caso que envolveu o "MSC Patrícia" remonta a 2 de Outubro de 2016

DR
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Setúbal

Humberto Lameiras

O projecto do The 
Pitroda Group em 
parceria com a câmara, 
está apontado para 180 
hectares no Vale da Rosa 

INVESTIMENTO DE 800 MILHÕES DE EUROS

Cidade do Conhecimento dá mais um passo 
com aprovação do plano estratégico

A construção da Setúbal Cidade do 
Conhecimento, apontada para o Vale 
da Rosa, que prevê um investimen-
to de 800 milhões de euros, deu  
mais um passo com a aprovação do 
seu plano estratégico na reunião do 
executivo da última quarta-feira. Em 
cima da mesa esteve o documento 
que define as bases para a concre-
tização do projecto do The Pitroda 
Group LLC desenvolvido em estreita 
parceria com o município.

Um primeiro passo já tinha sido da-
do em Fevereiro de 2020, quando a 
autarquia e o grupo económico lide-
rado por Sam Pitroda estabeleceram 
um protocolo de cooperação para a 
elaboração do Plano Estratégico 
Setúbal Cidade do Conhecimento, 
projecto apontado para uma área de 
180 hectares no Vale da Rosa, “que 
vai congregar polos catalisadores de 
empresas e instituições ligadas ao 
desenvolvimento tecnológico e do 
conhecimento”, relembra a autarquia 
em comunicado. 

A 29 de Outubro, o plano estra-
tégico, - elaborado pela consultora 
CEDRU – Centro de Estudos e De-
senvolvimento Regional e Urbano 
em articulação com a autarquia -, foi 
apresentado ao Conselho Consulti-
vo, órgão de acompanhamento do 
projecto constituído por dezasseis 
entidades, entre as quais a câmara e 
o The Pitroda Group LLC.

Este documento constitui a de-
finição espacial e funcional do em-
preendimento Setúbal Cidade do 
Conhecimento, cria as bases para o 
business plan e para o master plan, 
os quais estabelecem “as condições 
técnico-financeiras para que, nos ter-
mos do quadro legal do ordenamento 
do território e da política pública de 
solos, se avance para a elaboração do 
Plano de Pormenor e a consequente 

O plano estratégico considera as novas formas urbanas, de inovação e conheci mento, num conceito de innovation districts 

DR

concretização do projecto”.
É definida ainda uma estratégia 

de especialização inteligente a par-
tir de um conjunto seleccionado de 
clusters, nos quais a Área Metro-
politana de Lisboa e a Península de 
Setúbal “apresentam maior capa-
cidade competitiva suportada em 
recursos produtivos, investigação e 
desenvolvimento, competências e 
tradição, além de que a massa críti-
ca metropolitana e as redes globais 
criam condições favoráveis de atrac-
tividade global”.

Por fim, é definido um conjunto de 
orientações estratégicas de desen-
volvimento urbano sustentável que 
deverão ser concretizadas ao nível do 
master plan e dos instrumentos de 
gestão territorial que o concretizem.

De acordo com a deliberação cama-
rária, esta iniciativa de planeamento 
estratégico resulta do “reconheci-
mento do potencial do País, da Área 
Metropolitana de Lisboa e da cidade 
de Setúbal para acolherem um em-
preendimento inovador nas suas 
características físicas e funcionais e 
na forma como promove a susten-
tabilidade e a integração das infra-
-estruturas ecológicas e urbanas, su-
portado por pilares como a inovação, 

o conhecimento, a sustentabilidade 
e a coesão”.

Acrescenta a deliberação que o pro-
jecto é, igualmente, o reflexo de que 
Portugal e a Área Metropolitana de Lis-
boa “podem ter uma participação mais 
liderante no processo de globalização, 
tirando partido das redes de infra-es-
truturas, de investigação e desenvol-
vimento, dos atractivos ambientais 
e culturais e de um quadro intenso 
de relações com a Europa, América, 
África e Ásia, para atrair investimento, 
empreendedores e talento”.

Na óptica do planeamento urba-
no da cidade, o objectivo “é criar 
uma nova centralidade que valori-
ze a infra-estrutura ecológica, com 
especial relevo para os corredores 
hídricos, que qualifique as áreas edi-
ficadas envolventes e que promova 
a dinamização de outras âncoras de 
inovação, dinamização económica e 
conhecimento, como o BlueBiz Glo-
bal Parques e o Instituto Politécnico 
de Setúbal”. 

A criação de uma plataforma capaz 
de concentrar geograficamente os 
stakeholders de um determinado 
sector, potenciando a troca de co-
nhecimentos de modo eficaz, é outro 
objectivo.

PERMUTA

Câmara 
adquire 
terreno da 
Feira de 
Sant’Iago   

O terreno onde se realiza a Feira de 
Sant’Iago e, de futuro, outros even-
tos, vai ser adquirido pela Câmara 
Municipal de Setúbal. A aquisição 
foi decidida na reunião de câmara 
de quarta-feira, e será efectuada 
mediante a celebração de contrato 
de permuta.

O acordo estabelecido entre a au-
tarquia e o proprietário do Parque 
Sant’Iago define a permuta desse 
lote por outros dois, propriedade 
do município, localizados na Nova 
Azeda, a que acresce o recebimen-
to, por parte da autarquia, de 3 700 
euros.

Pelo contrato, a câmara “recebe, 
por escritura pública, o terreno onde 
se realiza o maior certame da região, 
com 81 164 metros quadrados, e en-
trega dois lotes localizados na Nova 
Azeda, cada um com uma área de 
435 metros quadrados”, dá a saber 
a autarquia em comunicado. 

O Parque Sant’Iago foi adquirido, 
em 2008, pela Associação Parque 
Sant’Iago ao IHRU – Instituto da Ha-
bitação e da Reabilitação Urbana, 
tendo, todavia, sido vendido a ter-
ceiros, posteriormente, em face da 
insolvência da associação.

Com a aquisição deste lote, a au-
tarquia tem como objectivo “dar 
seguimento à intenção de reforçar 
o projecto de recinto de feiras e ex-
posições”. Segundo o texto da pro-
posta, agora aprovada, pretende-se 
tornar esta área “igualmente num 
equipamento de lazer aberto à co-
munidade, através da construção de 
novas estruturas e da ampliação do 
parque”.

Com este mesmo propósito, a au-
tarquia “adquiriu à Direcção-Geral 
de Viação o lote contíguo”, medida 
que, “reforça a proposta”, contribui 
“para a valorização da zona nascente 
da cidade e para a consolidação de 
novas centralidades e equipamentos 
públicos”.

Humberto Lameiras

execução”, destaca a deliberação 
camarária. 

O Plano Estratégico tem assim co-
mo objectivo “estabelecer uma vi-
são para o futuro empreendimento, 
nomeadamente no que diz respeito 
aos pilares económicos integrados 
na economia do conhecimento e à 
programação urbanística e funcional, 
apresentando directrizes de desen-
volvimento urbano”. 

Estas directrizes devem ser, pos-
teriormente, objecto de detalhe 
no master plan, o qual vai definir a 
visão de “cidade” que concretiza a 
estratégia preconizada, e no Plano 
de Pormenor.

Explica a autarquia que Plano Estra-
tégico “dá especial enfoque ao con-
texto global, nacional e regional, bem 
como ao contexto local e de inserção da 
Cidade do Conhecimento, e ao sistema 
económico e de inovação regional”.

O plano faz igualmente uma leitura 
das “novas formas urbanas de desen-
volvimento da inovação e conheci-
mento”, através do “levantamento 
das experiências recentes de concre-
tização de innovation districts, e iden-
tifica os principais factores sociais, 
económicos, ambientais, científicos 
e tecnológicos que terão impacte na 



A Associação II Sorpasso vai 
receber um apoio financeiro 
no valor global de mil euros, 
através de um protocolo a 
ser celebrado com a Câmara 
de Setúbal. 
A verba, atribuída pela 
autarquia, foi aprovada na 

última reunião do executivo, 
e destina-se a minimizar os 
custos inerentes à realização da 
14.ª edição da Festa do Cinema 
Italiano, entre os dias 8 e 11 
de Abril, no Cinema Charlot – 
Auditório Municipal.
A associação, além de 

realizar as sessões de 
cinema e eventos paralelos 
previamente definidos no 
âmbito do festival, tem como 
obrigação “pagar os direitos 
de difusão e de autor dos 
filmes apresentados”, explica 
a autarquia em comunicado.
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Associação II 
Sorpasso recebe 
apoio financeiro 
para Festa do 
Cinema

PUBLICIDADE

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS 
CONCELHOS
265 520 716

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

24 E 28 DE MARÇO

Executivo saúda Estudantes e Juventude
e condena quem ameaça a liberdade 

O Dia Nacional do Estudante, que se 
assinala a 24 de Março, e o Dia Nacional 
da Juventude, 28 de Março, merece-
ram a saudação do executivo da Câma-
ra de Setúbal em cujo texto denuncia 
a existência, na sociedade actual, de 
“cada vez mais crescentes e difundidos 
movimentos cujas ideias ameaçam a 
liberdade, assentam na opressão, into-
lerância ao outro, informação tenden-
ciosa e mentira dissimulada”.

O mesmo texto, aprovado em reu-
nião de câmara na quarta-feira, contesta 
uma realidade “dividida entre a Obso-
lescência Programada e o Síndrome 
do Pensamento Acelerado”, isto “num 

REQUALIFICAÇÃO
Quinta Alves 
da Silva ganhou 
melhor mobilidade

A ligação entre a Praceta Dr. Henrique 
Rocha Pinto e a Rua Ariovisto José Va-
lério, na Quinta Alves da Silva, passou 
a ter um acesso melhorado, através 
de obra executada pela União das 
Freguesias de Setúbal.

Com um investimento na ordem 
dos seis mil euros, foi requalificada a 
ligação pedonal entre as duas ruas, 
tendo sido também reparados e re-
forçados os muros de sustentação 
que se encontravam em risco, e subs-
tituído o caminho de terra batida, uti-
lizado com frequência pelos mora-
dores. A intervenção foi realizada no 
âmbito do projecto municipal "Ouvir 
a População, Construir o Futuro".

mundo a braços com uma crise pandé-
mica para a qual nenhuma superpo-
tência revelou estar preparada e que 
expõe debilidades em todas as frentes: 
económica, cultural, social e educativa”.

A saudação da Câmara Municipal 
de Setúbal considera que o poder da 
palavra “está em causa”, vivendo-se 
um período “fértil para o cultivo da pa-
lavra que chama e prende, que mente 
e manipula”, evocando, assim, a obra 
literária de Eugénio de Andrade, “em 
que, numa palavra, é urgente o amor”.

Reivindica ainda que “o sistema 
educativo seja pensado tendo como 
sumo objectivo a concretização do 

conhecimento e do espírito crítico 
que conduzem ao livre arbítrio, ao 
indivíduo consciente, ao colectivo 
generoso”. E isso “não pode assen-
tar em fossos de desigualdade tão 
pungentes”.

O caminho para uma sociedade 
igualitária, sublinha o texto, reside 
numa Educação de Qualidade, que 
não pode ser vista como “um cha-
vão que se repete em discursos e se 
projecta no tempo como um sonho 
distante, mas uma práxis diária, inclu-
siva, equitativa e urgente. A liberdade 
passa por aí. E a celebração do Dia do 
Estudante e da Juventude também”.Autarquia deixa alerta
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Humberto Lameiras

QUALIFICAÇÃO DA IMAGEM URBANA 

Município e Associação 
Bairro Cool unem-se para 
valorizar Bairro do Troino  

Para valorizar o espaço público 
do Bairro do Troino nascente, em 
Setúbal, a Câmara Municipal deu 
andamento a um protocolo de par-
ceria no âmbito de movimento de 
cidadania activa, com a Associação 
Bairro Cool (ABC).

Este entendimento visa “promo-
ver a realização de actividades de 
qualificação da imagem urbana, de 
conservação e de limpeza do espaço 
público, contando, para isso, com o 
envolvimento dos moradores e agen-
tes económicos locais na preservação 
do bairro”, explica a autarquia em co-
municado.

Esta parceria é válida pelo perío-
do de sete meses, em que a Câmara 
Municipal de Setúbal disponibiliza à 
Associação Bairro Cool uma verba de 
17 500 euros para a concretização 
dos objectivos definidos.

Quanto a esta associação sem fins 
lucrativos, cabe a responsabilidade 
de “estabelecer um plano de acções 
com vista à valorização do bairro tí-
pico setubalense, em particular que 

visem a qualificação da imagem ur-
bana e a conservação e limpeza do 
espaço público”.

 A Associação Bairro Cool deve 
também “promover actividades 
que estimulem o envolvimento 
dos moradores, comerciantes, 
empresários, artistas e outros 
agentes próximos do Troino, fo-
mentando a participação de todos 
e a preservação da história, cultu-
ra e tradições locais”.

 A ABC tem como principais ob-
jectivos o desenvolvimento econó-
mico, social e cultural no concelho 
de Setúbal, por meio da realização 
de actividades dinamizadas em 
exclusivo pela associação ou em 
parceria com entidades públicas 
ou privadas.

 Essas acções devem contribuir 
para o desenvolvimento local e 
regional e, junto da comunidade, 
apoiarem a execução de projectos, 
programas e iniciativas de âmbito 
local, regional, nacional e transnacio-
nal, como, por exemplo, nos secto-
res rural, pescas e economia do mar, 
artesanato, turismo.
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Direcção afasta comando e avança com 
acções disciplinares a  “instigadores"

A direcção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários do Montijo 
anunciou ontem que decidiu afastar o 
comando da corporação. 

“Vamos formatar um novo comando. 
Confirmamos que está em curso o in-
gresso de um novo comandante, como 
profissional, cuja remuneração não está 
ainda definida", lê-se num comunicado 
emitido esta quinta-feira e assinado pe-
los membros do elenco directivo. 

A informação surge depois de cerca 
de 90% do corpo activo dos bombei-
ros ter rubricado uma carta – dirigida 
ao presidente da Câmara, Nuno Canta, 
e endossada ainda a várias entidades 
competentes – com denúncias gra-
ves sobre a gestão da direcção e a 
falta de meios para operacionalidade 
na cidade (conforme publicado em 
https://www.osetubalense.com/ulti-
mas/2021/03/16/bombeiros-do-mon-
tijo-param-enquanto-direccao-nao-se-
-demitir-e-denunciam-casos-graves/) 
Ao mesmo tempo, os bombeiros 
anunciaram inactividade até que to-
dos os órgãos sociais se demitissem.

Ontem, a direcção veio repudiar as 
denúncias feitas pelos bombeiros e o 
conflito entre as partes agudizou-se, 
tornando-se insanável.

“Com base na avaliação que temos 
levado a cabo ao longo dos anos que 
já temos em exercício, optámos por 
não reconduzir o anterior comandante 
e agora, mais sustentados ainda, es-
tamos conscientes de que não há a 
mínima hipótese de recondução da 
totalidade do elenco do comando ac-
tualmente em exercício", anunciou a 
direcção, que vinca também que esta 
decisão “só peca por tardia".

No mesmo comunicado, composto 
por quatro páginas, o órgão directivo 

Mário Rui Sobral

Órgão directivo refuta 
acusações e diz que 
situação é insanável. 
2.° comandante “pede" 
auditorias às áreas 
financeira e operacional

BOMBEIROS EM “PÉ DE GUERRA"
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deixa implícito que irá agir discipli-
narmente sobre alguns elementos 
da unidade e aponta baterias ao 2.° 
comandante (que entretanto assumi-
ra o cargo de comandante interino). 
“Lamentamos que tenha optado por 
se ‘escudar' nos bombeiros em vez 
de os fazer representar. Essa acção 
terá reflexos na sua continuidade, 
estendendo[-se] acções disciplina-
res a todos os instigadores do clima 
de instabilidade que veio a instalar-se. 
É clara a incompatibilidade tornada 
pública entre o 2.° comandante, res-
tante elenco do comando, bombeiros 
instigadores e a direcção".

Os responsáveis pelo órgão directi-
vo negam ameaças a funcionários ou 
imposição de horários e passam para 
o comando a responsabilidade dos 
casos revelados pelos bombeiros. A 
direcção considera “inadmissível” que 
os operacionais coloquem em causa a 
idoneidade do corpo directivo em fa-
vor de “um comando que é responsá-
vel pela gestão operacional". Ainda de 
acordo com a direcção, está “provado" 
que o comando ou não é respeitado 
pelos bombeiros ou negligencia a in-
surgência contra um direito [escolha 

de um novo comandante] que assiste 
à direcção”. Os membros da direcção 
negam ter dado ordem para a para-
gem da viatura INEM em detrimento 
de serviços de transporte de doentes 
e refutam também que elementos 
da EIP tenham sido instruídos para 
abandonarem os seus deveres para 
fazerem serviços não urgentes. 

2.° comandante desafia direcção
Em declarações a O SETUBALENSE, 
o 2. ° comandante Luís Silva lança um 
repto à direcção. “Façam uma audito-
ria à área administrativa e financeira e 
uma outra à área operacional. Quem 
não deve, não teme", desafia. 

“Sou apologista de um diálogo fran-
co, cordial e transparente. É impor-
tante dar a conhecer à população do 
Montijo que a gestão financeira é da 
responsabilidade da direcção. A es-
pinha dorsal do corpo de bombeiros 
assenta essencialmente no seu núcleo 
de pessoal assalariado. Estas pessoas 
dependem da direcção, o que signifi-
ca que o comando tem apenas ao seu 
dispor o que a direcção lhe dá e não 
aquilo que quer e que seria o ideal.”

Luís Silva reforça que “o escalona-

mento das pessoas assalariadas é da 
responsabilidade da direcção”. “O 
comando limita-se a gerir os recur-
sos operacionais que lhe são dados. 
O comando anterior elaborou escalas 
de serviços, férias… que competia à 
direcção”, explica.

E lembra que vem há muito a aler-
tar a direcção e até outras entidades. 
“Fiz várias cartas de chamada de 
atenção para a situação que hoje se 
vive. Em 2018 já os recursos humanos 
não eram suficientes para garantir o 
socorro à população. O comando fez 
modelos de funcionamento que fo-
ram ignorados e quando a direcção se 
sente pressionada com o volume de 
serviços rejeitados põe o 2.° coman-
dante a conduzir uma ambulância em 
vez das funções que deveria estar a 
exercer”, faz notar. “É estranho que 
a direcção venha agora dizer que o 
comando nada fez, já que louvou 
publicamente este mesmo comando 
por três vezes entre 2018 e 2020”, 
atira ainda Luís Silva, que levanta al-
gumas questões dirigidas ao elenco 
directivo.

“Em 2020, a mesma direcção que 
retirou as competências ao 2.° coman-

dante voltou a atribuí-las em 2021, 
com a saída do comandante Améri-
co. Sendo eu incompetente, por que 
o fizeram?”

Luís Silva recorda que a direcção 
abriu um concurso para admissão 
de pessoal em 2020 que “não teve 
candidatos e fechou”. “Hoje [ontem] 
abre-se novo concurso. Então, fazem 
falta ou não mais operacionais?”, ques-
tiona. E prossegue: “Sendo tão exem-
plar a gestão desta direcção, então por 
que é que o presidente teve de colocar 
dinheiro do próprio bolso para pagar 
vencimentos?”

A estas perguntas, o 2.° coman-
dante junta uma outra. “As verbas de 
apoio da autarquia dirigidas aos pique-
tes de intervenção voluntária quando 
não aplicada nestes devem ser usadas 
na compra de equipamento operacio-
nal, segundo minuta da direcção. Por 
que razão nunca o foi desde Janeiro 
de 2020?” E, a terminar, afirma que a 
direcção “nos últimos três anos limita-
-se a avalizar as decisões do seu presi-
dente”. “Grande parte dos bombeiros 
só conhece o presidente, não conhece 
mais nenhum outro membro da direc-
ção”, remata.

Os Bombeiros Voluntários do Montijo vão ter um novo comando e a direcção diz que a decisão "só peca por tardia"

João Caria, 70 anos, residente 
no Montijo, desapareceu na 
passada quarta-feira depois de 
ter saído de casa para praticar 
a captura de amêijoas na praia 
do Samouco. Até ao fecho desta 
edição o homem ainda não havia 
sido encontrado.

Septuagenário 
está desaparecido 
desde quarta-feira 
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encontra-se o de empréstimo 
domiciliário, o que significa 
também a requisição e 
devolução de livros, bem como a 
inscrição de novos leitores. 
A porta vai estar aberta e 
o serviço é feito mediante 
marcação prévia, através do 

endereço electrónico biblioteca.
emprestimo@mun-montijo.pt 
e ainda da linha telefónica 212 
327 870. 
O atendimento presencial 
realiza-se de 2.ª a 6.ª feira, das 
10h00 às 12h20 e das 14h00 às 
18h00.

Regressa a 
biblioteca e o 
empréstimo 
domiciliário

No seguimento das recentes 
medidas anunciadas pelo 
Governo para o começo 
gradual do desconfinamento, 
a Biblioteca Municipal Manuel 
Giraldes da Silva já retomou a sua 
actividade. 
Entre os vários serviços 

BREVES

O Banco Alimentar Contra a Fome 
de Setúbal vai receber um apoio 
de cinco mil euros do município 
do Montijo. A atribuição do 
montante foi decidida, por 
unanimidade, na reunião de 
câmara de quarta-feira passada. 
Segundo José Manuel Santos, 
vereador do PS, o banco alimentar 
“apoiou, no último ano, um total 
de 390 mil pessoas no País”.  

A Câmara do Montijo pretende 
ampliar as instalações do 
Pavilhão Municipal n.° 1, 
aproveitando o espaço 
desportivo contíguo, revelou 
Nuno Canta durante a reunião 
do executivo, na última 
quarta-feira. A informação foi 
transmitida no decorrer da 
apresentação de uma proposta 
para revogação do contrato 
de comodato, do espaço, que 
a autarquia fez com o Ginásio 
Clube do Montijo em 2008.

A Greve Climática Estudantil 
realiza amanhã, 19, uma marcha 
no Montijo em resposta ao apelo 
internacional do movimento 
“Fridays For Future”. A marcha 
aberta a todos os interessados 
inicia-se, pelas 18h00, junto à 
Câmara Municipal e tem como 
destino o Parque Municipal 
Carlos Hidalgo Gomes de 
Loureiro. Participam vários 
activistas que defendem 
diversas medidas que reduzam 
a pegada de carbono no planeta. 

APOIO
Autarquia atribui 
€5.000 ao 
banco alimentar 

OBRA
Pavilhão 
Municipal n.° 1 
vai ser ampliado

AMANHÃ
Marcha estudantil 
contra pegada 
do carbono

Mário Rui Sobral 

A atribuição da mais alta 
distinção do município 
foi decidida em 1993, 
pelo executivo de 
Jacinta Ricardo

NO DIA DA CIDADE

Futre vai receber Medalha de Ouro do Concelho 
28 anos depois de lhe ter sido atribuída

Paulo Futre, que conquistou um lu-
gar na História como um dos maiores 
futebolistas do Mundo de todos os 
tempos, vai receber a Medalha de 
Ouro do Concelho do Montijo a 14 de 
Agosto próximo, no Dia da Cidade. 
Isto, 28 anos depois de o executivo 
camarário presidido por Jacinta Ri-
cardo ter decidido (na reunião de 26 
de Maio de 1993) atribuir-lhe a mais 
alta distinção do município.

A cerimónia de entrega deveria ter 
sido realizada nesse mesmo ano, mas 
na altura Futre manifestou indisponi-
bilidade e, mais tarde, em entrevista 
concedida à Revista Municipal de Ju-
nho de 2013, admitiu que a sua terra 
ainda não lhe tinha feito a distinção 
que entendia merecer. “Entregaram-
-me uma medalha, que não pude ir 
receber. Agradeço, mas isso era uma 

Paulo Futre vai receber a distinção no Cinema Teatro
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de resto, uma proposta de renova-
ção da deliberação tomada pela Câ-
mara em 1993. Com o merecimento 
e a entrega da distinção todo o exe-
cutivo se mostrou de acordo. Mas 
quanto à renovação de uma delibe-
ração, que nunca foi revogada, não. 
Carlos Jorge de Almeida, vereador 
da CDU, alertou Nuno Canta para o 
facto de “juridicamente o acto [atri-
buição da medalha] estar praticado” 
e que o mesmo “é legal e legítimo". 
Ao presidente, frisou, “compete 

executar as deliberações da Câmara 
e a de 1993 deve ser cumprida”. Lo-
go, adiantou, “basta entregar a me-
dalha no momento e no acto solene 
que merece". E reforçou: “Não faz 
sentido renovar uma coisa que foi 
decidida. Não podemos votar uma 
coisa que já foi votada. O senhor não 
é obrigado a saber de leis, precisa 
que o ajudem. Vai fazer má figura , 
cair no ridículo.”

Antes já Nuno Canta havia justifi-
cado a proposta. “Nós falhámos na 
entrega da medalha. As questões não 
foram bem resolvidas entre a Câmara 
e o [ex-]atleta. A Câmara guardou a 
medalha num cofre, mas hoje já não 
é aproveitável. Temos a necessida-
de de comprar uma nova medalha. 
E para não deixarmos mácula sobre 
os autarcas de então, renovamos esta 
menção honrosa”, disse o socialista, 
que admitiu ainda ter apresentado 
"desculpas" a Paulo Futre.

Carlos Jorge de Almeida e, mais à 
frente, o vereador do PSD, João Afon-
so, solicitaram que a proposta fosse 
retirada da ordem de trabalhos. Nuno 
Canta não aceitou e, para não des-
lustrar a deliberação, a CDU decidiu 
votar a favor. O documento acabou 
por ser aprovado por unanimidade.

homenagem que ia ser feita a tantos 
outros", disse então àquele órgão de 
informação institucional.

A entrega do galardão – prevista 
realizar-se no Cinema Teatro Joaquim 
d' Almeida – vai agora consumar-se, 
depois de o antigo futebolista e maior 
embaixador do nome do Montijo 
pelos “quatro cantos do Mundo" ter 
garantido disponibilidade, solicitado 
que foi para o efeito pelo presidente 
da Câmara, Nuno Canta.

O executivo municipal aprovou, 

Nuno Canta, presidente da Câmara 
Municipal do Montijo, considera que 
o vereador eleito pela coligação PSD/
CDS-PP, João Afonso, não tem condi-
ções para continuar a exercer funções 
no executivo. E pediu ao autarca da 
oposição para que se demitisse. Em 
causa está um vídeo que o social-
-democrata publicou no Facebook a 
denunciar um caso de uma munícipe 
que vive no campo do Juventude Sa-
rilhense sem água, luz e sem acesso 
a casa de banho.

“A sua intervenção merecia imedia-
tamente o pedido de demissão. Não 
tem condições para continuar. Se for 
uma pessoa honesta, séria e capaz, 

GUERRA ABERTA

Nuno Canta pede a demissão do vereador João Afonso

confrontado com a verdade, demite-
-se. É uma vergonha o presidente da 
Câmara ter um vereador como o se-
nhor", disse Nuno Canta. A conclusão 
do presidente da autarquia foi feita 
após uma extensa informação apre-
sentada pela vereadora Sara Ferreira 
que acusou João Afonso de ter menti-
do e feito populismo na revelação do 
caso que, juntou a socialista, serviu 
para autopromoção com recurso a 
aproveitamento de uma situação de 
fragilidade social.

Na publicação feita no Facebook, 
João Afonso havia criticado os so-
cialistas e o clube. “Juventude Fute-
bol Clube Sarilhense + Nuno Canta 

+ Junta de Freguesia de Sarilhos = 
vergonha. Como é possível uma fa-
mília de quatro pessoas viver sem 
água, sem luz e sem casa de banho 
há mais de 2 anos?”, questionou. Ao 
mesmo tempo, revelou que o clube 
tem uma acção judicial a correr no 
tribunal contra a mulher que com os 
familiares habita numas instalações 
no campo do Juventude.

Sara Ferreira descreveu as acções 
tomadas desde há um ano pelos ser-
viços sociais da autarquia, os apoios 
dados e lembrou que a munícipe tem 
recusado soluções apresentadas. E 
negou ainda – tal como viria a fazer 
o presidente do clube, Tiago Fernan-

des, no período de intervenção do 
público inscrito – que o Juventude 
Sarilhense tivesse feito qualquer 
queixa em tribunal. Existiram acções 
da munícipe contra o clube, defende-
ram. Mas o vereador contrapôs com 
o número de um processo que corre 
no tribunal e que tem como autor o 
clube e a munícipe como ré. 

De acordo com Tiago Fernandes, 
a munícipe tem recusado todas as 
soluções para se mudar para outra 
habitação e o clube viu-se confronta-
do com uma dívida de água de 1.500 
euros e também com uma elevada 
facturação de electricidade, provo-
cadas pela família.
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PLANEAR CUIDADOS DE SAÚDE

Hospital Barreiro-Montijo 
dá inicio a videoconsultas

Para acompanhar a nova realidade 
provocada pela pandemia e a evolu-
ção registada ao nível das novas tec-
nologias, o Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo (CHBM) está a implementar 
um projecto de realização de consul-
tas através de videochamada. O novo 
modelo, segundo aquela instituição 
de saúde, “contribui para o aumento 
da segurança e do conforto do uten-
te, uma vez que evita as deslocações 
não essenciais ao hospital”.

A consulta, explica o CHBM, é reali-
zada através de uma chamada de vídeo 
em que o médico interage, em tempo 
real com o doente, o que ajuda a uma 
melhor avaliação clínica à distância. 
“Com a implementação desta tecno-
logia é possível ao médico consultar a 

história clínica do utente, bem como 
planear a prestação de cuidados de 
saúde”, nomeadamente, com o agen-
damento de próximas consultas, exa-
mes, entre outros. “Estas consultas se-
rão aquelas que reúnem as condições 
necessárias para se realizar à distância, 
sem comprometer a prestação clínica”, 
acrescenta o Centro Hospitalar.

De acordo com o Hospital Barreiro-
-Montijo, o projecto vai iniciar-se nas 
especialidades de Gastroenterologia 
e Medicina Interna, mas, posterior-
mente, será alargado às áreas de 
Cardiologia, Pediatria e Psiquiatria. 
O CHBM sublinha que, para que a vi-
deoconsulta se realize, “é importante 
que o utente tenha os seus contactos 
de telefone e email actualizados” e 
que, no dia da consulta, possa aceder 
ao link recebido, na hora agendada, 
através do seu computador, smar-
tphone ou tablet e aguardar que o 
médico dê início à consulta. L.G.

Distinção é atribuída pelo IAPMEI

Superfície comercial investe no sentido da sustentabilidade

Recurso a painéis 
alimentados a energia 
solar tem como 
objectivo reduzir 
“impulsionar a transição 
energética”

A empresa 
Expoentaresta refere 
a “qualidade do 
desempenho e do 
sucesso da estratégia”

Projecto contribui para 
aumentar segurança
e conforto dos utentes

SUSTENTABILIDADE

Já pode carregar o seu veículo 
eléctrico no Alegro Montijo

O Alegro Montijo tem agora um servi-
ço dirigido aos “condutores de carros 
eco-friendly”, ou seja, amigos do am-
biente, que têm agora “mais motivos 
para poupar tempo”.

Isto porque, de acordo com um 
comunicado da superfície comercial, 
esta “acaba de disponibilizar uma so-
lução integrada de energia e mobili-
dade eléctrica”. Assim, existem agora 
oito lugares de estacionamento com 
postos de carregamento para carros 
híbridos e eléctricos. Neste caso, exis-
tem: três postos rápidos e dois postos 
duplos semi-rápidos.

Os postos recorrem a energia solar 
que provem de painéis fotovoltaicos 
instalados propositadamente para 
esta função.

A solução agora apresentada ad-
vém de uma aposta na “mobilidade 
de baixo impacto ambiental”, com o 
centro comercial a instalar uma “so-

do Alegro Montijo, “o serviço ‘É 
Power” permite aos clientes faze-
rem as suas compras ao mesmo 
tempo que o seu carro está a ser 
carregado e, o melhor de tudo, com 
recurso a energia fotovoltaica”. E 
acrescenta: “O tempo médio de 
visita de um cliente ao centro co-
mercial Alegro Montijo é de 1 hora 
e 15 minutos, tempo suficiente para 
um carregamento superior a 100 
quilómetros, no caso da maioria dos 
veículos 100% eléctricos, variando 
em função da tipologia – híbrido ou 
eléctrico -, do tipo da viatura e da 
marca”.

Este projecto tem como outro 
grande objectivo ser um “importan-
te passo” na redução da pegada de 
carbono no comércio a retalho, indo 
ao encontro das metas nacionais de 
atingir neutralidade carbónica e estar 
de ‘mãos dadas’ com as reduções de 
emissões CO2 em 55% até 2030. 

Os referidos postos de carrega-
mento resultam de uma parceria com 
a Mota-Engil Renewing e permitem 
que sete veículos sejam carregados 
ao mesmo tempo, “com uma pers-
pectiva de ampliação de postos de 
carregamento, de acordo com o 
crescimento das necessidades de 
mobilidade eléctrica”.

lução de produção de energia reno-
vável em duas zonas que alimentam 
uma infra-estrutura de carregamento 
eléctrico” para servir o parque auto-
móvel eléctrico dos clientes.

Outros dos objectivo desta inicia-
tiva é dar mais ênfase a uma transi-
ção energética do grupo Alegro, com 
os painéis instalados a permitirem 
“alimentar um parque automóvel 
com uma autonomia até cerca de 
1 200 000 quilómetros por ano e 
cerca de 100 000 por mês.

Para Teresa Sousa, directora 

ECONOMIA

Farmácia Holon é uma 
“PME Líder”

A proprietária da Farmácia Holon Mon-
tijo, a empresa Expoentaresta, Unipes-
soal, Lda. foi considerada “mais uma 
vez” uma “ PME Líder”, ou seja, uma 
pequena e média empresa de valor, 
devido à “qualidade do desemprenho 
e do sucesso da estratégia empresa-
riam bem como pelo importante con-

DR

DR

tributo para a economia local/nacio-
nal”, lê-se num comunicado.

A empresa congratula-se pela “qua-
lidade do desemprenho da Farmácia 
Holon Montijo nos últimos anos”, que 
é “indubitável”. Isto, claro, estando 
o contexto económico-financeiro 
num momento adverso devido à 
pandemia covid-19. Esta farmácia, é 
referido, “tem conseguido reforçar 
a sua base competitiva e registar um 
crescimento sustentável”.

Esta distinção é atribuída pelo 
IAPMEI e “reforça o compromisso 
estratégico assumido com os con-
sumidores e fornecedores”. R.S.

Painéis 
permitem 
alimentar 
um parque 
automóvel
com autonomia 
até cerca de 
1,2 milhões
quilómetros
por ano
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EXTRACTO  
------- Certifico, para efeitos de publicação que, no dia dezoito de março de dois mil e vinte e um, foi lavrada, 
no Cat1ório Notarial no Barreiro do Dr. Carlos José Albardeiro Barradas, a folhas seis, do livro sessenta 
cinco- C, de escrituras diversas, uma escritura de justificação, tendo por justificantes: ---------------------------
------- Cândida da Conceição Botas Marques Polido, NIF 108139417, e marido António Francisco 
Polido, NIF 118610350, ambos naturais da freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra, 
casados sob o regime da comunhão geral de bens, com residência habitual e domicilio fiscal em Aiana 
de Cima, Castelo, Sesimbra. -------------------------------------------------------------------------------------------
------- Que, nessa escritura os justificantes declararam ------------------------------------------------------------
------- Que, são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém, do prédio urbano, composto de 
moradia, de rés-do-chão, para habitação, com superficie total e coberta de oitenta e dois vírgula sessenta 
e um metros quadrados, sito em Aiana de Cima, freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra, a 
confrontar, do Norte com caminho de serventia, do Sul com Amaro de Almeida, do Nascente com Manuel da 
Costa Marques e do Poente com Domingos Costa Marques, ainda por descrever na Conservatória do Registo 
Predial de Sesimbra, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4851, com valor patrimonial tributário 
atribuído de € 52.069.50. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Que os aqui justificantes, Cândida da Conceição Botas Marques Polido e marido António Francisco 
Polido, adquiriram a parcela de terreno onde edificaram o referido imóvel, já no estado de casados um com o 
outro, através de doação verbal, efetuada no ano de mil novecentos e setenta e um, em que foram doadores os 
pais dele justificante marido, António Vieira e mulher Etelvina Correia Polido, casados que foram entre si sob 
o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram em Zambujal, Sesimbra, e por conta das respetivas 
quotas disponíveis, sem que no entanto ficassem a dispor de titulo formal que lhes permita o respetivo registo 
na Conservatória do Registo Predial mas, desde logo, entraram na posse e fruição do referido imóvel, agindo 
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, nomeadamente, edificando o prédio 
urbano para sua habitação, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos encargos. ------
------- Que os justificantes, Cândida da Conceição Botas Marques Polido e marido António Francisco 
Polido, estão na posse do identificado imóvel há mais de vinte anos, sem a menor oposição de quem quer que 
seja, desde o seu inicio, posse que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento 
de toda a gente, com ânimo de quem exerce direito próprio, sendo por isso uma posse pública, pacífica, 
contínua, pelo que adquiriram o referido imóvel por usucapião, não tendo assim. documentos que lhes 
permitam fazer prova da aquisição pelos meios extrajudiciais normais. -------------------------------------------- 

Barreiro. dezoito de março de dois mil e vinte e um. 
A Notária em Substituição.

Conta registada sob o n.º 2/1266/2021
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Clube Desportivo e Recreativo da Ramalha

Assembleia Geral Ordinária

Convocatória

Nos termos estatutários e na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube 
Desportivo e Recreativo da Ramalha, ao abrigo do artigo 45º e da alínea a) do Artigo 47º 
do Regulamento Interno, convoco todos os associados para a reunião da Assembleia Ge-
ral Ordinária a ter lugar, em primeira convocatória, no próximo dia 10 de abril (sábado) 
com início às 17:00 horas, no edifício-sede da coletividade, e em segunda convocatória, na 
eventualidade de não comparência da maioria absoluta dos seus membros, no mesmo dia, 
com início às 18:00 horas.------------------------------------------------------------------------------
Para o cumprimento do constante nas alíneas a) e c) do Artigo 41º e alíneas b), c) h) e i) do artigo 46º do 
Regulamento Interno, e do Artº 7º dos Estatutos, é definida a seguinte ordem de trabalhos:----------------
Ponto 1) Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento Previsional para 2021. ------
Ponto 2) Apreciação e votação do Relatório e Contas de 2020. -----------------------------------------
Ponto 3) Apreciação e aprovação da decisão de aceitação da "Cedência do direito de superfície" 
dos terrenos onde se encontra construído o edifício-sede. -----------------------------------------------
Ponto 4) Quotização para o período 2021-2023. ---------------------------------------------------------

Nota: A realização da Assembleia fica condicionada às medidas de prevenção decretadas pelas 
entidades responsáveis que vigorarem naquele momento. Se vier a verificar-se a impossibi-
lidade de realização da Assembleia, pelo motivo atrás referido, a realização passa automa-
ticamente para o sábado imediatamente seguinte em que seja possível a sua realização pelo 
levantamento desses constrangimentos, mantendo-se inalterado o local e o horário definido, 
sendo disso informados os associados  

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Armindo Caetano Rosado
Sócio nº 74

SOCIEDADE DE NOTÁRIOS NO BARREIRO

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

A Diabetes Mellitus é uma 
doença crónica, carac-
terizada pela anormal 
elevação dos valores de 

glicose no sangue devido ao dé-
fice de produção ou à resistência 
à ação da insulina produzida pelo 
pâncreas. Atinge cerca de 14% da 
população portuguesa entre os 20 
e os 79 anos.

Existem vários tipos de diabetes, 
sendo a Diabetes Mellitus tipo 2 e tipo 
1 as mais frequentes.

A Diabetes tipo 2, a mais pre-
valente no mundo e em Portugal, 
surge sobretudo após os 45 anos e 

Diabetes Mellitus: a pandemia do século XXI

A NOSSA SAÚDE

Carolina Faria Endocrinologista

tem como principais fatores de ris-
co o excesso de peso e a obesida-
de, o sedentarismo, o tabagismo, 
a existência de história familiar, 
antecedentes de diabetes gesta-
cional, a existência de doenças 
do pâncreas ou outras doenças 
endócrinas

Os sintomas mais comuns da dia-
betes são poliúria (urinar muito), 
polidipsia (muita sede) e polifagia 
(excesso de fome), acompanhados 

por perda de peso, visão turva, 
cansaço. Contudo, sobretudo na 
fase inicial da doença, esta pode 
ser assintomática. A diabetes, so-
bretudo quando não controlada, 
pode trazer várias complicações, 
nomeadamente a retinopatia 
diabética, neuropatia diabética e 
nefropatia diabética. É ainda um 
fator de risco major para enfartes 
agudos do miocárdio (EAM) e aci-
dentes vasculares cerebrais (AVC).

O tratamento da pessoa com 
diabetes envolve uma equipa 
multidisciplinar, e inclui alterações 
do estilo de vida (exercício físico, 
restrição do consumo de hidratos 
de carbono e gorduras), a toma de 
antidiabéticos orais e em alguns 
casos de Insulina.

O diagnóstico precoce e o trata-
mento atempado e adequado são 
essenciais para prevenir as compli-
cações e a mortalidade associada a 
esta doença. 
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PUBLICIDADEPUBLICIDADE

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408
DN: 01/04/1935 DF: 11/03/2021

FRANCISCO XAVIER RODRIGUES 
É com muito pesar que suas filhas, genros e netas 
informam o falecimento do seu ente querido.
Agradecemos a todas as condolências e 
mensagens de conforto recebidas até ao momento. 
Só mostram o quão querido ele era por todos. 
Devemos sempre lembrá-lo com gratidão e alegria.
O nosso amor por ti é ETERNO.
Descansa em Paz! 

MONTIJO - AGRADECIMENTO

Bloco ClínicoNecrologia

Anuncie Aqui!

3

PUBLICIDADE

3

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

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

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

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

emergência funerária?

Você sabia?

A 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

Cavalheiro, viúvo, casa 
posta, deseja conhecer 
senhora nas mesmas 

condições, até 70 anos
Assunto sério            

Resposta por carta ao jornal

PRECISA-SE
Motorista 
com TCC 
e Auxiliar 

de Educação 
para novo espaço

no Montijo

912 902 392

Classificados
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Alcochete autarquia em comunicado.
“Homens e Mulheres estão na linha 
da frente da pandemia que assola 
o Mundo, não sendo a freguesia 
excepção. O apoio complementa 
o apoio anual de 12 mil euros 
concedido ao abrigo do Protocolo 
assinado entre as duas entidades”.

Junta de 
Alcochete entrega 
dois mil euros 
aos Bombeiros 
Voluntários

A Junta de Freguesia de Alcochete 
vai atribuir aos Bombeiros 
Voluntários alcochetanos um apoio 
financeiro de dois mil euros, no 
sentido de ajudar a corporação “a 
fazer face ao aumento dos custos 
com material de equipamento de 
protecção individual”, referiu a 

BREVES

Maria Carolina Coelho

Abalo atingiu uma 
magnitude de 3,4 
na escala de Richter 
e foi considerado 
como pequeno

ACONTECIMENTO REGISTADO ÀS 09H51

Sismo na região de Lisboa com epicentro
a dez quilómetros a Noroeste do concelho

A região de Lisboa sentiu na manhã 
de ontem um sismo de magnitude 3,4 
na escala de Richter, com epicentro 
localizado a cerca de dez quilómetros 
a Noroeste de Alcochete. O abalo, 
considerado pelas autoridades como 
pequeno, embora tenha assustado 
algumas pessoas, ocorreu numa zona 
sismicamente activa do vale inferior 
do Tejo, que foi responsável por al-
guns sismos históricos como o de 1531 
e o de Benavente, em 1909.

Em declarações à agência Lusa, o 
chefe de divisão de geofísica do Ins-
tituto Português do Mar e da Atmos-
fera (IPMA), Fernando Carrilho, disse 
que o sismo de ontem, registado às 
09h51, com intensidade estimada 
de IV na escala Mercalli modificada, 
“tem historial de geração de sismos 
de magnitudes razoavelmente supe-
riores” à verificada esta quinta-feira.

“Estamos a falar de um [sismo] 3,4. 
À partida é um sismo pequeno, mas 
como ocorre muito próximo de zo-
nas densamente habitadas, acaba por 
ser percepcionado pelas pessoas”, 
explicou. O abalo teve origem a 15 
quilómetros de profundidade e foi 
também indicado com epicentro a 
oito quilómetros a Este de Loures.

Sismo ocorreu na mesma zona de alguns sismos históricos,como o de 1531, em Lisboa, e o de Benavente, em 1909

DR

Questionado pela Lusa, Fernan-
do Carrilho disse que as autoridades 
não consideram que haja qualquer 
alteração na actividade sísmica desta 
área e que o sismo de ontem é consi-
derado “normal para a zona”. “Houve 
outros sismos recentes que também 
tiveram este efeito, nomeadamen-
te um a Sudoeste de Oeiras, não há 
muito tempo”, disse o responsável, 
acrescentando: “acabam por ser bas-
tante sentidos por serem sismos que 

ocorrem muito próximo das zonas 
habitadas”.

O sismo desta quinta-feira ocorreu 
na mesma zona do de 1531, um dos 
maiores sismos que atingiu Lisboa, 
e do chamado sismo de Benavente 
(1909). Contactado pela Lusa, o Co-
mando Distrital de Operações de So-
corro (CDOS) de Lisboa indicou, pouco 
depois das 10h00, não ter registo de 
ocorrências associadas ao aconteci-
mento. Com SO (ROC) // SB // Lusa

Com o objectivo de melhorar “as 
condições dos trabalhadores 
da Junta de Freguesia de 
Alcochete”, a autarquia 
procedeu à requalificação 
da casa-de-banho por eles 
utilizada, lê-se em comunicado.
Quando finalizada esta obra, 
a junta de freguesia pretende 
criar “um espaço de refeição/
lazer, onde os funcionários 
poderão usufruir dos seus 
momentos de pausa”.

O livro “Linha do Tempo”, 
de João Barbosa, vai ser 
apresentado este sábado, pelas 
18h00, em transmissão em 
directo da página de Facebook da 
Câmara Municipal de Alcochete.
“Os seus primeiros poemas 
surgiram em criança, 
inspirados pelo seu professor 
da escola primária. Estes têm 
sido trabalhados com crianças 
e adolescentes”, explicou a 
autarquia em comunicado.

O Pai será o protagonista da 
história apresentada no sábado, 
via online, pela Biblioteca 
Municipal de Alcochete, em 
comemoração do dia que assinala 
o progenitor de todas as famílias. 
Com momentos de animação e 
promoção da leitura, a iniciativa 
decorre às 11h e às 15h, durante 30 
minutos, através de Google Meet. 

ALCOCHETE
Junta requalifica 
casa-de-banho 
da sua sede

LINHA DO TEMPO
Câmara Municipal 
apresenta livro 
via online

SÁBADO
Biblioteca lê 
história para
o Dia do Pai

O sismo de 
ontem foi 
considerado 
pelas 
autoridades 
como "normal 
para a zona” 

A Câmara Municipal de Alcochete 
prepara-se para colocar em prá-
tica um conjunto de trabalhos de 
beneficiação dos arcos do antigo 
Convento de São Francisco, no 

EMPREITADA EXECUTADA ENTRE MARÇO E ABRIL

Município restaura arcos do antigo Convento de São Francisco
sentido de restaurar as estruturas 
que restam do histórico edifício 
franciscano, em funcionamento 
entre 1572 e 1834.

A empreitada, que será realizada 
entre Março e Abril, inclui a “monta-
gem e manutenção dos andaimes”, a 
colocação de rebocos, assim como “a 
sua limpeza, recuperação e caiação” 

e, ainda, ao nível dos azulejos, “a re-
moção de massas de preenchimento 
antigas, limpeza, preenchimento de 
lacunas com novas massas e a sua 
reintegração cromática”, esclareceu 
a autarquia em comunicado.

O convento foi edificado no local 
onde hoje permanecem os arcos 
“após a extinção da freguesia de 

Sabonha”, uma vez que “a igreja foi 
abandonada e as ruínas foram doadas 
aos frades recolectos de São Francis-
co”. “Do convento, que viria a dar no-
me à actual freguesia, restou apenas 
o pórtico monumental, restaurado 
pela Câmara Municipal e que em 1996 
foi classificado como monumento de 
valor concelhio”.
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-
-se entusiasmado com o seu parceiro e verá todos os seus sentimentos consolidados.
No plano profissional – momento ótimo em que terá inspiração aliada á concretização dos 
seus projetos. Carta da semana –  O SOL – esta carta mostra que terá as energias que 
precisa para se manter forte e otimista. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – se tem alguma relação pendente ou mal terminada, é altura indicada 
para esclarecer os mal entendidos e arrumar o assunto de uma vez por todas. Se chegar 
á conclusão que a relação terminou reserve um tempo para si, mas não se feche ao amor. 
Viva a vida de uma forma alegre e descontraída. No plano profissional – terá algumas 
decisões importantes a tomar mas sentir-se-á confuso, por mais que lhe custe deve es-
friar a cabeça para que consiga tomar decisões. Carta da semana – O AMOROSO – esta 
carta mostra que esta semana sentirá uma forte insegurança. Confie na sua intuição para 
conseguir tomar decisões. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – se está interessado em alguém aconselha-se que se aproxime dessa 
pessoa de forma prudente e só vá mais longe se essa pessoa lhe enviar algum sinal de 
consentimento. Não invada o território da pessoa de forma brusca. No plano profissional 
– esta semana talvez a rotina se altere e terá de fazer algum trabalho extra, isto devido ao 
grande afluxo de trabalho. Carta da semana – A PAPISA – esta carta mostra que a semana 
corre muito bem, mas deverá estipular muito bem todos os passos que tem para dar.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – está muito seguro de si o que fará com que alcance progressos neste 
plano. Provocará bem estar em todos os que se aproximem de si. No plano profissional 
– vai realizar os seus projetos pessoais. Faça investimentos. Carta da semana – O IMPE-
RADOR – esta carta mostra que esta semana estará com energias que farão com que seja 
bem sucedido em todos os planos.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – dias de intenso romance, de proximidade, o que o fará muito bem 
disposto e alegre. Nada nem ninguém conseguirá quebrar a sua boa disposição. No plano 
profissional – sucesso e muito trabalho são as duas máximas desta semana. Alcançará os 
seus objetivos. Carta da semana – A ESTRELA – esta carta iluminará o seu caminho. As 
suas capacidades e os seus atributos estão no auge. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – reforce laços familiares, use de bom senso para aliviar ambientes 
tensos. No plano profissional – se não está satisfeito, repense a sua situação, pode seguir 
por outros meios para atingir os seus fins. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra 
que esta será uma semana tranquila em que deve aproveitar para ler e desenvolver a sua 
vida intelectual.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – semana de conquista, aproveite e dê o melhor de si na arte de seduzir, 
mas não se deixe influenciar pelo passado e aproveite o melhor da vida. No plano profis-
sional – este plano está brilhante consegue convencer tudo e todos do seu poder, pode 
ter acesso a um cargo de liderança. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que consegue dominar todos os acontecimentos e controlar agitações.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – se está só dê uma oportunidade a si mesmo de voltar a amar sem 
receios. Se mantém uma relação estável dê a sim mesmo a oportunidade de repensar a 
situação, o que o mantêm preso a essa pessoa e valorize-a. No plano profissional – este 
plano da sua vida está mais claro do que nunca para si e poderá agir de uma forma mais 
segura pensando no futuro. Carta da semana –  A MORTE – esta carta mostra que irá 
conduzir a semana da forma que mais lhe agradar e conseguirá tomar as melhores decisões 
nos momentos certos. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – está muito apaixonado e inseguro. Confie na sua cara metade e não 
tenha receio de dar mais do que recebe. No plano profissional – não é altura indicada 
para correr riscos, situação financeira estável, se possível faça algumas economias. Carta 
da semana – A LUA – esta carta mostra que a semana será muito desgastante, pois as 
preocupações que terá serão constantes.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – deverá dedicar mais tempo ao amor e o resultado será uma semana 
repleta de paixão e de harmonia. No plano profissional – arrisque, tente ir mais além pois 
tem todas as hipóteses de triunfar. Carta da semana –  O MUNDO – esta carta mostra 
que deve aproveitar todas as oportunidades que tem para mostrar aquilo que vale. Bons 
resultados em todas as áreas graças á sua determinação e garra.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – irá desenvolver de forma harmoniosa o seu relacionamento, desde 
que seja claro e sincero sobre os seus sentimentos. No plano profissional – esta semana 
terá êxito no trabalho e nas suas finanças. Carta da semana – A IMPERATRIZ – esta carta 
mostra que esta semana tudo o que semear irá colher em abundância futuramente.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – mesmo que se sinta indeciso evite alterar as suas decisões, e ao fazer 
uma escolha deve estar certo que algumas decisões são irreversíveis. No plano profis-
sional – sente que alguém o pode prejudicar, mantenha a calma pois se isso acontecer 
você notará e saberá como agir. Carta da semana –  O CARRO – esta carta mostra que 
irá obter excelentes resultados em todos os aspetos da sua vida, mas que para isso, tem 
que dar o seu melhor.

O SEGREDO DAS CARTAS 

TARÓLOGO e ASTRÓLOGO FRANCISCO GUERREIRO
Resolva todos os seus problemas sentimentais, profissionais, 
financeiros e de saúde, marcando uma consulta pelo número 
96 377 05 04. Após a 1.ª consulta efectua tratamentos espiri-
tuais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo
E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

Nos últimos anos tem-se vin-
do a aprofundar a discus-
são em torno do RBI (abre-
viatura para Rendimento 

Básico Incondicional), mais lá por fora 
do que pelo nosso país. Para quem 
não conhece, este princípio resume-
-se  de uma forma muito simples: 
consiste numa “prestação atribuída 
a cada cidadão, independentemente 
da sua situação financeira, familiar ou 
profissional, e suficiente para permi-
tir uma vida com dignidade” (fonte: 
http://rendimentobasico.pt/). Actual-
mente existe uma Iniciativa de Cida-
dania Europeia que visa a discussão 
e implementação deste rendimento 
no espaço da União Europeia. Se por 
um lado esta pode ser uma forma do 
RBI ser verdadeiramente discutido e 
ganhar o espaço na agenda mediática 
que lhe tem faltado, por outro sabe-
mos que para a iniciativa ser debatida 
terá de reunir um milhão de assina-
turas no contexto da União e que 
obedece a um processo burocrático 
necessariamente moroso.

Desde o início da pandemia parece 
ter havido um impulso extra para a 
discussão desta temática, muito de-
vido à crise económica que já se aba-
te sobre a sociedade, com tendência 
para se adensar. Este é o tempo ade-
quado para se discutir aprofundada-
mente e de forma séria um RBI. Mais; 
será uma altura para equacionar: se já 
existisse um RBI instaurado será que 
estávamos a falar duma crise destas 
dimensões?

Todavia é preciso frisar que o RBI 
não é uma questão de todo consen-
sual. Mesmo entre os seus activistas 
e apoiantes, diferem as formas como 
vêem este tipo de prestação e a forma 
como entendem dever ser financiada. 
Na sociedade em geral, reina um des-

Rendimento Básico Incondicional: 
uma decisão partilhada

OPINIÃO

Miguel Dias

RBI, uma prestação de natureza uni-
versal, seja feita de forma partilhada 
por todas as pessoas. Sabemos que 
este é um desígnio utópico e de im-
possível concretização. Mas se não 
podemos chamar todas e todos ao 
debate, podemos, pelo menos, es-
colher um modelo que nos aproxime 
o máximo possível desse desígnio.

A minha proposta, que poderá ser 
considerada cândida, mas, no en-
tanto, exequível, genuína e o mais 
representativa e abrangente possí-
vel, é criar uma Assembleia Cidadã 
Nacional para discutir toda a temática 
do RBI. Falamos de uma Assembleia 
Cidadã quando “Um painel de cida-
dãos, espelhando toda a diversidade 
da sociedade portuguesa, reúne-se 
ao longo de múltiplos dias para, tra-
balhando em grupo, desenvolver um 
conjunto de recomendações sobre 
um tema político desafiante.” (fonte: 
http://www.forumdoscidadaos.pt/) 
Para tal é-lhes facultada informação 
aprofundada sobre o tema em dis-
cussão para estudarem e debaterem, 
havendo um conjunto de especialis-
tas (técnicos, políticos, movimentos 
sociais, membros da sociedade civil e 
outras vozes que tenham contributos 
relevantes) que facilitará o processo 
de aprofundamento de conhecimen-
to. O conjunto de recomendações 
deverá ser apresentado ao público 
e instituições. O intuito é que essas 
recomendações sejam levadas em 
linha de conta pelo poder político.

Só assim teremos um debate sério, 
ponderado e sem enviesamentos ideo-
lógicos sobre uma questão tão actual, 
transversal e que alterará de forma 
profunda a nossa organização social. 

Bancário
enecapitulos@gmail.com 

Nos políticos 
e nos grupos 

económicos há 
uma resistência 
enorme ao RBI, 

que passa até 
pela exclusão
da discussão

conhecimento do que significa um 
RBI, vingando a ideia geral de que se 
trata dum subsídio à preguiça. Nos 
decisores políticos e nos grandes gru-
pos económicos há uma resistência 
enorme ao RBI, que passa mesmo pe-
la exclusão da sua discussão e debate 
no espaço público. Se podemos dizer 
que tal não é aceitável numa socieda-
de com maturidade democrática, que 
se exige ser o actual patamar portu-
guês, também podemos reconhecer 
uma lógica nesta resistência uma vez 
que falamos duma profunda reorga-
nização da sociedade que implicará 
a implementação dum novo modelo 
de desenvolvimento. A implemen-
tação do RBI implicaria reescrever o 
conceito de progressismo, liberdade 
e cidadania.

Por tudo isto é essencial que a dis-
cussão sobre a implementação dum 

Câmara de Setúbal decide esta sexta-feira 
reversão dos terrenos doados ao Vitória
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Desporto

João Serrão promete “entrega
máxima e vontade de vencer”

O defesa João Serrão tem sido um 
dos pilares na equipa do Vitória Fute-
bol Clube na presente temporada na 
série H do Campeonato de Portugal. 
Independentemente do que o futuro 
reserve, o jovem, de 21 anos, que ac-
tuou em 18 das 17 jornadas realizadas 
pelos setubalenses na competição, 
deixa uma promessa aos adeptos do 
clube que o acolheu na temporada 
anterior.

Com os sadinos a liderarem com 
46 pontos a classificação da série, 
com mais seis que o Amora (2.º 
classificado, com 40 pontos e me-
nos um jogo realizado), o central é 
pemptório na mensagem que deixa 
aos vitorianos. “Entrega máxima to-
dos os dias e a vontade de vencer 
sempre presente. Levar o Vitória 
o mais rápido possível à I Liga. É o 
que podemos prometer”, afirmou 
em entrevista concedida ao canal de 
YouTube ‘Xala Fora de Jogo”.

Numa altura em que sadinos e 
amorenses estão envolvidos na 
discussão pelo primeiro lugar, João 
Serrão elegeu o duelo na casa do ad-
versário directo, na primeira volta da 
prova como a partida mais marcante 
da época. “O jogo na Amora [triun-
fo sadino 2-1] foi o mais marcante. 
A entrega foi incrível, sofremos até 
ao último minuto e conseguimos os 
três pontos”, vincou o jogador que foi 
entrevistado antes do jogo da ronda 
anterior em que as duas equipas em-
pataram (1-1) no Bonfim.

Quando chegou a Setúbal, em 
2019/20 oriundo dos italianos da 
Juventus, o central que antes já tinha 
representado o Leixões e o FC Porto 
explicou as razões pelas quais na altu-
ra aceitou o Vitória. “Vir para o Vitória 

Ricardo Lopes Pereira

Defesa do Vitória FC 
quer ajudar o clube a 
regressar “o mais rápido 
possível à I Liga”

JOGADOR DEIXA GARANTIA AOS ADEPTOS SADINOS
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foi uma decisão pensada. Na altura o 
clube estava na I Liga e, quando saí 
da Juventus, tive algumas propostas, 
mas queria voltar a Portugal depois 
de ter estados três anos fora do país”.

O interesse manifestado pelos 
setubalenses na altura foi determi-
nante para o ingresso no clube onde 
na temporada transacta alinhou em 
21 partidas oficiais pelos sub-23 na 

Liga Revelação. “A I Liga era uma boa 
rampa de lançamento para muitos jo-
vens e a proposta mais concreta que 
tive foi do Vitória, daí a minha opção 
ter sido esta”, explicou o jogador que 
marcou um golo na época de estreia 
no clube.

Questionado pelo canal de YouTu-
be ‘Xala Fora de Jogo’, João Serrão 
admitiu que esperava ter tido uma 
oportunidade na I Liga quando che-
gou, mas, garante, está apenas fo-
cado no presente. “Acho que podia 
ter tido uma ou outra oportunidade. 
Se calhar também não demonstrei 
toda a minha qualidade e, por isso, 
essas oportunidades não chegaram. É 
passado e agora o importante é olhar 
em frente”.

“É um peso grande vestir   
a camisola do Vitória”
Apesar de envergar a camisola do Vi-
tória há relativamente pouco tempo, 
o central já tem uma ideia concreta 
do que representa jogar no clube. 
“Quando cheguei senti que é um 
clube muito adorado pelos sócios 
e não é qualquer um que joga aqui. 
Quis dar o meu contributo ao clube e 
ajudá-lo. Senti que os jovens iam ter 
uma oportunidade num campeonato 
difícil”, sublinhou o jogador natural 
de Matosinhos.

O defesa, que contabiliza dois go-
los na presente época (marcou no 
triunfo 3-2 no reduto do Olhanense 
e na goleada, por 5-1, na casa do Al-
justrelense), considera que tomou 
a decisão certa ao rumar a Setúbal. 
“Penso que não existia melhor clube 
para nos valorizarmos, uma vez que 
muitas atenções iam estar em nós 
por termos vindo da I Liga. Sinto-me 
bem cá e é um peso grande vestir a 
camisola do Vitória”.

Na boa campanha que o Vitória 
está a realizar na série H – soma 14 
triunfos e quatro empates em 18 jor-
nadas – jogadores mais experientes 
como Nuno Pinto, Mano, Semedo 
e Zequinha têm sido cruciais num 
grupo maioritariamente constituído 
por atletas muito jovens, refere João 
Serrão. “Têm muita experiência e os 
mais novos aprendem muito com 
isso. Procuramos ir um bocadinho 
atrás de tudo o que eles fazem. São 
quatro profissionais que se aplicam 
ao máximo no que fazem e só temos 
de aprender com eles o máximo que 
pudermos”.

Em termos individuais, o defesa 
não esconde que tem vários sonhos 
por realizar. No entanto, neste mo-
mento, está focado em ajudar o Vitó-
ria. “Estou mais preocupado em viver 
o momento e ajudar a fazer o melhor 
que pudermos. Todos sonham em jo-
gar no Real Madrid, Barcelona e jogar 
a Champions League ou na Selecção 
A. Para isso acontecer temos de tra-
balhar e ter as oportunidades e as 
pessoas certas do nosso lado”, vinca.

Central João Serrão contabiliza 17 jogos e dois golos no campeonato 2020/21

a equipa de andebol do Vitória 
venceu anteontem à noite, 
no Pavilhão Antoine Velge, o 
Boa-Hora, por 26-18. O triunfo 
categórico referente à 19.ª 
jornada do Campeonato Placard 
Andebol 1 permitiu aos sadinos 

Andebol Sadinos vencem
Boa-Hora (26-18)

subir ao 10.º lugar da prova, com 
31 pontos, mais sete do que o 
primeiro clube (Sanjoanense) 
que está nos lugares de descida 
juntamente com Boavista 
(último classificado com 20 
pontos)
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Clube do Porto e o Barreirense 
defronta o Maia Basket no 
Pavilhão Municipal Luís de 
Carvalho, às 21h 15m. No domingo, 
às 15 horas, o Galitos desloca-
se aos Açores para defrontar o 
Lusitânia e o Barreirense viaja 
até ao Funchal para medir forças 

com o CAB Madeira, às 16 horas. 
Entretanto, para a Liga Feminina 
o Grupo Desportivo da Escola 
Secundária de Santo André 
(GDESSA) desloca-se no domingo 
a Matosinhos para defrontar 
o Guifões, no Pavilhão Eng.º 
António Maia, às 15h 30m.

Basquetebol 
tem jornada 
dupla este 
fim-de-semana 

A Liga Portuguesa de Basquetebol 
prossegue este fim-de-semana 
com a realização de uma dupla 
jornada, com jogos esta sexta-feira 
e no próximo domingo. Assim, 
nesta noite de sexta-feira, 19 de 
Março, às 20h 45m, o Galitos joga 
no Dragão Arena com o Futebol 

José Pina

Os piedenses ainda não 
esqueceram a polémica 
causada com o jogo em 
casa do adversário e 
isso poderá funcionar 
como tónico

O Cova da Piedade recebe este sába-
do, pelas 11 horas, no Estádio Munici-
pal José Martins Vieira, o Estoril, em 
jogo a contar para a 25.ª jornada da 
Liga Portugal 2 SABSEG.

A equipa piedense, que se encontra 
em 14.º lugar com 23 pontos vai me-
dir forças com o líder do campeonato 
que tem 53; ou seja, mais 20 pontos. 
Quer isto dizer que existe uma enor-
me diferença pontual entre as duas 
equipas que lutam por objectivos 
completamente diferentes no cam-
peonato. 

O Estoril, que se apresenta como 
um dos principais candidatos à subida 
de divisão, e o Cova da Piedade, que 
aspira apenas à manutenção. 

Para esta partida, a equipa do con-
celho de Almada, liderada por Mário 
Nunes, vem de um empate alcançado 
em Matosinhos, onde desperdiçou 
um penalti, mas está sem ganhar há 
seis jogos consecutivos, desde a 19.ª 

LIGA PORTUGAL 2 SABSEG 

Cova da Piedade recebe 
o líder que não se portou 
bem na primeira volta  

jornada, que se realizou no dia 8 de 
Fevereiro, e os canarinhos, que com-
pletaram uma série de cinco triunfos 
seguidos, vêm de uma vitória sobre 
o Varzim.   

Perante estes dados, e embora o 
jogo se realize na Cova da Piedade, 
quem se apresenta com mais argu-
mentos é a equipa canarinha que na 
condição de visitante conta com nove 
vitórias, um empate, duas derrotas 
e um total de 12 golos marcados e 
apenas três sofridos, enquanto os 
piedenses em casa não consegui-
ram melhor que duas vitórias, cinco 
empates, cinco derrotas e têm um 
saldo negativo entre golos marcados 
e sofridos.

Jogar contra o primeiro classifi-
cado traz sempre mais motivação e 
depois há que recordar a polémica 
que envolveu as duas equipas no 
jogo da primeira volta quando os 
piedenses foram alvo de um surto 
de covid-19 que afectou quase todo 
o plantel e os estorilistas não qui-
seram adiar o jogo, ao qual o Cova 
da Piedade não compareceu. A Liga 
averbou falta de comparência mas 
o Conselho de Disciplina anulou a 
decisão e mandou repetir o jogo 
que terminou com o resultado de 
5-1 favorável ao Estoril.    

Servirá isto de tónico para a forma-
ção da margem sul do Tejo contrariar 
o favoritismo do adversário, é esta a 
questão que se coloca.
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José Pina

Oriental Dragon vai 
a Alcochete para 
defrontar o Sporting 
B e o Pinhalnovense à 
Medideira para jogar 
com o Amora

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Olímpico do Montijo recebe
Desportivo Fabril no domingo
em encontro de aflitos

Para que a fase regular do Campeona-
to de Portugal chegue ao fim faltam 
disputar apenas duas jornadas mas, 
porque há equipas com alguns jogos 
em atraso, a Federação Portuguesa 
de Futebol decidiu que os dois próxi-
mos fins-de-semana ficariam reserva-
dos a acertos de calendário.

Neste sentido, na nossa região vão 
ser realizados três jogos; no sábado, 
às 11 horas, o Sporting B – Oriental 
Dragon, e no domingo, às 15 horas, 
Olímpico do Montijo – Desportivo 
Fabril e Amora – Pinhalnovense.

Oriental Dragon visita Sporting B
No Estádio Aurélio Pereira vão estar 
em confronto duas equipas que fo-
ram derrotadas na última jornada, o 
Sporting B na Amadora com o Estre-
la por 1-0 e o Oriental Dragon com o 
Sporting Ideal, por 4-0.

Os leões, que ainda se encontram 
envolvidos na luta pelo apuramento 
para a prova de acesso à Liga Portugal 
2 SABSEG (embora já com poucas hi-
póteses), têm mais onze pontos que 
o seu adversário e a jogarem em casa 
apenas consentiram dois empates, 
tudo o resto são vitórias. Isto é sinóni-
mo de qualidade e ao mesmo tempo 
de dificuldades para o adversário que 
também precisa de pontuar para não 
perder a hipótese de poder disputar 
o acesso à 3.ª Liga.

Dada a valia dos intervenientes, 
prevê-se que venha a ser uma boa 
partida de futebol, porque se o Spor-
ting tem bons resultados em casa o 
mesmo acontece com o Oriental 
Dragon quando actua na condição 
de visitante, à excepção do último 

Na primeira volta Oriental Dragon e Sporting B empataram a zero
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encontro nos Açores.
No jogo da primeira volta, realizado 

na Moita, registou-se um empate a 
zero. 

Montijo recebe Fabril
No Campo da Liberdade, Olímpico 
do Montijo e Desportivo Fabril, que 
lutam pelo mesmo objectivo, vão de-
frontar-se. Nesta altura, encontram-
-se ambos na zona de despromoção, 
os montijenses com 16 pontos e os 
homens do Barreiro com 15, enquan-
to o Belenenses SAD B, a primeira 
equipa acima da linha de água, tem 21 
pontos, mas também mais dois jogos.

As duas equipas têm vindo a de-
senvolver esforços no sentido de 
fugirem à despromoção mas a ta-
refa está a ser complicada porque 
os últimos resultados não têm sido 
os melhores, principalmente para 
o Olímpico que nas mais recentes 
partidas registou um empate e três 
derrotas. Ligeiramente melhor está 
o Desportivo Fabril que obteve duas 
derrotas, dois empates e uma vitória 
na última jornada em Rabo de Peixe.

Resumindo, será um jogo de “alto 
risco” para qualquer uma delas por-
que se alguma perder fica em muito 
maus lençóis. 

A título de curiosidade recorda-se 
que no jogo disputado no Estádio 
Alfredo da Silva se registou um em-
pate a duas bolas, num jogo em que 

o Olímpico andou sempre na frente. 
Tiago Nunes marcou (21’), Diogo Pal-
ma empatou (25’), Leo Teles voltou 
a dar vantagem aos montijenses na 
cobrança de um penalti (61’) e Ju fe-
chou a contagem (76’). 

Pinhalnovense joga na Medideira
No Estádio da Medideira realiza-se 
mais um clássico da região, neste 
caso entre Amora e Pinhalnovense, 
duas equipas que se encontram em 
posições completamente diferentes 
na tabela classificativa. 

O Amora, em segundo lugar, com 
presença já garantida na prova de 
acesso à 3.ª Liga e o Pinhalnovense 
em 9.º lugar, na zona de despromo-
ção, embora tenha os mesmos pon-
tos do Juventude de Évora que está 
acima da linha de água.  

Este será um jogo de extrema im-
portância para a equipa de Pinhal 
Novo que luta pela manutenção mas 
tudo indica que não vai ter tarefa fácil 
porque vai defrontar uma das melho-
res equipas do campeonato que apre-
senta um registo digno de respeito no 
seu reduto com seis vitórias, um em-
pate, uma derrota (com o Vitória de 
Setúbal) e apenas três golos sofridos.

No jogo da primeira volta registou-
-se um empate a uma bola tendo Gildo 
marcado ainda na primeira parte para 
o Amora e Marco Gomes estabelecido 
o empate já no segundo tempo.  
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