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Caro leitor, o «Boletim Munici-
pal – Palmela Informa, n.º 165», 
deste mês, traz alguns resulta-
dos da discussão do Orçamen-

to Participativo (OP) que ocorreu em 
2020, o qual será executado em 2021. 
E O SETUBALENSE, de 24/11/2020, 
trouxe informações mais detalhadas.

As formas de participação dos cida-
dãos na resolução de problemas das 
comunidades surgiram na década de 
1970, com as assembleias de cidadãos 
- pontuais ou permanentes - nos EUA, 
Canadá, Alemanha, Dinamarca, Ho-
landa, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, 
França, Escócia e Austrália. Nessa 
década, no Brasil, surgiu o OP, que se 
desenvolveu de 1980 em diante e se 
expandiu noutros países. Uma cópia 
do OP de Porto Alegre foi aplicada pela 
primeira vez na Europa, em 1994, em 
Grottammare (um concelho com 16 
mil habitantes), junto ao mar Adriá-
tico (Itália). Em Portugal, em 2002, 
Palmela foi pioneira, e em 2015 havia 
83 autarquias com OP, com várias con-
figurações, tendo depois aumentado 
muito e abrangido outras instituições, 
como o Governo (o primeiro OP de 
Portugal é de 2017).

Segundo a informação da Câmara 
de Palmela no «Boletim Municipal» e 
no jornal «O Setubalense» que referi 
no início, o OP de 2020 teve 3409 
participações de munícipes, através 
de 561 questionários respondidos 
(289 por via «online»). Daí resulta-
ram 580 propostas para obras que a 
Câmara deveria executar nas quatro 
freguesias do concelho e, ainda, «70 
sugestões para o desenvolvimento 
futuro deste processo participativo». 
As 580 propostas incidiam nestas 
áreas: Rede viária e mobilidade; Re-
des sanitárias (água e esgotos); Lazer, 
bem-estar e desporto; Educação.

Mas das 580 propostas foram pré-
-selecionadas cinco por cada uma das 

Palmela: Orçamento Participativo,
nem tudo o que parece é

OPINIÃO

Manuel Henrique Figueira 

quatro freguesias, o que daria vinte: mas 
resultaram vinte e cinco. Isto porque em 
Palmela se fala, teimosamente, em cinco 
freguesias quando há só quatro, para 
manter acesa a chama da reposição an-
terior à Reforma de 2013 (que fundiu a 
Marateca e o Poceirão, e ter assim um 
capital de queixa contra o poder central, 
o culpado de todos os males do conce-
lho, sem que nunca se enumere, com 
minúcia e clareza, o grande malefício 
que resultou da fusão).

Das 25 propostas pré-selecciona-
das, quinze referem-se à rede viária e à 
mobilidade (onze asfaltamentos de es-
tradas; construção de rotunda; cons-
trução de passeio; desvio de trânsito 
pesado; reforço do transporte público 
escolar), quatro às redes sanitárias (li-
gação de um bairro à rede de esgotos 

Munícipe de Palmela
manuelhenrique1@gmail.com

- mesmo nas barbas da Câmara, não 
nos confins do concelho; reabilitação 
de uma fonte; construção de uma es-
tação elevatória; remodelação e ade-
quação de uma estação elevatória), 
cinco referem-se ao lazer, bem-estar 
e desporto (criação de zona de lazer 
e circuito de manutenção; construção 
de polidesportivo; construção de par-
que infantil; requalificação de polides-
portivo; construção de zona de lazer 
e parque infantil); uma à educação 
(requalificação de uma escola básica).

No final do processo, vota-se ape-
nas uma proposta por cada freguesia 
que a Câmara se compromete a execu-
tar como obra (e, num acto de grande 
magnanimidade, digo eu com ironia, 
refere que «tem concretizado sempre 
a primeira prioridade de cada fregue-
sia, mas também tem dado resposta a 
outras obras consideradas urgentes».

Concluindo: de 580 propostas 
iniciais de obras que os munícipes 
consideraram prioritárias, as quais, 
escrutinadas pelo crivo dos serviços 
que analisaram o processo, corres-
pondiam a necessidades reais e exe-
quíveis, só cinco serão realizadas pela 
Câmara: não é muita parra para tão 
pouca uva? É, mas é também um belo 
retrato do estado do concelho duas 
décadas adentro no século XXI, após 
45 anos de poder local democrático.

Noutros países (França, Alemanha, 
Escócia, Irlanda, etc.) concluiu-se que 
o modelo de OP é de outro tempo, 
outros mais adequados à realidade se 
impuseram: amostras cientificamente 
representativas de cidadãos; escolha 
de cidadãos por empresas de sonda-
gens; painéis de cidadãos a funcionar 
como nos júris (com contraditório entre 
peritos e jurados a partir de informação 
técnica): mas não será isto areia demais 
para a camioneta de Palmela?

De 580 
propostas 
iniciais de 
obras que 

correspondem 
a necessidades 

reais dos 
munícipes, só 

cinco serão 
realizadas: não é 
muita parra para 

tão pouca uva?

Faz hoje oito dias, o compa-
nheiro de escritas e também 
colaborador d'O SETUBA-
LENSE, Juvenal Danado, no 

seu artigo de opinião “Uma Praga 
de Máscaras”, queixava-se que “em 
Setúbal, encontramo-las por todo o 
lado. Vejo-as às dúzias nas minhas 
caminhadas”. E acrescentava que 
na praia da Saúde apanhou “duas 
sacadas de plástico e onze máscaras”.

Pois é amigo Juvenal e caros leitores, 
a falta de civismo, de respeito pelo meio 
ambiente e pelos outros, quem nos 
dera que fosse exclusiva desses nada 
exemplares cidadãos setubalenses. 
Infelizmente é geral. Na minha zona, 
com certeza um pouco por todo o país, 
é igual. Por exemplo, também já apanhei 
sacadas de plástico e dezenas de más-
caras nas praias da Costa da Caparica 
e também dei conta disso aqui neste 
utilíssimo jornal. É importante que se 
faça. E decidi, tal como o companheiro 
Juvenal com indignação e tristeza, voltar 
a fazê-lo em relação a mais uma praga, a 
mais um “efeito colateral” da pandemia, 
talvez ainda mais grave: o aumento de 
plásticos atirados ao deus dará.

Restaurantes, cafés, bares, etc., pas-
saram a servir cafés ao balcão ou ao 
postigo e o cliente vai tomar a agradável 
bebida fora. E uma grande percentagem 
dos copos e colheres de plástico, não vai 
para os recipientes públicos próprios, 
mas para onde calha. E aí temos mais 
uma praga a conspurcar a via pública. 
Muita dela, vai parar a valas, ribeiros e 
outros cursos de água, e daí, ao mar, 
onde já se encontram milhões de tone-
ladas de plástico. Um perigo para vida 
marinha e, direta ou indiretamente para 
nós, humanos.  Mas além dos copos para 
o café, os restaurantes acondicionam as 
refeições que vendem para fora tam-
bém em recipientes de plástico assim 
como os respetivos talheres.

Se este comportamento irresponsável, 
para não lhe chamar criminoso, não for tra-

Efeitos colaterais da pandemia

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Professor

vado, é acelerar a marcha para o abismo.
Fruto da poluição, não vemos as 

terríveis consequências das altera-
ções climáticas? Portanto, senhores 
governantes, que é preciso mais, 
para sensibilizar esta gente? Que tal 
reduzirem, pelo menos na televisão 
e rádio públicas, um pouco os inter-
mináveis e tão frequentes debates 
sobre futebol, concursos simplórios e 
telenovelas, e explicarem a estas pes-
soas a gravidade dos seus lamentá-
veis comportamentos? E depois, para 
os mais recalcitrantes, mão pesada! 
Multas a valer! Dizer ainda que além 
disso, existem alternativas! Aliás, já 
uma percentagem desses utensílios, 
é feita de materiais biodegradáveis.

Evidentemente, há agressões ainda 
maiores à Natureza, como a destruição 
de florestas, ou explorações agrícolas 
intensivas e superintensivas com recur-
so a doses industriais de fertilizantes e 
pesticidas, como os olivais e amendoais 
no Alentejo. Umas e outras, visam ape-
nas o lucro. As primeiras, devem acabar. 
As outras, substituídas pelos métodos 
tradicionais. Tudo isso e muito mais, de-
ve ser corrigido. Mas também os com-
portamentos individuais que referimos.

É urgente que se faça. O planeta, a 
nossa casa comum, está a atingir os 
limites e não temos outra.

Quem nos dera 
que a falta de 
respeito pelo 

ambiente fosse 
exclusiva dos 
setubalenses

Abertura
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cinco derrotas, nos oitos jogos 
realizados. Na última partida, 
disputada em casa com o Estoril, 
o Cova da Piedade vencia por 2-0 
aos 83 minutos, mas consentiu 
a reviravolta com golos sofridos 
aos 89 minutos e outro quando 
decorria já o oitavo minuto da 

compensação. Miguel Leal, que 
assinou um vínculo válido até ao 
final desta temporada, regressa à 
equipa que orientou na segunda 
metade da época 2018/19, 
tendo conseguido assegurar a 
manutenção na II Liga, objectivo 
que tentará agora repetir. 

Miguel Leal 
substitui Mário 
Nunes no comando 
técnico do Cova da 
Piedade

O Cova da Piedade oficializou 
a saída de Mário Nunes do 
comando técnico da equipa e a 
chegada de Miguel Leal, que está 
assim de regresso ao clube. Mário 
Nunes, que assumiu a equipa 
piedense em Janeiro, alcançou 
uma vitória, dois empates e 

PUBLICIDADE

Mário Rui Sobral 

Voluntários reagem 
ao anúncio da direcção 
em afastar o comando. 
E criticam 
Nuno Canta

MONTIJO

Bombeiros dizem que não estão 
com o presidente da Câmara 

Os 57 bombeiros voluntários do 
Montijo, que estão em conflito com 
a direcção desta associação huma-
nitária, reiteram que a qualidade 
do socorro de emergência médica 
na cidade está comprometida. E 
afirmam que não estão ao lado do 
presidente da Câmara, Nuno Can-
ta, conforme o edil disse na última 
reunião do executivo, em resposta 
ao vereador João Afonso.

A posição do grupo foi assumida 
este domingo num comunicado que 
visa responder a um outro lançado 
pela direcção, mas também ao deba-
te ocorrido na sessão de câmara de 
quarta-feira passada.

“Nestas questões não há ‘lados’. 
Ficamos satisfeitos que este assunto 
tenha sido levado a reunião de câma-
ra, pela importância que tem para a 
população em geral e, em especial, 

"Os 
bombeiros são 
apartidários, 
lutam por 
melhores 
condições de 
socorro na 
sua cidade e 
pedem que 
seja mantida 
a sua imagem 
publicamente 
nesse sentido”, 
afirma o grupo 
dos 57 em 
comunicado

DR

basta oferecer veículos aos bombei-
ros e dizer que têm o melhor que há. 
É preciso manter o que há”, vincam 
os 57 elementos.

As críticas à direcção – e a exigên-
cia da demissão dos órgãos sociais 
da associação – mantêm-se. Tal co-
mo o assumir de que o socorro de 
emergência médica, na cidade, apre-
senta falhas. Isto, porque a maioria 
dos voluntários – tal como noticiado 
oportunamente por O SETUBALEN-
SE – já não está a assegurar “a escala 
de serviço do corpo de bombeiros, 
que funciona em complemento ao 

para os montijenses. Contudo, é de 
clarificar que os bombeiros não ‘estão 
com o presidente da Câmara’, confor-
me dito. Os bombeiros são apartidá-
rios, lutam por melhores condições 
de socorro na sua cidade e pedem 
que seja mantida a sua imagem pu-
blicamente nesse sentido”, afirmam 
os voluntários no documento, com-
posto por três páginas.

Reconhecem “o investimento reali-
zado pela Câmara Municipal nos últi-
mos anos” na corporação, apesar de 
considerarem que “não é suficiente”. 
E criticam ainda o autarca socialista 
por não se ter reunido com os ele-
mentos do corpo activo da unidade 
há mais tempo.

“Lamentamos que o presidente 
da Câmara só tenha conseguido re-
ceber os bombeiros no dia em que a 
carta foi tornada pública, quando o 
pedido de contacto já tinha sido an-
terior ao escalar da situação”, atiram. 
E adiantam: “A mediação por parte 
do presidente da Câmara poderia ter 
sido fundamental para a moderação 
da situação. É importante sublinhar 
que, no futuro, será necessário exis-
tir uma maior ligação com a Câma-
ra Municipal.” Ao mesmo tempo, o 
grupo considera “imperativo rever 
o financiamento anual” atribuído à 
Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários do Montijo. “Não 

serviço profissional em horário pós-
-laboral e aos fins-de-semana”. Esta 
indisponibilidade, garantem, “não 
põe em causa o socorro, mas cer-
tamente compromete a qualidade 
do mesmo”, já que faz com que “o 
tempo de resposta seja aumentado, 
por depender da mobilização de vo-
luntários para o quartel, sobretudo 
para ocorrências de incêndio ou 
acidente”.

Os bombeiros salientam que “as 
instalações, veículos e equipamen-
tos são da competência directa da 
direcção”. E realçam que ao comando 

“apenas compete a gestão dos recur-
sos e a operacionalidade do corpo de 
bombeiros”. “Mesmo os bombeiros 
profissionais estão na dependência 
da direcção”, faz notar o grupo. No 
comunicado (que pode ser consulta-
do na íntegra em www.osetubalense.
com), os voluntários acusam ainda a 
direcção de desconhecer “por com-
pleto a organização dos bombeiros, 
a sua missão e as suas necessidades” 
bem como o “regulamento interno” 
da unidade montijense, “homologado 
pela Autoridade Nacional de Emer-
gência e Protecção Civil”. 

COMUNICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA 
DE PRÉDIOS RÚSTICOS

Para efeitos dos artigos 416.º e 1380.º e seguintes do Código Civil, da Lei n.º 111/2015, de 27 de Agosto, da Portaria 
n.º 219/2016, de 9 de Agosto e do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março (Regime Jurídico da RAN), na sua redação 
atual, o proprietário dos imóveis abaixo indicados, atenta a possibilidade de não ter identificado algum dos proprietários 
dos prédios confinantes aos referidos imóveis que sejam titulares de direitos de preferência legais na venda dos mesmos 
e/ou de, nessa medida, não os conseguir notificar nas respetivas moradas e/ou de identificar o paradeiro dos mesmos, 
vem, por este meio, comunicar aos Preferentes Legais que não sido diretamente notificados por escrito a sua intenção 
de PROCEDER À VENDA dos imóveis infra identificado, expondo-se nas condições que ora se apresentam:
1. Imóveis: Prédios rústicos descritos na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob os números 7716 

e 18417, freguesia de Sesimbra (Castelo), inscritos na matriz predial rústica sob parte do artigo 137 da 
secção R, pendente de atualização na matriz nos termos da reclamação cadastral que se encontra pendente.

2. Vendedor: ARRABALDE – Empreendimentos Urbanísticos, S.A., com sede na Rua da Escola Primária, n.º 2-A, 
2495-032 S. Mamede, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 
matrícula e identificação de pessoa coletiva 500 316 740, com o capital social de 50.000,00 € (cinquenta mil euros).

3. Comprador: QUOTIDIANGRAVITY, Lda., com sede na Rua das Palmeiras, Lote 5, Edifício D, Apt 141, 
2750-005 Cascais, freguesia de Cascais e Estoril, concelho de Cascais, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Cascais sob o número único de matrícula e identificação de pessoa coletiva 515 788 
538, com o capital social de 5.000,00 € (cinco mil euros).

4. Preço: 823.000,00 € (oitocentos e vinte e três mil euros) pelo prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Sesimbra sob o número 18417 e 27.000,00 € (vinte sete mil euros) pelo prédio rústico descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Sesimbra sob o número 7716, através de cheque visado ou bancário em nome da Proprietária.

5. Condições de Pagamento: Relativamente ao prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra 
sob o número 18417 já foi paga a quantia de 803.635,29 € (oitocentos e três mil, seiscentos e trinta e cinco euros e vinte 
e nove cêntimos) com a assinatura do contrato-promessa de compra e venda, a título de sinal e princípio de pagamento 
do preço, sendo o remanescente, ou seja, 19.364,71 € (dezanove mil, trezentos e sessenta e quatro euros e setenta e um 
cêntimos), pago no ato da outorga da escritura pública de compra e venda. Relativamente ao prédio rústico descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o número 7716 já foi paga a quantia de 26.364,71 € (vinte e seis 
mil, trezentos e sessenta e quatro euros e setenta e um cêntimos) com a assinatura do contrato-promessa de compra e 
venda, a título de sinal e princípio de pagamento do preço, sendo o remanescente, ou seja, 635,29 € (seiscentos e trinta 
e cinco euros e vinte e nove cêntimos), pago no ato da outorga da escritura pública de compra e venda.

6. Data da Escritura: até 6 de Abril de 2021, no Cartório Notarial de António Alves Soares, sito na Av. da 
República, n.º 15 – 1.º andar, em Lisboa, em data, hora e local a indicar pela Vendedora.

7. Estado dos Imóveis: Os imóveis serão transmitidos no seu estado atual e nas condições em que se encon-
tram atualmente e livres de quaisquer ónus, hipotecas, responsabilidades ou encargos, bem como livres e 
devolutos de quaisquer pessoas e bens.

8. Custos, Impostos e Despesas: Todos os custos, impostos e despesas relacionadas com a celebração da res-
petiva escritura de compra e venda e com os respetivos registos serão suportados pelo respetivo Comprador.

O prazo para exercício da preferência é de 8 dias corridos contados da publicação do presente aviso, nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 416.º e dos artigos 225.º e seguintes do Código Civil, sob pena de caducidade 
do respetivo direito de preferência.

Respostas para: arrabalde.sa@gmail.com ou ARRABALDE – Empreendimentos Urbanísticos, S.A., Rua da 
Escola Primária, n.º 2-A, S. Mamede, 2495-032 S. Mamede
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PUBLICIDADE

Maria Carolina Coelho

GNR e Polícia Marítima 
foram chamadas ao 
local, tendo constatado 
que se trata de vísceras 
de vários cordeiros

FARALHÃO

Restos mortais de animais decompõem-se a céu aberto 
na Estrada da Morgada há praticamente uma semana

Faz amanhã uma semana que o 
sogro de Sofia Gomes se deparou 
com um saco preto a flutuar no Es-

tuário do Sado, na zona do Fara-
lhão, com restos mortais do que se 
pensa ser mais do que um animal. 
Hoje, passados sete dias, “os ani-
mais mortos estão a decompor-se 
a céu aberto, cheios de moscas e 
um cheiro muito mau”, começou 
por explicar a cidadã a O SETUBA-
LENSE.

“O meu sogro encontrou o saco 
preto na Estrada da Morgada, fe-
chado, à borda da água. Quando 
o puxou para a berma, começou a 
sair sangue do mesmo”, acrescen-
tou. No local, nesse mesmo dia, 

“esteve a Guarda Nacional Repu-
blicana (GNR)”. “Quando abriram 
o saco depararam-se com vísceras 
de cordeiros. A GNR chamou os 
Bombeiros Sapadores, que por sua 
vez chamaram a Polícia Marítima. 
O que é certo é que nada ainda foi 
resolvido e o saco continua aber-
to no local passada uma semana”, 
afirmou Sofia Gomes. 

O SETUBALENSE contactou o 
Comando Territorial de Setúbal 
da Guarda Nacional Republicana 
(GNR), que informou que “a entida-
de competente já estará informada 

sobre o assunto”.
Referindo-se à Polícia Marítima 

de Setúbal, esta, em declarações 
a O SETUBALENSE, esclareceu 
que “o assunto só foi alvo da sua 
intervenção a pedido da GNR para 
a retirada das vísceras dos animais 
por água”. 

“Nós fomos ao local, avaliámos 
a situação e não só não havia hi-
pótese de retirada porque a em-
barcação não conseguia lá chegar, 
como compete à Câmara Municipal 
de Setúbal resolver esses detritos”, 
acrescentou. 

DR



Rua de Nossa Senhora do Amparo 
procurou, de acordo com a mesma 
nota, “dar resposta às necessidades 
dos moradores, delimitando a área 
reservada à circulação pedonal 
e o espaço verde existente nesta 
zona”, num investimento de cerca 
de 800 euros. 

União das 
Freguesias 
instala vedação 
no Bairro dos 
Pescadores 

A União das Freguesias de 
Setúbal procedeu recentemente 
à colocação de uma vedação no 
Bairro dos Pescadores, com o 
objectivo de “reforçar a segurança 
no local”, esclareceu a autarquia 
em comunicado. 
A instalação de uma vedação na 
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PUBLICIDADE

ALEMANHA
Bacalhôa 
premiada com 
oito medalhas 
em importante 
concurso de 
vinhos 

A edição primaveril do concurso Mun-
dus Vini – The Grand International Wi-
ne Awards, prestigiada competição 
de vinhos realizada na Alemanha, foi 
‘simpática’ para o Grupo Bacalhôa, 
que conquistou este ano oito meda-
lhas. 

Das oito distinções para a empresa 
sediada em Azeitão, quatro foram de 
ouro, atribuídas aos vinhos Península 
de Setúbal JP Azeitão Branco 2020, 
Serras de Azeitão Tinto 2019, Serras 
de Azeitão Rosé 2020 e Bacalhôa 
Moscatel de Setúbal 2017.

Com medalha de prata foram pre-
miados os vinhos Catarina Tinto 2017 
e Monovarietal Bacalhôa Moscatel 
Branco 2019. Já em vinhos alente-
janos, e também com prata, foram 
premiados o Alabastro Tinto 2019 e 
o Dom Martinho Tinto 2018.

O Grupo Bacalhôa levou além-fron-
teiras a região, num concurso que se 
realiza com duas degustações: uma 
de Primavera, em Fevereiro, e outra 
de Verão, em Agosto.

Grupo premiado com 
quatro distinções em 
ouro e quatro em prata

DR

NAVIGATOR
Herdade de 
Espirra Reserva 
2017 classificado 
como “altamente 
recomendado” 
em prova nacional

O vinho Herdade de Espirra Reserva 
2017, da responsabilidade da The Na-
vigator Company, foi recentemente 
classificado como “altamente reco-
mendado” em prova nacional. 

A competição, organizada pela 
Revista de Vinhos, destacou a bebi-
da da empresa com fábrica sediada 
em Setúbal, no Parque Industrial da 
Mitrena, com pontuação máxima de 
17,5, num universo de mais de 120 
vinhos tintos de todo o País. 

O Herdade de Espirra Reserva Vi-
nhas Velhas de Castelão 2017, pro-
duzido em Pegões, Montijo, desta-
cou-se “pelo seu carácter e frescura 
aromáticos, onde predominam as 
bagas vermelhas, o botão de euca-
lipto e algum cravinho”, explicou a 
empresa em comunicado. 

“De cor carmim com laivos violeta, 
[o vinho] apresenta notas tostadas 
sedutoras, corpo médio, uma envol-
vente de fruta, taninos de grão fino 
e secos, uma secura prazenteira e 
uma forte impressão de frescura”. 
Este não foi o primeiro ano que os 
vinhos foram distinguidos, uma vez 
que no passado ano “o Herdade de 
Espirra Método Tradicional 2010 e 
o Herdade Espirra 2015 foram galar-
doados com duas medalhas de prata 
no maior Concurso Internacional de 
Vinhos realizado na Alemanha”.

Bebida da empresa com 
fábrica na cidade sadina 
alcançou pontuação 
máxima

Maria Carolina Coelho 

Treze associações e 
instituições consideram 
que as actuais normas 
têm impacte negativo 
no desenvolvimento da 
península

REUNIÕES COM O CDS, PEV, PCP, PS E BE

Entidades da região querem 
“critérios justos” na distribuição 
de Fundos Estruturais Europeus 

Por considerarem que “os actuais 
critérios de distribuição de Fundos 
Estruturais Europeus” representam 
um “impacte tremendamente ne-
gativo no desenvolvimento da Pe-
nínsula de Setúbal”, treze entidades 
da região reuniram-se virtualmente 
com os grupos parlamentares de 
cinco partidos, no sentido de ex-
porem a “necessidade urgente de 
definição de critérios justos” para a 
sua atribuição. 

Em comunicado, a Associação de 
Municípios da Região de Setúbal 
(AMRS) explica que as entidades en-
volvidas “iniciaram no passado dia 4 
de Março uma ronda de audiências 
com os grupos parlamentares [do 
CDS, do PEV, do PCP, do PS e do 
BE], acusando a necessidade urgen-
te de definição de critérios justos na 
distribuição dos Fundos Estruturais 
Europeus”.

Na mesma nota, a AMRS esclarece 
que o impacto negativo dos actuais 
critérios tem “particular incidência 
nos sectores produtivos, sociais e 
científicos, como também na admi-
nistração local”. Foi este o motivo 

Nos encontros ficou pantente a necessidade de alavancar a região

DR

pelo qual “se solicitaram a todos os 
grupos parlamentares que fossem 
tomadas iniciativas para o reforço 
urgente do investimento na região”.

Nas reuniões via online estiveram 
presentes membros da AMRS, asso-
ciação constituída pelos concelhos de  
Almada, Alcácer do Sal, Alcochete, 
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, 
Santiago do Cacém, Seixal, Sesimbra 
e Setúbal, assim como a associação 
de Agricultores do Distrito de Setúbal 
(AADS), a Associação de Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do Dis-
trito de Setúbal (ACISTDS) e a Asso-
ciação da Indústria da Península de 
Setúbal (AISET).

A conversar com deputados do 

CDS, do Partido Ecologista “Os Ver-
des” (PEV), do Partido Comunista 
Português (PCP), do Partido Socia-
lista (PS) e do Bloco de Esquerda (BE) 
estiveram também a Cáritas Dioce-
sana de Setúbal, a Confederação 
Portuguesa de Pequenas e Médias 
Empresas (CPPME), a delegação dis-
trital de Setúbal da ANAFRE e o MUR-
PI – Federação Distrital de Setúbal de 
Reformados Pensionistas e Idosos.

O Instituto Politécnico de Setúbal, a 
Mútua dos Pescadores, a União Geral 
de Trabalhadores de Setúbal, a União 
de Sindicatos de Setúbal/CGTP-IN e 
a União Distrital das Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social de 
Setúbal participaram de igual forma 
nos encontros. 
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A Comissão de Freguesia 
da Quinta do Anjo do PCP 
também já veio solidarizar-
-se com “as acções tomadas 
pelo executivo da Junta e as 
dinâmicas dos cidadãos contra o 
encerramento” da dependência 
bancária. A estrutura local 
comunista “sustenta o propósito 
de exigir a revogação” da 
decisão da Caixa Agrícola.

O fecho, a concretizar- 
-se, “apenas se traduz em 
proveito da Caixa de Crédito 
Agrícola de Entre Tejo e Sado 
e em graves prejuízos para 
a população”, frisa aquela 

Luta PCP também exige 
que a decisão seja revertida

comissão do PCP, em nota de 
Imprensa. A medida, reforçam 
os comunistas, “põe em causa o 
bem-estar público, privando-o 
de um serviço de proximidade 
e do seu direito elementar de 
sustentação mínima no seu dia-
-a-dia”.

“Ignorando que a vida desta 
Caixa Mutualista tem por base os 
seus clientes, enquanto a banca 
em geral acumula enormes 
lucros, estas reestruturações 
apenas acentuam a falta de 
respeito por esses mesmos 
clientes”, considera o PCP local, 
a concluir.

Mário Rui Sobral 

António Mestre, 
presidente da Junta, 
diz que não baixará 
os braços. “Iremos 
manifestar-nos de todas 
as maneiras e feitios”

ABAIXO-ASSINADO CONTRA DECISÃO CIRCULA NA FREGUESIA 

Caixa Agrícola confirma fecho de 
agência em Quinta do Anjo e serviço 
de ATM também está em risco

A agência da Caixa de Crédito Agrí-
cola de Entre Tejo e Sado em Quinta 
do Anjo, única dependência bancá-
ria na freguesia, vai fechar portas no 
próximo dia 28 de Maio. E os servi-
ços de ATM naquela localidade bem 
como em Cabanas também estão em 
risco de encerrar.

A intenção da Caixa Agrícola foi 
ontem comunicada pessoalmente 
ao presidente da Junta de Quinta 
do Anjo, António Manuel Mestre, 
numa reunião realizada durante a 
tarde naquela autarquia. 

“Já calculávamos que a propos-
ta viesse fechada. Confirmaram as 
nossas piores suspeitas, quanto ao 
encerramento e privação da popu-
lação do único serviço bancário que 
temos aqui”, disse António Mestre 
a O SETUBALENSE. O autarca ain-
da colocou em cima da mesa uma 
solução com vista a satisfazer todas 
as partes. Mas sem sucesso. “Não 
houve disponibilidade para aceita-
rem a nossa proposta de abrirem 
este balcão, pelo menos, três dias 
por semana, o que permitiria dar 
resposta à população, sobretudo à 
mais idosa que está completamente 
alheada dos meios digitais.”  

Além disso, recebeu outra infor-
mação que gera ainda mais inquie-
tação. “Mais preocupados ainda fi-
cámos porque os próprios serviços 
de ATM situados na dependência 
de Quinta do Anjo e um outro em 
Cabanas também estão em avalia-
ção de rentabilidade, para saberem 

A agência bancária de Quinta do Anjo vai fechar em 28 de Maio e não será caso único  na região

DR

se se mantêm. Até isto poderemos 
perder”, lamentou.

A dependência de Quinta do An-
jo não deverá ser, de resto, a única 
da Caixa Agrícola a fechar na região. 
“Ficámos ainda a saber que vão ser 

encerradas mais duas. São as que eles 
chamam de agências deficitárias e 
vão fechá-las, porque querem redefi-
nir o conceito de proximidade”, reve-
lou. E, de seguida, ironizou: “A melhor 
forma de o fazerem é encerrando e 

BREVES

As associações de moradores 
do concelho de Palmela 
vão receber da Câmara 
Municipal um total de €11.917 
para obras de conservação, 
equipamentos e concretização 
de actividades. O apoio foi 
aprovado, por unanimidade na 
reunião do passado dia 17. São 
contempladas as associações 
de Olhos de Água (€1.760); 
Marquesas II - 1.ª fase (€3.250); 
Quinta da Torre (€850); Lau 
(€3.175); Bairro da Cascalheira 
(€1.042), e Quinta do Sobral e 
Canastra – Terrim (€1.840).

A edição de Março do Mercado 
Outlet 2021, que estava prevista 
realizar-se de 26 a 28, foi 
cancelada, face ao estado de 
emergência. “Com periodicidade 
bimestral, o Mercado Outlet 
2021 vai decorrer no Mercado 
Municipal de Pinhal Novo, entre 
Maio e Novembro, sempre na 
última sexta-feira, sábado e 
domingo do mês, entre as 8h00 
e as 18h00 (sextas-feiras) ou 
entre as 8h00 e as 13h00 (fins-
de-semana).

A Câmara Municipal de Palmela 
decidiu, na mesma reunião de 
dia 17 também por unanimidade, 
apoiar o Núcleo de Pinhal Novo 
da Liga dos Combatentes com 
€2.835. A verba destina-se a 
comparticipar “a actividade” 
da organização e “a compra 
de equipamento”, justificou a 
autarquia.

COM VERBA
Autarquia apoia 
associações de 
moradores 

ESTE MÊS
Mercado Outlet 
cancelado

PINHAL NOVO
Liga dos 
Combatentes 
recebe €2.835

passando para o digital a maior parte 
das suas operações bancárias, limi-
tando o número de balcões.”

António Mestre promete que a au-
tarquia continuará a lutar para tentar 
inverter a situação. “Não iremos bai-
xar os braços, iremos manifestar-nos 
de todas as maneiras e feitios com 
a população ao nosso lado, para ver 
se ainda será possível reverter esta 
decisão. Mas não nos pareceu haver 
grande abertura para isso.” Na forja 
estão algumas acções de protesto. 
Até final desta semana, “está a de-
correr um abaixo-assinado que já 
conta com umas centenas largas de 
assinaturas", frisou. “Queremos que 
a entrega pública do mesmo seja fei-
ta com uma concentração”, adiantou 
o presidente da Junta, que conside-
ra que a atitude da Caixa Agrícola é, 
com esta atitude, de “abandono das 
comunidades”.

No passado dia 11, o executivo da 
Junta já havia aprovado uma mo-
ção contra o fecho da dependência 
bancária. No documento, lembrava 
que esta era a única agência na fre-
guesia e que a maioria dos utentes 
é idosa.
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Chamada para outro tema p00Torun, Polónia.
No voto de saudação, a autarquia 
realça o feito “notável" de 
Pichardo, que, frisa, “enche de 
orgulho o concelho" palmelense. 
Ao mesmo tempo, lembra que o 
triplista “prepara-se agora para 
defender as cores de Portugal 

nos Jogos Olímpicos, que se 
realizarão entre os dias 23 de 
Julho e 8 de Agosto, em Tóquio, 
Japão”. E as expectativas, ainda 
segundo o município, são as mais 
elevadas. Pichardo “terá como 
objectivo lutar pela medalha de 
ouro olímpica”.

Campeão 
europeu 
mereceu 
saudação do 
município

A Câmara Municipal de Palmela 
aprovou, por unanimidade no 
passado dia 17, uma saudação 
a Pedro Pichardo, depois de 
o atleta que reside em Pinhal 
Novo se ter sagrado este mês 
Campeão Europeu no Triplo 
Salto em Pista Coberta, em 

Convocatória 
Face à gravidade do período que estamos a atravessar, originado pela 
pandemia do COVID 19, e no cumprimento das normas da DGS, 
determino, usando da faculdade prevista no n.º 1 do art.º 18º do Decreto-
Lei n.º 22-N2021, de 17 de março, o adiamento da Assembleia Geral 
Ordinária da Santa Casa da Misericórdia de Palmela, previamente 
marcada para o dia 30 de março de 2021, passando a estar agendada 
para o dia 27 de abril de 2021, terça-feira, pelas 20.00 horas, no átrio do 
edificio da Provedoria da Santa Casa, com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Actividades e 

Contas de Gerência do ano de 2020, acompanhados do Parecer do 
Conselho Fiscal e da Certificação Legal de Contas

2. Assuntos de interesse para a Instituição

Se à hora designada não estiver presente a maioria legal de Irmãos, 
a Assembleia funcionará, em 2ª convocatória uma hora depois com 
qualquer número, conforme o disposto no n.º 1 do art.º 24º do mesmo 
Compromisso. 
Palmela, 19 de março de 2021 

O Presidente da Assembleia Geral

Prof Doutor Alberto Manuel Trovão do Rosário

Santa Casa da Misericórdia de Palmela 
Assembleia Geral Ordinária

PUBLICIDADE

DISTINÇÃO 

Palmela é autarquia 
amiga das famílias

O município de Palmela recebeu, 
pelo quarto ano consecutivo, a 
Bandeira com Palma, que distin-
gue as autarquias + familiarmente 
responsáveis. A distinção, atribuída 
em Novembro de 2020 por práticas 
amigas das famílias, foi agora entre-
gue à Câmara Municipal, no início 
deste desconfinamento.

Álvaro Balseiro Amaro, presiden-
te da autarquia, e o vereador Adilo 
Costa, juntamente com Sandrine 
Palhinhas, chefe da Divisão de Inter-
venção Social e Saúde (DISS), Teresa 
Moniz, técnica da DISS, e Fernanda 
Rôlo, directora do Departamento de 
Educação e Coesão Social, “ergue-

ram” a bandeira com que o Observa-
tório das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis distinguiu no último 
ano um total de 81 municípios no 
País. “Palmela foi um dos dois ga-
lardoados do Distrito de Setúbal”, 
sublinha a autarquia. “O trabalho 
desenvolvido em Palmela em áreas 
como a Educação, o Desporto ou a 
Intervenção Social revela a atenção 
que o município presta às famílias, 
com vista à construção de comuni-
dades mais justas e solidárias. Entre 
as boas práticas adoptadas, Palmela 
destacou-se, em contexto pandémi-
co, pelo Programa de Apoio Econó-
mico e Social.

A equipa da autarquia mostra a bandeira recebida

O concelho de Palmela já contavdesde 2018 com 10 destes abrigos

Mário Rui Sobral 

Equipamentos 
instalados junto a escola 
básica e a mercado 
municipal. Esterilização 
continua a decorrer

EM PINHAL NOVO E QUINTA DO ANJO

Gatos errantes têm dois novos 
abrigos e outros tantos
já estão a caminho

Ficaram concluídos, no início deste 
mês, mais dois abrigos para gatos er-
rantes no concelho de Palmela: um ao 
pé da Escola Básica n,º 1, em Pinhal 
Novo, e o outro junto ao mercado 
municipal em Quinta do Anjo. 

E até final de Junho próximo, a 
Câmara Municipal pretende instalar 
ainda dois outros equipamentos do 
género – na Estrada dos Restaurado-
res, na Lagoinha, e na Rua do Brocha-
do, em Palmela.

A iniciativa é desenvolvida “no 
âmbito do Projecto ‘Animais da Co-
munidade’”, que, desde 2018, já 
permitiu “instalar 10 abrigos distri-
buídos por Pinhal Novo, Cabanas, 
Quinta da Asseca, Lagoinha, Brejos 
Carreteiros e Golf do Montado”, lem-
bra a autarquia. Os dois espaços mais 
recentes, tal como os já existentes, 
proporcionam maior conforto e segu-
rança aos “miaus” e contribuem para 
a promoção da saúde pública.

“O abrigo instalado em Pinhal Novo 
pretende albergar, entre outros, os 

próprio, fechado, para colocação dos 
alimentos”. Cada equipamento, con-
ta ainda com “uma vedação (cerca de 
madeira), que permite delimitar o es-
paço afecto aos animais”, além de “um 
portão para acesso dos cuidadores”.

“Sensibilizar a população, em geral, 
para as boas práticas ambientais e de 
protecção a animais errantes” é um 
dos objectivos da instalação destes 
abrigos.

A Câmara Municipal de Palmela 
salienta, a concluir, que “só nestas 
colónias, no âmbito do Programa 
Capturar-Esterilizar-Devolver (CED), 
promovido pelo Centro de Recolha 
Oficial de Animais (CROA), já esteri-
lizou um total de 122 gatos”.

felinos que são alimentados junto ao 
portão da escola, centralizando, nes-
te espaço, todos os animais, criando 
maior conforto e evitando a prolife-
ração de alimento na zona”, explica 
o município, que adianta ter já este-
rilizado naquele local “seis felinos”. 

Já o equipamento colocado junto 
ao Mercado Municipal de Quinta do 
Anjo “visa acolher os inúmeros feli-
nos que se encontram num espaço 
comum a diversas habitações”. Neste 
local, a autarquia contabiliza a esteri-
lização de “cerca de 15 animais”.

Os abrigos são “em madeira tratada”, 
com várias divisórias que “permitem 
aos animais circular e pernoitar no in-
terior”. E apresentam “compartimento 

Até ao próximo dia 11 de Abril, a zo-
na dos Pinheirinhos, na freguesia de 
Pinhal Novo, apresenta uma máscara 
gigante da autoria da artista plástica 
Marta Fernandes da Silva.

Esta intervenção cenográfica foi 
“concebida no âmbito das comemo-
rações do Dia Mundial do Teatro no 
concelho de Palmela, com materiais 
como madeira, vime e folha de ma-

deira”, revela a Câmara Municipal de 
Palmela, em nota de Imprensa. A cria-
ção, adianta a autarquia, “é inspirada 
na Commedia Dell´arte, uma das for-
mas mais antigas de Teatro Popular, 
que surgiu em Itália, no século XVI e 
que decorria nas ruas ou praças, por 
companhias de teatro itinerantes”.

“Numa altura destas, estamos 
todos a precisar de ir para a rua e é 

importante que o meio cultural e ar-
tístico venha para a rua e proteste, 
de alguma forma, na rua porque in-
felizmente, neste período, a cultura 
e os artistas estão e irão sofrer bas-
tante. Por esse motivo é importante 
expormos o nosso trabalho, também 
intervindo publicamente”, conside-
ra a artista, citada pelo município na 
mesma nota.

PINHAL NOVO

Máscara gigante nos Pinheirinhos

DR

DR
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Maria Carolina Coelho

Plantado em 1783, 
é considerado o maior 
sobreiro do mundo 
e o que já produziu 
mais cortiça

ÁGUAS DE MOURA

Assobiador leva região além-fronteiras

O som, inconfundível, graças ao can-
tar de inúmeras aves que pousam nas 
suas ramagens, deu-lhe o nome de 
“assobiador”. As suas cores são de 
cortar a respiração e a sua altura im-
pressiona. Faz 238 anos. Falamos do 
sobreiro de Águas de Moura, conce-
lho de Palmela, inscrito no Livro de 
Recordes do Guinness como a maior 
árvore da espécie do mundo.

Pensa-se que terá feito parte de 

uma extensa área de montado, mas 
não se sabe quem o plantou. Passa-
dos mais de dois séculos, viu nascer 
e crescer inúmeras famílias da região, 
com os jovens casais a apaixonarem-
-se debaixo da sua copa, que atinge 
hoje cerca de 19 metros de altura. 
O perímetro do tronco é superior a 
cinco metros. 

Para a Câmara de Palmela, o sobrei-
ro “casamenteiro”, como é também 
carinhosamente apelidado, repre-
senta “um marco na paisagem e na 
comunidade, que se orgulha desta 
árvore distinta e monumental”. “An-
tigamente era procurado por famílias 
de etnia cigana, nómadas, para a rea-
lização de casamentos, à sombra da 
sua enorme copa”, explicou fonte da 
autarquia a O SETUBALENSE.

Classificado como “Árvore de Inte-

resse Público” desde 1988, o histórico 
exemplar requer manutenção cons-
tante, promovida pelo município, 
“com a orientação e autorização do 
Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF)”. Desta forma, 
deve ser o ICNF a aprovar “as ope-
rações de beneficiação do sobreiro, 
como a sua desramação ou a poda de 
formação ou sanitária”.

“Por se tratar de um exemplar ‘ido-
so’, é alvo de vistorias regulares por 
parte dos serviços, que decorrem 
com frequência bimestral, sensivel-
mente, para verificação do seu estado 
fitossanitário e as intervenções são 
determinadas, em colaboração com 
o ICNF, em função das patologias que 
possam ser identificadas”, esclareceu 
a mesma fonte.

Mais de uma tonelada de cortiça 
de cada vez
É igualmente reconhecido por ser 
o “mais produtivo do mundo”, uma 
vez que, só em 1991, a extracção de 
cortiça foi de 1200 quilos, quantidade 
suficiente “para o fabrico de mais de 
cem mil rolhas”. Desde 1820, o so-
breiro “assobiador” foi descortiçado 
mais de vinte vezes.

“Reconhecendo a sua importância, 
e no âmbito das políticas de valoriza-
ção do património natural, o muni-
cípio de Palmela concluiu, em 2017, 
uma obra de requalificação do espa-
ço envolvente, com o objectivo de 
proteger, valorizar e dar visibilidade 
a esta árvore, criando, em simultâ-
neo, melhores condições para a sua 
contemplação e fruição”.

Com estas melhorias, muitos são ac-
tualmente “os adeptos de turismo de 
natureza que se deslocam ali proposi-
tadamente para conhecer esta árvore”.  

O Sobreiro “Assobiador”, de seu 
nome científico ‘Quercus suber’, 
foi distinguido, em 2018, como 
“Árvore Europeia do Ano”. Entre 
mais 12 árvores, foi o grande 
vencedor, tendo conseguido 
recolher mais de 26 mil votos. 

Este foi o primeiro ano 
que Portugal participou na 
competição, tendo conseguido 
alcançar este resultado graças 
à grande mobilização da 
comunidade local e do País. 
“Este resultado, que contribuiu 
para valorizar esta árvore, 

2018 Árvore Europeia do Ano
tão importante para muitas 
gerações de famílias da região, 
sublinha a importância do 
montado de sobro português 
e da floresta autóctone”, 
considera a Câmara de Palmela.

Em 2021, a árvore escolhida 
para representar Portugal no 
concurso europeu foi o Plátano 
de Portalegre, tendo alcançado 
o 4.º lugar com 37 mil votos. 
No pódio ficaram espécies de 
Espanha, Itália e Rússia, com 
104 mil, 78 mil e 66 mil votos, 
respectivamente.

Promoção do sobreiro "casamenteiro" faz parte da estratégia de dinamização comercial de Águas de Moura 

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

DR

NÃO PERCA
REVISTA DO

 URBANISMO 
E HABITAÇÃO

próxima 
segunda-feira 

nas bancas

Oferta da revista 
com a compra do jornal

Mantenha-se informado e em segurança!

Jornais e Revistas a melhor forma de estar em dia
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SeixalA campanha de vacinação contra a 
covid-19 prossegue esta semana e, 
entre amanhã e sexta-feira, decorre 
nos centros municipais de Corroios, 
Amora e Arrentela.
A autarquia continua a assegura o 
transporte aos munícipes contactados 
para vacinação, que tenham dificuldades 

em deslocar-se aos centros municipais, 
podendo nestes casos efectuar o 
agendamento com pelo, menos 24 horas 
de antecedência, através do número 
de telefone 210 976 099 (dias úteis das 
9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00), 
ou do endereço de correio electrónico 
transporte.nacao@cm-seixal.pt.

Vacinação contra 
a covid continua 
esta semana 
nos centros 
municipais 

Comércio local começa a respirar,
mas ainda pouco e muito devagar

Esta primeira fase do desconfina-
mento, no Seixal, tem decorrido com 
consciência colectiva no combate à 
pandemia. As pessoas mostram-se 
mais seguras, mas ainda um tanto re-
ceosas, pois conhecem as armadilhas 
que a covid pode armar a qualquer 
momento e em qualquer lugar. 

Na manhã do passado sábado, co-
mo sempre, quem entrou pela porta 
de cima do Mercado Municipal da Tor-
re da Marinha, deu de caras com o café 
do Augusto. Eram poucas as pessoas 
que cruzavam o vasto átrio nesse dia.

O conhecido por “Augusto da Pra-
ça” está neste comércio há 37 anos. 
“Desde que se começou a vender ao 
‘postigo’, como o Governo lhe chama, 
as coisas melhoraram um bocadinho. 
Até há pouco, nem uma garrafa de 
água podia vender à porta, o que não 
ajudava nada”, diz.

“Tudo leva a crer que as esplanadas 
e os mercados de levante vão abrir a 
partir do dia 5 do próximo mês. Espe-
remos que sim, para ver se as coisas 
melhoram mais um bocado. Sou um 
optimismo moderado”.

Mais no interior do mercado, numa 
das bancas, António Mota, com 30 
anos de comércio, diz que o descon-
finamento “está a ser bom, vê-se que 
as pessoas cumprem as regras; todas 
elas de máscara”. E acrescenta: “Não 
tenho dado por ajuntamentos. Enfim, 
parece que começamos a saber como 
sobreviver”. 

Todavia, António Mota não se decla-
ra optimista. “Sabe porquê? Porque o 
comércio que sustenta os restaurantes 
e o turismo padece de dificuldades”. 
“Enquanto não experimentarmos o 
efeito da vacinação, vai ser difícil. E 

José Augusto

As mercearias de bairro 
ganham clientes, os 
restaurantes passam 
mal. Há confiança, mas 
nada será como dantes, 
é o que muitos pensam

DESCONFINAMENTO CONSCIENTE

FOTOS: O SETUBALENSE

Nilton Gomes Nivaldo Oliveira

de 43 anos, pegou no dia 28 de 
Janeiro no negócio dos pais, ago-
ra reformados. Transformou uma 
mercearia tradicional num mini-
-mercado, mais funcional, vistoso 
e apelativo. “Tem corrido bem, 
digamos que herdei os clientes 
dos meus pais, e estamos a bus-
car outras faixas etárias, a incutir 
outros gostos, a introduzir novos 
produtos”, afirma. 

“As pessoas começam a dar pre-
ferência ao comércio local, a enten-
derem as vantagens das relações de 
proximidade. Sou de opinião que as 
pessoas estão a relembrar-se do co-
mércio de proximidade, da relação 
cordial entre quem vende e quem 
compra, lembram-se de serem tra-
tadas pelo nome, da confiança que 
se vai construindo durante essa re-
lação”, sublinha Nilton Gomes. “Sim, 
estou optimista em relação ao futu-
ro, porque acredito na capacidade 
de compreensão das pessoas”, re-
vela. O que se queixa é da "pesada 
burocracia para aceder a qualquer 
ajuda estatal". 

Nunca como dantes
Onde o negócio baixou bastante foi 
no “O Traquitanas”, um pequeno 
restaurante que deitou raízes junto 
à Piscina de Amora, naqueles que 
apreciam a boa cozinha. 

Manuel Fernandes, o dono, diz 
que “está a trabalhar a 20, 25%”, 
e tem a pastelaria ao lado fechada. 
“Anteriormente, servia entre 80 e 
90 almoços, agora serão 20 ou 30, 
e tenho quatro pessoas a trabalhar”. 
Diz, num tom um tanto indignado. 
“Agora, vão deixar – dizem - funcio-
nar restaurantes com esplanadas, a 
partir dos primeiros dias de Abril. 
Felizmente, tenho uma esplanada, 
e aqueles que não têm? Nunca vi 
uma aberração destas. Portanto, 
não estou nada optimista!”, e per-
gunta: “Porque será que a hotelaria 
é o parente pobre de tudo isto?”, e 
continua: “Acho que isto nunca mais 
vai ser com era dantes. De qualquer 
modo, espero que a partir de Junho 
isto melhore um bocadinho. Tem 
de melhorar, para bem de todos”.  

para toda a gente”, comenta. 
Na Rua Luís de Camões, junto ao 

mercado, na loja Happyness4pets, 
de comida e utensílios necessários 
para animais domésticos, o proprie-
tário diz: “Não fechei em momento 
nenhum da pandemia e até tenho 
mais clientes, porque as pessoas co-

meçaram a evitar as grandes superfí-
cies e a dar preferência ao comércio 
local”. Nivaldo Oliveira, que abriu o 
estabelecimento há 21 meses, conta 
que as pessoas lhe perguntam, nesta 
fase de pandemia, quando abriu a lo-
ja mas, “esteve sempre aberta”, res-
ponde. “Há informação contraditória 

sobre a pandemia e suas exigências, 
mesmo entre os governantes”, co-
menta.  

As vantagens do comércio 
de proximidade 
Na rua Aurélio de Sousa, junto ao 
depósito de água, Nilton Gomes, 

António Mota Manuel Augusto Manuel Fernandes

No comércio 
local os 
clientes ainda 
são poucos, 
mas, entre os 
proprietários, 
há alguma 
esperança. 
Dizem que 
tudo passa pela 
vacinação
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Seixal

ONLINE 

Com cinco 
noites a 
bombar 
Março Jovem  
não pára 

O Março Jovem Seixal está de volta 
e, como sempre, com muita música; 
são cinco concertos transmitidos 
entre esta quarta-feira e domingo, 
aos quais se pode assistir na plata-
forma online de Facebook da câma-
ra seixalense.   

Vão ser assim cinco noites em 
que os jovens, ou menos jovens que 
gostem destas iniciativas, podem 
desfrutar de cinco bandas diferen-
tes. A programação é da autoria de 
Nuno Calado, locutor da Antena 3, 
e tem sempre início marcado para 
as 21h00.

Pelo palco virtual vão passar os 
Surma, LaBaq, Scúru Fitchádu, Fast 
Eddie Nelson e D'Alva que, nos dias 
do Março Jovem Seixal, vão assina-
lar aquele que é considerado o Mês 
da Juventude no concelho da baía.    

Estes espectáculos vão coincidir 
também com duas datas extrema-
mente importantes para os jovens: 
o Dia do Estudante, que se assinala 
amanhã, 24 de Março, e o Dia Na-
cional da Juventude, a 28 de Mar-
ço, “acontecimentos que significam 
um conjunto de reivindicações da 
população jovem e que importa as-
sinalar”, interpreta a autarquia em 
comunicado.

O Dia Nacional da Juventude sur-
giu na sequência de um acampa-
mento em Bela Mandil, no Algarve, 
a 28 de Março de 1947, organizado 
pelo MUD Juvenil, que exigia liber-
dade e democracia em Portugal. Na 
altura, o regime fascista respondeu 
com violência e prisões e, a partir 
de então, a juventude portuguesa 
não deixou de comemorar este dia 
em luta.

Humberto Lameiras

DR

Humberto Lameiras

CORROIOSAMORA

União solidária entre voluntários 
e autarquia ajuda famílias 
carenciadas da freguesia 

Escola Básica da Quinta 
do Conde de Portalegre 
com novo recreio

A Junta de Freguesia de Corroios, 
em parceria com a Câmara Muni-
cipal do Seixal, organizou e im-
plementou o projecto Cabaz So-
lidário com a finalidade de ajudar 
todas as pessoas que passam por 
graves dificuldades, como conse-
quência das medidas de excepção 
exigidas pelo surto pandémico da 
covid-19. 

“Foi registada uma boa recep-
tividade a esta iniciativa, tanto 
por parte da população como do 
movimento associativo e em-
presas”, comenta o executivo da 
freguesia.

Para esta iniciativa, a Associação 
de Moradores de Santa Marta do 
Pinhal promoveu a confecção de 

A Escola Básica da Quinta do Con-
de de Portalegre, na Freguesia de 
Amora, tem um novo recreio para os 
momentos mais lúdicos das crianças 
que a frequentam. Uma obra que de-
correu no âmbito do plano de investi-
mento da Câmara Municipal do Seixal 
para requalificação do parque escolar 
do concelho.

Segundo indica o executivo da 
freguesia de Amora, este estabele-
cimento de ensino “já tinha sido alvo 
de um conjunto de intervenções no 
seu interior”, agora, desde o início de 
Março, “passou a contar com um no-
vo equipamento de jogo e recreio que 

máscaras e viseiras de protecção 
individual, contribuindo, assim, 
para a segurança sanitária nestes 
tempos de pandemia.

Neste mesmo objectivo solidá-
rio, um grupo de voluntários em 
parceria com a Acção Social da 
Junta de Freguesia de Corroios 
reuniu-se no Pavilhão Multiusos 
do Parque Urbano da Quinta da 
Marialva, e entregou o material 
produzido neste esforço colec-
tivo; foram 280 viseiras de adul-
to, 130 viseiras de crianças e 70 
máscaras de pano com filtro TNT. 
Estes foram doados a diversas 
entidades e a famílias que são 
acompanhadas no âmbito do Ca-
baz Solidário. H.L.

irá permitir intervalos mais lúdicos 
e aventura, aos cerca de 250 alunos 
que o frequentam”.

A Escola Básica do 1.º Ciclo 
Quinta do Conde de Portalegre 
integra o Agrupamento de Escolas 
Paulo da Gama. A escola foi inicial-
mente denominada por n.º 4 do 
Fogueteiro, tendo sido construída 
em 1981. 

Em 2003, o seu nome foi al-
terado para Quinta do Conde de 
Portalegre. Em 2004, passou a 
denominar-se, definitivamente, 
Quinta do Conde de Portalegre, 
designação que se baseou-se no 
facto do espaço onde foi implan-
tado o edifício ter pertencido ao 
Conde de Portalegre.

José Augusto

Centenário do PCP abre 
ao pública uma mostra 
de pintura de vários 
artistas. Inauguração 
lembrou dias de luta

TORRE DA MARINHA

Exposição colectiva no centro de trabalho
do PCP relembra para que jamais aconteça

O Partido Comunista Português inau-
gurou uma Exposição Colectiva de Ar-
tes Plásticas, no sábado passado, no 
quadro das iniciativas comemorativas 
do centenário do partido, as quais se 
irão prolongar até o dia 6 de Marco de 
2022. A mostra, no Centro de Traba-
lho do PCP da Torre da Marinha, pode 
ser vista até ao dia 20 de Maio. 

A exposição conta com trabalhos, 
de vários temas, estilos e técnicas, 
assinados por artistas conhecidos e 
outros nem tanto, mas que merecem 
ser mencionados. Ao todo, são obras 
de Eduardo Palaio, Pé-Leve, Umbeli-
na Ribeiro, Amélia Diogo, Ana Inácio, 
Carlos Martins, Cidália Rodrigues, 
João Duarte. Jorge Cabral, Luís Dias, 
Manuel Santos, Maria João Ferreira, 
Maria José Trindade, Mónica Rodri-

Na abertura da exposição, Armindo Miranda lembrou luta dos comunistas contra o regime fascista

DR

gues, Nuno Bettencourt e Odete 
Gonçalves. 

Na abertura desta mostra, Armin-
do Miranda, da Comissão Política 
do Partido Comunista, numa breve 
alocução, lembrou pontos fulcrais da 
vida da organização, “que não tem 
outra que se iguale em longevidade 
e luta nos dias negros que cobriram 

décadas da vida dos portugueses”. 
O dirigente comunista trouxe à 

memória a fundação do PCP em 
1921, “em condições muito difíceis”, 
a eleição de Bento Gonçalves, operá-
rio do Alfeite, para secretário-geral, a 
importância da década de 40, com os 
III e IV Congressos, a fuga de Peniche 
de Álvaro Cunhal e outros seus cama-

radas e a evasão de Caxias. 
Armindo Miranda assinalou ainda 

que não foram esquecidos os assas-
sinatos pela Polícia Política do regime 
então vigente, do pintor Dias Coelho 
e do operário Alfredo Dinis. Crimes 
que “nunca foram punidos”, e que 
“muitos silenciam, seja na rua ou na 
Assembleia da República”.
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COMUNICADO
A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência para 
o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu níveis 
absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo tem todos 
os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a compreensão 
de todos para eventuais atrasos ou incómodos que possam resultar 
desta situação de exceção.

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

... que um funeral de 
cremação, considerando todos 

os custos envolvidos, 
é tipicamente mais barato 

que o funeral para sepultura?

Você sabia?
... que a Funerária Armindo

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

para o apoiar em caso de
emergência funerária?

Você sabia?

Necrologia

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS CONCELHOS
265 520 716

PUBLICIDADE

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

Bloco 
Clínico
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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

Em Dezembro passado, se-
gundo dados do relatório 
“Homofobia de Estado 
2020”, da ILGA Mundo 

(International Lesbian, Gay, Bisse-
xual, Associação Trans e Intersexo), 
apesar do progresso considerável 
no quadro de protecção legal dos 
cidadãos homossexuais, 69 estados 
membros da ONU continuavam a 
criminalizar actos sexuais con-
sensuais entre adultos do mesmo 
género. Mais grave, parece-me, é 
verificar que pelos menos 34 desses 
países implementaram activamen-
te leis de criminalização durante 
os últimos cinco anos, sendo que 
algumas das sentenças envolvem 
prisão, açoitamento público ou 
mesmo a morte. 

Do outro lado da moeda, refere 
o mesmo estudo, a legislação que 
protege estes cidadãos continuou 
a expandir-se. Exemplo disso, são 
os 81 países com leis de protecção 
laboral contra a discriminação com 
base na orientação seuxal e o ca-
samento entre pessoas do mesmo 
sexo uma realidade em 28 estados 
membros da ONU. 

Neste cenário, Portugal é consi-
derado um dos dois países da União 
Europeia onde existe mais proteção 
constitucional aos homossexuais, 
com destaque para a descrimina-
lização da homossexualidade com 
a revisão do Código Penal de 1983, 
a alteração do artigo 13.º da Cons-
tituição da República que passar a 
prever no princípio da igualdade o 
respeito pela orientação sexual, a 
Lei nº 9/2010, de 31 de Maio, que 
reconhece e legaliza o casamento 
civil entre pessoas do mesmo sexo, 
e a alteração legislativa introduzida 
pela Lei n.º 2/2016, de 29 de feve-
reiro, que veio a permitir a adopção 
por casais do mesmo sexo.

Contudo, no nosso país ainda 
existe discriminação assente na 
orientação sexual.

Pelo amor à diferença 

OPINIÃO

Cristina Rodrigues

Exemplo disso, foi o caso de um 
cidadão que, em Janeiro passado 
e respondendo ao apelo à dádiva 
de sangue do Instituto Português 
do Sangue e da Transplantação, ao 
predispor-se à dádiva foi rejeitado 
no seguimento da revelação que te-
ria um parceiro e não uma parceria. 
“Homens que fazem sexo com ho-
mens não podem doar sangue”, ter-
-lhe-á sido dito pelo técnico.  Ora tal 
afirmação, não só não corresponde 
à verdade como deixa evidente a 
homofobia ali patente.

Outro exemplo ainda diz respeito 
às chamadas terapias de conver-
são, assentes no pressuposto que 
a orientação sexual, identidade ou 
género não hegemónicas são pa-
tologias, perturbações mentais, e 
não algo natural e intrínseco a cada 
indivíduo. Custa a crer que em ple-
no século XXI, estas práticas, de-
sacreditadas pelas mais credíveis 
organizações de saúde médica e 
mental, continuam a existir sem 
que a legislação reforce a sua in-
sustentabilidade e completa falta 
de fundamentação científica.

Estamos, como se vê, ainda num 
longo caminho pelo reconhecimen-
to integral do Ser Humano, da nossa 
pluralidade sexual, social e cultural. 
São dimensões tão ricas e diversas 
que, combinadas entre si de tantas 
formas possíveis, resultam numa 
miríade infinita de idiossincrasias.  
Em comum, há o desejo de aceita-
ção de que todas devem ser res-
peitadas, desde que concretizadas 
no respeito por si mesmo e pelo o 
Outro.

Deputada não inscrita

Estamos ainda 
num longo 

caminho pelo 
reconhecimento 

integral do 
Ser Humano, 

da nossa 
pluralidade 

sexual, social
e cultural

"Quando a Sociedade não nos colocar as suas talas para nos impedir o crescimento 
normal, será possível que cheguemos ao mais pleno de nós próprios. Então aí, como cada 
homem nasce diferente mesmo em cinco biliões de homens, teremos possivelmente uma 
pluralidade extraordinária no Mundo e faremos algo quase impossível de fazer hoje, que é 
amarmos a diferença.” Agostinho da Silva
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Desporto

PUBLICIDADE

Ricardo Lopes Pereira

Inscrições podem ser 
feitas até 29 de Março 
(18:00) na Gestão de 
Sócios ou no ‘e-mail’ 
ag@vfc.pt

REUNIÃO MAGNA ESTÁ AGENDADA PARA 30 DE MARÇO ÀS 20H30

Sócios discutem actual situação do 
Vitória em Assembleia Geral ‘online’

Os associados do Vitória Futebol 
Clube reúnem-se a 30 de Março, 
pelas 20:30 horas, para participar 
numa Assembleia Geral Extraor-

dinária que vai, devido à actual si-
tuação pandémica provocada pela 
Covid-19, ser realizada através de 
meios de comunicação à distância. 
David Leonardo, presidente da Mesa 
da AG, informa que “a participação 
na Assembleia depende da prévia 
inscrição através do envio de um e-
-mail para o endereço ag@vfc.pt ou 
directamente na Gestão de Sócios”.

Sem especificar os assuntos que 
vão estar em cima da mesa, a con-
vocatória refere ainda que a Ordem 
de Trabalhos terá três pontos: “dis-
cussão sobre a actual situação do 

Vitória Futebol Clube (ponto 1); 
deliberação sobre outros assuntos 
prementes do Clube (ponto 2) e 
assuntos diversos (ponto 3)”, lê-se 
no documento publicado na página 
oficial e nas redes sociais do clube 
setubalense.

“Nos termos e para os efeitos 
previstos na alínea a) do n.º 1 do 
Artigo 34.º e no artigo 35.º, ambos 
dos respectivos Estatutos, convoco 
a ASSEMBLEIA GERAL do Vitória Fu-
tebol Clube para reunir, em sessão 
EXTRAORDINÁRIA, no dia 30 de 
Março de 2021, pelas 20h30m, a 

realizar através de meios de comu-
nicação à distância, de acordo com 
o disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 5.º-A da Lei n.º 4-B/2021, de 
1 de Fevereiro”, começa por dizer a 
convocatória.

O documento datado de 21 de 
março e assinado por David Leonar-
do, líder da MAG, acrescenta ainda 
que “se, à hora marcada para o início 
da Assembleia, não estiver registado 
um número de participantes corres-
pondente à maioria absoluta dos só-
cios com direito de voto, a sessão 
iniciar-se-á trinta minutos depois, 
independentemente do número 
se sócios presentes (por aplicação 
analógica do n.º 2 do artigo 35.º dos 
Estatutos)”.

Procedimentos necessários 
à participação
Por se tratar de uma Assembleia 
Geral Extraordinária realizada num 
contexto inédito em mais de 110 
anos de história do Vitória, os ele-
mentos que compõem o órgão so-
cial do clube consideram importante 
elucidar os sócios sobre os procedi-
mentos necessários à participação 
no acto. “A participação na Assem-
bleia depende da prévia inscrição 
através do envio de um email para 
o endereço ag@vfc.pt ou directa-
mente na Gestão de Sócios, até às 
18:00 horas do dia 29.03.2021, de 
modo a ser possível efectuar a ne-
cessária credenciação e operacio-
nalizar o sistema informático que 
será utilizado”.

“No dia da Assembleia, após a cor-
respondente certificação, será en-
viado para o email de cada associado 
o convite para aceder à reunião on-
line, bem como todas as instruções 
e informações que se mostrem re-
levantes”, refere o texto, acrescen-
tando que “numa altura em que os 
actuais Órgãos Sociais do Vitória 
estão prestes a completar o seu 
terceiro mês de mandato, impõe-
-se a realização de uma Assembleia 
Geral para informar todos os sócios 
acerca da situação do Clube e dos 
actos entretanto praticados pela 
Direcção, bem como para discutir 

e deliberar sobre assuntos absolu-
tamente fundamentais para a vida 
do nosso Vitória”.

O comunicado frisa que mais es-
clarecimentos e apoio sobre a parti-
cipação online na Assembleia pode-
rão ser dados na Gestão de Sócios. 
“Para que todos os associados pos-
sam participar na AG e conscientes 
das dificuldades que muitos pode-
rão sentir, colocaremos à disposição 
(na Gestão de Sócios) o necessário 
suporte informático para instalação, 
configuração e/ou explicações sobre 
o serviço que será utilizado”.

A MAG garante ter feito todos os 
esforços para realizar a AG presen-
cialmente, mas tal não foi possível 
concretizar. “Face à pandemia que 
assola o mundo (Covid-19) a MAG 
do Vitória viu-se confrontada com a 
emissão de um parecer desfavorável 
da Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
quanto à realização de uma Assem-
bleia Geral presencial, pese embora 
terem sido apresentadas diversas 
alternativas quanto ao local de reali-
zação da mesma (inclusivamente no 
Fórum Luísa Todi ou até no Estádio 
do Bonfim)”.

Devido à necessidade urgente de 
reunir os associados, a própria DGS 
recomendou ao clube reunir através 
das plataformas digitais. “Face à ur-
gência dos assuntos em questão e 
porque não nos foram dadas garan-
tias – muito pelo contrário – de que 
será possível reunir em assembleia 
geral presencialmente mesmo após 
o actual período de confinamento, 
outra hipótese não nos resta que 
não a realização da aludida Assem-
bleia Geral através de meios electró-
nicos à distância como, aliás, nos foi 
expressamente recomendado pelas 
entidades competentes”.

Apesar de reconhecer que esta 
esta solução “não é a opção ideal”, 
a MAG considera que “é a única que 
permitirá salvaguardar os interes-
ses do Vitória até porque – nunca é 
demais relembrar – todos sabemos 
as consequências de, em 2020, não 
terem sido realizadas as assem-
bleias gerais que se impunham”, 
recordam.
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ministradas por Simone Fragoso, 
Guido Júnior, Artur Marinho, Luís 
Dias, Luís Martins, Jorge Castelo, 
José Toureiro, Élio Santos, José 
Manuel Esteves e Manuel Santos.  
Tendo em conta a pandemia e as 
respectivas condicionantes. A 
acção formativa será dinamizada, 

através do Gabinete Técnico da AF 
Setúbal, com recurso a plataformas 
digitais online. Na apresentação 
oficial do curso participaram 
por videoconferência Francisco 
Cardoso, presidente da AF Setúbal, 
e José Pereira, líder da Associação 
Nacional de Treinadores de Futebol.

Curso de 
treinadores UEFA 
'C' tem mais de 
uma centena de 
candidatos  

Teve início na passada semana 
o curso de treinador de futebol 
UEFA “C” (Grau I) promovido pela 
Associação de Futebol de Setúbal 
que se prolonga até ao próximo mês 
de Julho. A componente teórica 
e prática envolve um conjunto 
de nove disciplinas que serão 

Edital
N.º 85/DAFRH-DAAG/2021

Proibição de estacionamento de veículos em Pinhal Novo, por 
ocasião da Páscoa 

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara 
Municipal de Palmela:
No uso das competências que lhe estão atribuídas pelo artigo 35.º, n.º 
1, alínea t) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e para efeitos do estipulado no artigo 
56.º e nos termos da alínea rr) do nº. 1 do artigo 33.º do mesmo regime 
e artigos 7.º, 8.º e 9.º do Código da Estrada, torna público que, será 
proibido o estacionamento de veículos automóveis, na Avª. Alexandre 
Herculano (parque de estacionamento, junto à antiga estação da CP), em 
Pinhal Novo, no âmbito da instalação de 2 unidades móveis/estruturas 
amovíveis de prestação de serviços - restauração ou de bebidas com 
caráter não sedentário, por ocasião das festividades da Páscoa, no período 
compreendido entre os dias 22 de março e 05 de abril de 2021.
O estacionamento em locais não autorizados ou que motive a obstrução 
de instalação das unidades móveis / estruturas amovíveis, estará sujeito 
a penalização (reboque e coima).
Para constar se lavrou o presente Edital que vai ser afixado nos lugares 
públicos do costume.
Palmela, 19 de março de 2021.

O Presidente da Câmara

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Edital
N.º 86/DAFRH-DAAG/2021

Proibição de estacionamento de veículos em Águas de Moura, por 
ocasião da Páscoa 

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara 
Municipal de Palmela:
No uso das competências que lhe estão atribuídas pelo artigo 35.º, n.º 
1, alínea t) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e para efeitos do estipulado no artigo 
56.º e nos termos da alínea rr) do nº. 1 do artigo 33.º do mesmo regime e 
artigos 7.º, 8.º e 9.º do Código da Estrada, torna público que, será proibido 
o estacionamento de veículos automóveis, na Avª. da Liberdade, junto 
ao abrigo dos Táxi, em Águas de Moura, no âmbito da instalação de 1 
unidade móvel/estrutura amovível de prestação de serviços - restauração 
ou de bebidas com caráter não sedentário, por ocasião das festividades 
da Páscoa, no período compreendido entre os dias 22 de março e 05 
de abril de 2021.
O estacionamento em locais não autorizados ou que motive a obstrução 
de instalação das unidades móveis / estruturas amovíveis, estará sujeito 
a penalização (reboque e coima).
Para constar se lavrou o presente Edital que vai ser afixado nos lugares 
públicos do costume.
Palmela, 19 de março de 2021.

O Presidente da Câmara

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Edital
N.º 87/DAFRH-DAAG/2021

Proibição de estacionamento de veículos em Poceirão, por ocasião 
da Páscoa

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara 
Municipal de Palmela:
No uso das competências que lhe estão atribuídas pelo artigo 35.º, n.º 
1, alínea t) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e para efeitos do estipulado no artigo 
56.º e nos termos da alínea rr) do nº. 1 do artigo 33.º do mesmo regime e 
artigos 7.º, 8.º e 9.º do Código da Estrada, torna público que, será proibido 
o estacionamento de veículos automóveis, na Rua Eça de Queirós, perto 
do jardim, em Poceirão, no âmbito da instalação de 2 unidades móveis/
estruturas amovíveis de prestação de serviços - restauração ou de bebidas 
com caráter não sedentário, por ocasião das festividades da Páscoa, no 
período compreendido entre os dias 22 de março e 05 de abril de 2021.
O estacionamento em locais não autorizados ou que motive a obstrução 
de instalação das unidades móveis / estruturas amovíveis, estará sujeito 
a penalização (reboque e coima).
Para constar se lavrou o presente Edital que vai ser afixado nos lugares 
públicos do costume.
Palmela, 19 de março de 2021.

O Presidente da Câmara

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

Departamento de Administração, Finanças e 
Recursos Humanos 
Divisão de Atendimento e Administração Geral

Departamento de Administração, Finanças e 
Recursos Humanos 
Divisão de Atendimento e Administração Geral

Departamento de Administração, Finanças e 
Recursos Humanos 
Divisão de Atendimento e Administração Geral

PUBLICIDADE

José Pina

Pinhalnovense está na 
zona de despromoção 
mas Ricardo Estrelado 
acredita nos seus 
jogadores e na 
manutenção

RESCALDO DA RECEPÇÃO DO AMORA AO PINHALNOVENSE 

Bruno Langa e Gildo convocados para 
a Selecção Nacional de Futebol de Moçambique

Amora e Pinhalnovense defrontaram-
-se no passado domingo no Estádio 
da Medideira para acerto de calendá-
rio. Com a vitória alcançada, o Amora 
garantiu o segundo lugar que vai pro-
porcionar a participação na prova de 
acesso à 3.ª Liga, e o Pinhalnovense 
com a derrota sofrida ficou numa si-
tuação bastante complicada no que 
respeita à manutenção. 

No final do encontro O SETUBA-
LENSE registou a opinião dos treina-
dores. Bruno Dias deu os parabéns 
aos seus jogadores pela vitória, con-

sidera positiva a paragem que vai ter 
na próxima semana e mostrou-se sa-
tisfeito pela chamada de Bruno Langa 
e Gildo à selecção de Moçambique. 

“Fomos a equipa mais forte e pare-
ce-me que o resultado é enganador 
porque a diferença que existiu no 
jogo é muito maior que aquilo que 
o resultado dá a entender. É ver-
dade que o Pinhalnovense poderia 
ter marcado mais um golo mas tam-

bém é verdade que nós tivemos seis 
ou sete oportunidades claras para 
marcar e só fizemos dois. A vitória é 
inteiramente justa, os jogadores es-
tão de parabéns”, disse o treinador 
do Amora que só volta a jogar no dia 
3 de Abril. 

“A equipa tem sido muito sobre-
carregada com jogos devido aos 
casos de covid-19 que aconteceram 
connosco e noutras equipas. Agora, 
os jogadores vão ter a possibilida-
de de descansarem mais ao longo 
da semana. Eles merecem e para 
nós é muito bom que isso aconteça 
porque queremos jogadores frescos 
para atacar as duas últimas jornadas 
do campeonato”.

Sobre a chamada de Bruno Langa 
e Gildo à selecção de Moçambique, 
Bruno Dias não tem dúvidas que se 
trata de “um prémio fantástico para 
os dois. São jogadores que cresceram 
bastante ao longo da época, têm sido 
capazes de potenciar o seu futebol, 
têm sido consistentes no seu rendi-
mento e não querendo ser muito es-

pecífico, direi apenas que evoluíram 
muito. Para eles vai ser uma honra 
terem a oportunidade de represen-
tarem o seu país e nós estamos muito 
satisfeitos por isso”.

Pinhalnovense em   
situação delicada
Ricardo Estrelado, por sua vez, reco-
nheceu a superioridade do adversário 
e considerou que o primeiro golo foi o 
momento chave do encontro porque 
a equipa quebrou em termos aními-
cos. O treinador do Pinhalnovense 
falou também do momento crítico 
que atravessa por se encontrar na 
zona de despromoção mas apesar 
disso continua a acreditar nos seus 
jogadores. 

“A primeira parte foi equilibrada 
com oportunidades para as duas 
equipas. Depois, o Amora foi mais 
forte, com o cansaço e a ansiedade, 
causada pela necessidade de con-
quistar pontos, quebrámos um pou-
co. Tínhamos o jogo mais ou menos 
controlado mas com o golo sofrido 

aos 75 minutos, fomo-nos abaixo. 
Mexi na tentativa de chegar ao golo 
e reentrar na partida mas logo a se-
guir sofremos ao segundo. Na parte 
final ainda reagimos e reduzimos para 
2-1, mas já não havia nada a fazer”, 
começou por dizer Ricardo Estrelado.

“A situação em que nos encontra-
mos é complicada e os dois jogos 
que faltam, com o Olhanense e com 
o Moura, são para nós duas finais. 
Mas como grande parte dos pontos 
que temos, foram conquistados em 
casa, estamos confiantes, vamos ter 
que ganhar ao Olhanense e fazer o 
mesmo em Moura, na última jorna-
da. Só assim nos poderemos manter 
no Campeonato de Portugal, é com 
esse objectivo que vamos trabalhar 
a partir de terça-feira”, fez questão 
de salientar o treinador.  

“Uma equipa que se bate como ba-
teu neste jogo com o Amora tem ca-
pacidade e qualidade suficiente para 
vencer qualquer adversário. Acredito 
que vai ser possível alcançar o objec-
tivo”, disse com convicção.

DR
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