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A Câmara da Moita anunciou 
esta segunda-feira, conforme O 
SETUBALENSE havia noticiado 
anteriormente, na edição do passado 
dia 11, o início das obras de empreitada 
de “Estruturação do corredor urbano 
da Avenida 1º de Maio na Baixa da 
Banheira”, num investimento municipal 
que ascende a 1,7 milhões de euros, com 
um prazo de execução de 15 meses.
A intervenção, recorde-se, prevê 
o reperfilamento daquela via, com 
a construção de duas rotundas, 
de uma zona ciclável e áreas de 
estacionamento, além da requalificação 
de áreas públicas pedonais, integrando 
mobiliário urbano, novas plantações e 
redes de rega.
Os trabalhos, segundo o município, 
abrangem as redes de drenagem 
de águas pluviais e domésticas e de 
abastecimento de água. Prevista está 
ainda a reformulação das infraestruturas 
elétricas e de telecomunicações, e de 
iluminação pública que colidam com 
a obra viária, pelo que será também 
necessário “proceder à substituição de 
diversas árvores existentes” ao longo 
daquela avenida. 

O REPARO 

Intervenção na Avenida 
1º de Maio vai começar

Abertura

Aí vamos nós alegres e distraí-
dos, como convém, não se 
sabe bem para onde, mas 
palpita-me que a coisa não 

vai ser boa. Num repente, o país pas-
sou a ter duas ameaças, o vírus e os 
maçons. O tema da atualidade passou 
a ser a maçonaria. Será que nos que-
rem distrair do essencial?  Maçonaria, 
pela pouca história que sei, confesso-
-me um admirador desta gente. A lis-
ta de distintíssimos maçons, políticos, 
artistas, cientistas, etc., é arrebatado-
ra. Em tempos mais contemporâneos 
parece que tiveram papel essencial na 
fundação da ONU, da Cruz Vermelha, 
no fim do Apartheid, na independên-
cia de Timor, na fundação de nações 
como o Brasil e os Estados Unidos... 
Sei, sabemos, de políticos corruptos 
e mafiosos. Todos os dias sabemos de 
casos. Sabemos que somos um país 
refém da corrupção e que, provavel-
mente, essa é a nossa maior ameaça. 
Tenho a certeza de que um político 
ou o presidente de uma associação 
de bombeiros corruptos que sejam 
maçons continuam a ser corruptos. 

Quero, queremos, saber da rede 
maçónica que pratica extorsão de 
bens; quem são, como atuam, quem 
os protege? Não me interessa nada 
saber quem dos governantes ou ti-
tulares de cargos públicos é maçon. 
Sei que, como até aqui, por mais leis 
que “garantam” transparência, os 
honestos e íntegros nunca vão ter 
problema em que a sua vida seja es-
crutinada, os outros vão estar sempre 
na penumbra e encontrarão formas 
de continuar a ser o que são.  

Redes de interesses e favores? 
Não compreendo nem aceito a hi-
pocrisia de assobiar para o lado. 
Confesso que defendo interesses e 
faço favores todos os dias. Um destes 
dias perguntaram-me quem poderia 
fazer um estudo geotécnico. Indiquei 
uma empresa de ex-alunos sediada 
em Vendas Novas. A razão porque o 

Maçonaria

OPINIÃO

Carlos Cupeto

Professor

fiz foi confiança, ética e técnica, proxi-
midade, porque a empresa é do meu 
Alentejo; e cumplicidade, porque sou 
cúmplice com a minha rede de ami-
gos e contactos. Esta cumplicidade e 
este jogo são recíprocos. O Cassiano 
e o Pinelas que me cortam o cabelo 
são os melhores barbeiros do mun-
do e sempre que vem a propósito 
indico-os. Se alguém me pergunta 
qual a melhor universidade para o 
filho estudar, só consigo dar uma 
resposta: Universidade de Évora. 
Quem não deve não teme e não me 
convencem de que o problema são as 
redes de contactos que funcionam, 
naturalmente, com base na cumplici-
dade. É assim e sempre assim será. O 
problema é quando se vive num país 
essencialmente corrupto e pouco ou 
nada se faz de sério para que assim 
deixe de ser. Os melhores portugue-
ses fartaram-se e por todo o mundo 
têm enorme sucesso e  fazem aquilo 
que deviam fazer no seu país, criam 
riqueza e prosperam.

Não me 
interessa nada 
saber quem 
dos governantes 
ou titulares de 
cargos públicos 
é maçon

Baixa da Banheira sem 
polícia

Na Baixa da Banheira, com 
todos os problemas conhecidos 
e um território imenso, que 
inclui o Vale da Amoreira, quase 
não se vê a polícia. Não há 
patrulhamento e, se queremos 
tratar algum assunto com a PSP 
temos de ligar para a esquadra 
do Barreiro ou para o Comando 
Distrital em Setúbal.
Os estabelecimentos agora podem 
vender ao postigo, mas quando 
não podiam, alguns cafés vendiam 
na mesma. Por exemplo, junto 
ao antigo Centro Comercial da 

CARTAS DO LEITOR

Panibel alguns cafés faziam isso. Se 
chamamos a polícia, não aparece 
e, se aparece, passa apenas no 
carro, sem parar. Da última vez que 
chamei a polícia disseram-me que 
não tinham carros disponíveis, que 
estavam num assalto.
Além dos ajuntamentos, durante a 
noite fazem barulho e prejudicam o 
descanso dos moradores.
Com a falta de fiscalização do 
cumprimento das regras de 
confinamento, a população não se 
sente segura. Temos a sensação 
de que a proliferação do vírus 
é elevada e não nos sentimos 
protegidos.
Rui Henriques (Vale da Amoreira)

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua carta ou comentário para correiodoleitor@osetubalense.com, para a morada Travessa 
Gaspar Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 265 094 354. Os textos não devem ultrapassar 
os 750 caracteres e o jornal reserva-se o direito de seleccionar ou cortar. Não devolvemos originais.



Miguel Canudo, vereador 
responsável pelos pelouros dos 
Serviços Urbanos e Ambiente, e 
a vereadora Vivina Nunes, que 
tutela a pasta da Educação na 
Câmara da Moita, procederam 
recentemente à entrega de seis 
exemplares do jogo gigante “À 

Descoberta do Ambiente”, na sede 
de cada agrupamento de escolas 
do concelho.
O jogo em tapete, destinado ao 1.º 
ciclo do ensino básico, aborda várias 
temáticas ambientais, incluindo a 
separação de resíduos, e pode ser 
jogado por toda a turma, dividida 

em grupos e ser usado de forma 
autónoma por cada docente com a 
sua classe, sendo portátil e lavável.
No presente ano lectivo, devido 
à pandemia, o município optou 
por entregar aos agrupamentos 
um novo recurso pedagógico, 
partilhado pelas escolas.
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Moita promove 
educação 
ambiental com 
oferta de jogo 
gigante às escolas

Mário Rui Sobral 

Luís Geirinhas

João Lobo será o 
mandatário escolhido 
para estas eleições

MOITA 

CDU repete Rui Garcia à câmara
e aposta em Mónica Monteiro 
para a Assembleia Municipal 

A Coordenadora Concelhia da Moita da 
CDU, revelou esta quarta-feira que o ac-
tual presidente do município, Rui Garcia, 
vai voltar a candidatar-se à presidência 
daquela autarquia nas próximas autár-
quicas, conforme O SETUBALENSE 
havia noticiado na edição do último dia 
18, que deu também conta da aprova-
ção de Carlos Albino como candidato do 
Partido Socialista (PS) àquela câmara.

A divulgação, feita pela coligação e 
que anuncia os seus cabeças-de-lista 
aos órgãos municipais nas eleições 
deste ano, inclui Mónica Monteiro 
como candidata à Assembleia Muni-
cipal que, a ser eleita, irá substituir o 

Rui Garcia e Mónica Monteiro são os candidatos da CDU e João Lobo o mandatário da candidatura 

Raul Cristóvão

DR
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autarca João Lobo, com as listas dos 
comunistas a contarem com o ex-
-presidente da edilidade moitense e 
professor como seu mandatário.

A CDU considera, em comunicado, 
que os seus candidatos “são profundos 
conhecedores da realidade do conce-
lho” e das suas gentes, das “suas neces-
sidades e aspirações”, sublinhando que 
“apresentam um vasto trabalho realiza-
do em prol das populações”.

A decisão tomada, explicam, foi de-
terminada pela “honestidade, a com-
petência e capacidade de trabalho” 
dos eleitos, qualidades que afirmam 
ser-lhes reconhecidas.

A concelhia considera igualmente que 
o apoio manifestado pela população ao 
seu projecto autárquico, que classifica 
de “diferenciador”, retrata “uma visão de 
desenvolvimento e de futuro para esta 
terra de trabalho, liberdade e de luta”.

A opção dos comunistas em recandi-
datar Rui Garcia, mesmo tendo obtido 

uma maioria relativa no último acto 
eleitoral, teve ainda em conta o prota-
gonismo e a luta do autarca comunista 
contra a vontade do Governo em cons-
truir o aeroporto no concelho vizinho, 
Montijo, a par da opinião partilhada pelo 
edil seixalense, Joaquim Santos, apesar 
das posições contrárias dos presidentes 
socialistas Frederico Rosa e Nuno Canta.

Além da candidatura de Rui Garcia 
pela CDU e de Carlos Albino pelo PS, 
também o actual vereador do PSD, 
Luís Nascimento, estará presente na 
corrida à liderança daquele municí-
pio. Para breve, também o Bloco de 
Esquerda conta divulgar pormenores 
sobre todos os cabeças-de-lista do seu 
partido, tendo o autarca Joaquim Ra-
minhos lembrado recentemente que 
esta é uma decisão que resultará de 
“uma decisão colectiva”. Confronta-
do com a sua eventual candidatura, o 
autarca bloquista não confirmou nem 
desmentiu esta possibilidade.

PALMELA

SEIXAL 

PS já decidiu candidatar
Raul Cristóvão 

Suspeito de envolvimento em tiroteio na Quinta das Lagoas foi libertado 

O PS vai anunciar nos próximos dias 
Raul Cristóvão como candidato à 
presidência da Câmara Municipal de 
Palmela. A decisão já está tomada no 
seio da estrutura concelhia socialista, 
confirmou O SETUBALENSE junto de 
fonte do partido.

Raul Cristóvão volta assim a ser 
aposta, uma vez que nas últimas 
autárquicas já havia encabeçado a 
candidatura do PS à Câmara Munici-
pal – em 2017, o partido registou uma 
subida no número de votos (passou 
dos 5 010 apurados nas eleições de 
2013 para os 6 540), mas manteve 
o mesmo número de mandatos (três 
vereadores eleitos).

Também confirmada, apurou ainda 
O SETUBALENSE, está a recandidatu-
ra de Jorge Mares que há quatro anos 
conquistou a presidência da Junta de 
Freguesia de Palmela. Os socialistas 
arrebataram aquela freguesia à CDU 
por uma diferença de 84 votos.

Voltando aos candidatos à presi-
dência da Câmara Municipal, para 
as autárquicas deste ano (previstas 
realizarem-se em Outubro), Palmela 
já tem definidos cinco nomes.

Álvaro Balseiro Amaro, embora 
apenas confirmado oficiosamen-
te, recandidata-se pela CDU. O 
presidente da Câmara – a cumprir 
o segundo mandato consecutivo – 
conta até com um grupo de apoio 
à sua candidatura na rede social 
Facebook que já ultrapassou os 2 
260 “likes”.

Paulo Ribeiro, vereador na autar-
quia, já foi anunciado oficialmente 
pelo PSD. Trata-se também de uma 

O homem suspeito de envolvimento 
no incidente que ocorreu na terça-
-feira no bairro da Quinta das Lagoas, 
em Corroios, em que terão sido efec-
tuados disparos contra a polícia, foi 
libertado depois de inquirido, revelou 
ontem a PSP.

“A única pessoa detida na terça-
-feira, por suspeita de envolvimento 
no incidente, foi inquirida pela PSP, 
mas acabou por sair em liberdade”, 
disse fonte da Direcção Nacional da 
PSP, contactada pela agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, até ao 

momento, não foram feitas mais de-
tenções relacionadas com este caso.

“Hoje [ontem] não foram feitas ne-
nhumas detenções. Há duas pessoas 
que foram conduzidas à esquadra, pa-
ra identificação e averiguações, mas 
que nada têm a ver com a situação 

que ocorreu na terça-feira”, informou.
Na terça-feira, os elementos da PSP 

que se deslocaram ao bairro da Quinta 
das Lagoas, “depararam-se com sus-
peitos armados que dispararam contra 
si, tendo os polícias ripostado, recor-
rendo, igualmente, a armas de fogo”.

Ainda de acordo com a PSP, da 
troca de tiros ocorrida na terça-feira 
à tarde no bairro da Quinta das La-
goas, não se registaram feridos entre 
os polícias, mas não se sabe se algum 
dos suspeitos terá sido atingido. GR 
// MCL - Lusa

recandidatura – a exemplo do que 
acontece com CDU e PS.

Carlos Sousa, antigo presidente das 
câmaras de Palmela e Setúbal, pela 
CDU, regressa agora como candidato 
independente pelo Movimento Cida-
dãos pelo Concelho de Palmela, que 
na rede social Facebook já chegou a 
quase 1 400 “likes”.

O independente Carlos Carromeu 
também já foi anunciado como cabe-
ça-de-lista do Nós, Cidadãos.

Nas últimas autárquicas, a candi-
datura de Álvaro Amaro pela CDU 
subiu ligeiramente a votação (mais 
142 votos) face às eleições de 2013, 
mas, ainda assim, perdeu a maioria 
absoluta. A CDU passou de maioria 
absoluta a relativa em três municí-
pios no distrito: a Palmela, somou-se 
a Moita e o Seixal.
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Setúbal

Novidade revelada 
depois de falha detectada 
no agendamento da 
inoculação a decorrer no 
cais 3 do Porto de Setúbal

COVID-19

Azeitão prepara-se para receber 
novo centro de vacinação para 
agilizar processo no concelho

Está para breve a abertura de um 
centro de vacinação contra a co-
vid-19 na freguesia de Azeitão, com 
o objectivo de agilizar o processo no 
concelho sadino e de “fazer face às 
necessidades da população daquela 
zona”, explicou a Câmara Municipal 
de Setúbal em nota publicada na sua 
página de Facebook. 

Com a abertura de um novo espa-
ço, o município passa a contar com 
dois centros para a inoculação da 
população, uma vez que está a fun-

cionar desde o início do presente mês 
um centro de vacinação no cais 3 do 
Porto de Setúbal. A novidade surgiu 
no seguimento de “uma falha” de-
tectada no início desta semana “no 
agendamento da saúde pública”, 
que resultou “num afluxo de pessoas 
acima do normal” no edifício da Ad-
ministração dos Portos de Setúbal e 
Sesimbra (APSS). 

A esta situação “acresce o elevado 
número de pessoas que está a chegar 
com muita antecedência ao centro, 
nalguns casos, duas horas antes da 
hora agendada”. No sentido de evi-
tar que este problema volte a surgir, 
a edilidade, que afirma ser “totalmen-
te alheia ao que se tem verificado”, 
“solicita aos utentes que respeitem 
os horários agendados, reforçando 
que não há motivo para chegarem 

com grande antecedência, devido 
à limitação de lugares”. “Apela-se à 
compreensão de todos para que se 
dirijam ao centro de vacinação ape-
nas dez minutos antes da hora mar-
cada”, reforçou a autarquia na mesma 
publicação. 

O centro de vacinação instalado no 
cais 3 pela Câmara Municipal de Setú-
bal, “através do Serviço Municipal de 
Protecção Civil”, “permite a vacinação 
de até 900 pessoas por dia, num in-
vestimento superior a 40 mil euros”. 
“Depois de garantidas as condições fí-
sicas, nomeadamente as marcações, 
administração das vacinas e apoio e 
gestão dos utentes no interior, o es-
paço é da total responsabilidade da 
Autoridade de Saúde Pública local, 
através do Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES) Arrábida”. 

14 E 15 DE MAIOSÃO SEBASTIÃO

IPS e 
universidades 
brasileiras 
debatem 
educação na 
década de 20

Intervenções 
em três 
artérias da 
freguesia 
concluídas

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) 
prepara-se para debater “a cultura di-
gital e a educação na década de 20” 
com duas universidades brasileiras, 
numa iniciativa agendada para os dias 
14 e 15 de Maio, em encontro online. 

Assim, “investigadores, professo-
res, decisores e gestores públicos de 
Portugal e do Brasil vão estar reuni-
dos” virtualmente para conversar so-
bre o tema, numa acção organizada 
entre a Escola Superior de Educação 
e as universidades Federal de Mato 
Grosso do Sul e Católica Dom Bosco, 
explicou a instituição em comunicado. 

A participação no evento, que tem 
como objectivo “reflectir sobre as po-
líticas educativas dos dois países”, 
assim como falar sobre como “as es-
colas, os professores e os estudantes 
se adaptaram à nova realidade digital, 
imposta pela pandemia”, é gratuita, 
mas requer inscrições até ao dia 13 
de Maio. 

No decorrer dos dois dias, “o en-
contro vai distribuir-se entre pales-
tras e mesas-redondas online”, com 
convidados em torno das temáticas 
“Cidadania Digital”, “Políticas Públicas 
para Educação no enfrentamento da 
covid-19”, “Formação em tempos de 
pandemia” e “Práticas educativas em 
tempos de pandemia”. Estão também 
previstas “apresentações de traba-
lhos na modalidade de comunicação 
oral, devendo os resumos ser subme-
tidos para apreciação até ao próximo 
dia 3 de Abril”.

“Neste contexto de transição, em 
que as tecnologias digitais assumem 
um peso crescente nos quotidianos 
pessoais e profissionais, a escola 
deverá ter um papel importante e 
é convidada, também, a actuar na 
preparação dos indivíduos que cada 
vez mais têm uma presença digital 
e recebem, por esta via, muita da 
informação que consomem”, consi-
dera a organização, de acordo com a 
mesma nota.

A Junta de São Sebastião deu como 
concluídas três das intervenções que 
tinha em execução em diferentes 
artérias da freguesia. Na Praça Pro-
fessor Hernâni Cidade, a junta “foi 
responsável pela reparação do piso 
do estacionamento automóvel e pela 
integral substituição das lajetas que 
constituíam o pavimento pedonal, 
por blocos de pavê”, lê-se em comu-
nicado.

“Posteriormente, a Câmara Mu-
nicipal de Setúbal procedeu ao 
asfaltamento da via rodoviária”. A 
realização desta empreitada bene-
ficiou a “mobilidade e circulação de 
peões”, assim como proporcionou a 
“melhoria das condições de circula-
ção automóvel”. 

Já na Rua Adriano Correia de Olivei-
ra, no Bairro da Camarinha, a junta de 
freguesia, em parceria com a autar-
quia, realizou “uma profunda requali-
ficação, com o objectivo de beneficiar 
a mobilidade pedonal e reordenar o 
estacionamento automóvel”.

Segundo Nuno Costa, presiden-
te da junta de freguesia, “esta era 
uma zona com infra-estruturas en-
velhecidas, que necessitava de uma 
requalificação profunda, sobretudo 
ao nível dos pavimentos pedonais”. 
O conjunto de trabalhos englobou a 
“substituição integral de lajetas por 
novos blocos de pavê, abrangendo 
a zona junto ao portão principal da 
Escola Básica Luísa Todi”.

“Além da renovação integral das 
áreas pedonais e do rebaixamento 
de passadeiras, a empreitada incluiu 
a criação de mais lugares de estacio-
namento automóvel”.

Por sua vez, na Rua Fernando 
Lopes Graça, que liga os bairros da 
Camarinha e Vale do Cobro, foi colo-
cado “um novo tapete betuminoso, 
aplicado pelos serviços municipais, 
com massas asfálticas adquiridas pela 
junta de freguesia”. A acessibilidade 
pedonal “foi também beneficiada 
através do rebaixamento dos pas-
seios junto às passadeiras”.

O atleta Pedro Pichardo, que se sagrou recentemente campeão 
europeu de triplo salto em pista coberta na Polónia, recebeu na tarde 
de anteontem a Medalha de Honra da Cidade, na classe desporto, das 
mãos de André Martins, presidente da Assembleia Municipal. 
A cerimónia decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
tendo o atleta que faz toda a sua preparação na cidade sadina sido 
acompanhado pelo seu treinador e pai, Jorge Andres Pichardo. 

FOTOLEGENDA

André Martins 
entrega Medalha 
da Cidade a 
Pedro Pichardo 

DR



25 de Março de 2021 O SETUBALENSE 5

previsível de 180 dias”, devido à 
“construção de uma nova rotunda 
na intersecção formada com a 
Estrada Nacional 10”, esclareceu 
a autarquia de Setúbal em 
comunicado.  Por sua vez, a Rua 
Batalha do Viso vai permanecer 
fechada entre as 08h00 e 

as 13h00 para a execução de 
“trabalhos de construção de 
um ramal de saneamento”. “A 
interrupção regista-se a partir do 
cruzamento formado pelas ruas 
José Adelino dos Santos e António 
José Marques e a intersecção com 
a Rua Nossa Senhora do Carmo”.

Ruas de São 
Gonçalo e 
Batalha do Viso 
encerradas 
devido a obras

As ruas de São Gonçalo, em Brejos 
de Azeitão, e Batalha do Viso, em 
Setúbal, vão estar hoje encerradas 
ao trânsito automóvel devido à 
realização de intervenções na via 
pública.  Na Rua de São Gonçalo, 
a circulação rodoviária vai 
estar interdita “por um período 

PUBLICIDADE

Maria Carolina Coelho

Acordo com prazo 
de três anos abrange 
Albarquel, Figueirinha, 
Galapos, Galapinhos e 
Portinho da Arrábida

A Câmara Municipal de Setúbal é ago-
ra responsável pela gestão das cinco 
principais praias marítimas do con-
celho, tendo assinado para o efeito, 
na tarde de ontem, um protocolo de 
colaboração com a Capitania do Porto 
de Setúbal. 

O acordo, “com um prazo de vigên-
cia de três anos”, surgiu no âmbito 
“da transferência de competências de 
gestão das praias marítimas do Esta-
do para as autarquias locais, definida 
por lei”, esclareceu a autarquia em co-
municado. A assinatura do protocolo 
decorreu no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, passando a autarquia a 

PROTOCOLO ASSINADO COM A CAPITANIA

Município passa a ser 
responsável pela gestão das 
cinco principais praias sadinas

gerir as praias de Albarquel, Figueiri-
nha, Galapos, Galapinhos e Portinho 
da Arrábida.

Na cerimónia, além de Maria das 
Dores Meira, presidente da autarquia, 
esteve presente André Martins, presi-
dente da Assembleia Municipal, e Pau-
lo Alcobia Portugal, capitão do Porto. 

De acordo com a mesma nota, “o 
protocolo incide nos actos técnicos 
enquadrados no âmbito dos proce-
dimentos de atribuição de autoriza-
ções, licenças e concessões, no qua-
dro das competências transferidas 
para os municípios”. Tem também 
“como objecto a definição dos termos 
de articulação entre a Direcção-Geral 
da Autoridade Marítima e a Câmara 
Municipal, para tramitação de pro-
cessos tendentes à prática de actos 
de licenciamento ou de permissões”.

Entre outras funções, cabe à Ca-
pitania, “no âmbito da cooperação 
técnica, concretizar vistorias técnicas 
aos objectos de concessão, licença 
ou autorização, nomeadamente de 
mediação e confirmação das áreas 
ocupadas nos termos em que foram 
licenciadas”. 
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Maria Carolina Coelho

Autarquia afirma que 
resolução do problema 
passa por colocar os 
materiais em aterro 
destinado à sua recolha

PEDIDO À CCDR-LVT E AO MINISTÉRIO DO AMBIENTE

Câmara Municipal exige medidas imediatas 
de remoção das 120 mil toneladas de resíduos 
encontradas no Estuário do Sado

Por considerar que o Sado e o seu 
estuário merecem reforçada protec-
ção, a Câmara Municipal de Setúbal 
vai exigir à Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) e 
ao Ministério do Ambiente a adop-
ção imediata de medidas que visem 
a remoção das 120 mil toneladas de 
resíduos suspeitos de serem perigo-
sos, encontrados recentemente na 
zona da antiga Eurominas.

Em comunicado, a autarquia sa-
dina afirma os “depósitos idênticos 
aos que foram localizados em 2020 
no Vale da Rosa têm de merecer 
uma atenção acrescida por parte 
das entidades governamentais com 
competências de fiscalização nestas 
matérias”. 

Por estarem situados “numa área 
enquadrada pela Reserva Natural do 
Estuário do Sado”, a resolução da si-
tuação “exige rapidez”, uma vez que 
se trata de “um verdadeiro problema 
ambiental”. “O destino a dar aos re-
síduos em causa, caso se confirme a 
sua perigosidade, apenas pode ser 
um aterro destinado à recolha deste 
tipo de materiais, tal como a lei deter-
mina”, explica o município através da 
mesma nota.

Edilidade manifesta disponibilidade para acompanhar a resolução da situação

O SETUBALENSE

A edilidade manifestou, ainda, 
“toda a disponibilidade para acom-
panhar a resolução deste proble-
ma”. O depósito clandestino agora 
encontrado relevou ser constituído 
por materiais semelhantes aos de-
tectados no passado ano no Vale da 
Rosa, uma vez que os blocos e pó são 
da mesma cor – cinza-escuro com 
tons esverdeados -, os terrenos em 
redor apresentam vestígios iguais 
e os caminhos de acesso parecem 
atapetados de restos deste material.

José Luís Ferreira e Cristina  
Rodrigues questionam Governo
Também o deputado José Luís Fer-
reira, do Partido Ecologista “Os Ver-
des” (PEV), e a deputada não inscrita 
Cristina Rodrigues direccionam para 
o Ministério do Ambiente e da Acção 
Climática um conjunto de questões 
sobre o depósito de resíduos des-
cobertos no decorrer deste mês no 
Estuário do Sado. 

Para o deputado do PEV, é re-

levante saber “que diligências vai 
o Governo tomar relativamente a 
este depósito”, “que análises foram 
realizadas e que investigação foi en-
cetada para determinar a sua origem 
e características”, “que medidas de 
mitigação e de protecção estão a 
ser tomadas face às escorrências 
provenientes destes resíduos” e 
“quando prevê o Governo proceder 
à sua remoção”. 

Já Cristina Rodrigues, “dado que os 
resíduos se encontram perto do ter-
minal da antiga Eurominas, infra-es-
trutura agora concessionada a outras 
empresas”, pretende igualmente to-
mar conhecimento se estarão “estas 
entidades envolvidas na situação”. 

À semelhança de José Luís Ferreira, 
a deputada não inscrita perguntou 
igualmente “que acompanhamento 
quer o Ministério fazer desta situa-
ção”, aproveitando “para indagar 
também acerca da demora da re-
moção das 80 mil toneladas do Vale 
da Rosa".



No âmbito do património 
concelhio, o serviço educativo 
municipal assegura ainda o 
conhecimento da história local, 
da flora e da fauna do estuário 
do Tejo, através da educação 
ambiental e patrimonial e do 
estudo e da contemplação 
da paisagem, com o Sítio das 
Marinhas – Centro de Educação 
Ambiental, entre Abril e Junho 
e nos meses de Setembro e 
Outubro, ou no conhecimento 
das artes tradicionais de 
construção em madeira, com 
o Percurso Interpretativo do 
Estaleiro Naval de Sarilhos 
Pequenos, em Maio e Junho.

De acordo com o Plano 
de Contingência de cada 
Agrupamento de Escolas, 
são ainda efectuadas com 
regularidade e mediante 
as limitações que possam 
ocorrer, diversas visitas, 
nomeadamente ao Moinho 
de Maré da Azenha, em Alhos 
Vedros, e ao património 
religioso existente naquele 
território.

Neste sentido, a câmara 
possibilita ainda a promoção do 
conhecimento do património 
arqueológico existente, na 
sua diversidade, seja de forma 
presencial ou via online.
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Moita Devido à realização de betonagem na 
Rua Nova de Fátima, nas Arroteias, 
a Câmara Municipal da Moita iniciou 
na tarde de ontem uma intervenção 
naquela artéria da freguesia de Alhos 
Vedros.
Neste sentido, a autarquia procede 
esta quinta-feira à continuidade 

destas obras, entre as 13 e as 15h00, 
o que vai obrigar a um segundo 
condicionamento de trânsito naquela 
zona do concelho, tendo sido instalada 
sinalização vertical de apoio aos 
automobilistas nesta via, conforme 
informação constante em edital 
daquele município.

Trânsito 
volta a estar 
condicionado nas 
Arroteias na Rua 
Nova Fátima

Câmara dá continuidade a mais de 50 acções 
e projectos do Serviço Educativo Municipal

O Serviço Educativo Municipal da Moita 
continua a desenvolver um conjunto de 
actividades, dirigidas a diversos públi-
cos, com o objectivo de “estimular a 
criatividade, a literacia, a partilha inter-
geracional e multicultural”, bem como a 
participação e a inclusão da população 
em mais de meia centena de acções e 
projectos que são dinamizados anual-
mente naquele concelho.

Considerando a actual situação de 

Luís Geirinhas

Muitas dos eventos 
que decorriam 
de forma presencial 
ocorrem agora online

MUNICÍPIO ADAPTOU INICIATIVAS À PANDEMIA

DR

A nível ambiental, a câmara destaca a 
realização, até ao mês de Junho, do pro-
jecto “Agricultura Biológica e Composta-
gem na Escola”, do jogo “À Descoberta 
do Ambiente”, entre Janeiro e Junho, 
numa espécie de jogo da glória realizado 
num tapete gigante, onde é abordada, 
entre outros, a separação dos resíduos, 
para além do mini-campeonato “Energy 
Game II”, um jogo de computador de 
cariz lúdico e pedagógico entre os ele-
mentos de cada turma, com equipas for-
madas pelo máximo de oito elementos, 
que permite “de uma forma apelativa 
e inovadora, sensibilizar os jogadores 
para a questão da eficiência energética”, 
acrescenta.

Paralelamente e em tempo de con-
finamento, a autarquia continua a pro-
mover o curso “Mãos à Horta”, criado 
com o objectivo de fomentar as práticas 
ecológicas junto dos munícipes, com um 
quintal ou outro acesso à terra, podendo 
os participantes recorrer às hortas feitas 
em varandas ou terraços. Desde Janeiro 
e devido à crise sanitária, este curso tem 
vindo a ser realizado de modo virtual, 
sendo emitido através do canal de You-
tube do município, com as filmagens a 
decorrerem no viveiro municipal.

Ao nível das bibliotecas, o serviço 
educativo continua a promover ac-
ções como Escolas a Ler, Em Maré de 
Poesia, Conversas de Abril, Biblioteca 
Viva, Histórias de Colinho, Histórias Sol-
tas e Loucas, Sábados a Ler em Família, 
entre outras, conforme o estabelecido 
em relação às limitações impostas pela 
pandemia covid-19.

O Serviço 
Educativo 
Municipal da 
Moita assegura 
o conhecimento 
da história 
local, da flora 
e da fauna do 
estuário do Tejo

Património Dar conhecimento
da história, flora e fauna locais

O esforço de continuação das actividades centra-se sobretudo na comunidade educativa

pandemia, o município viu-se obriga-
do a adaptar muitos destes eventos às 
regras da Direcção-Geral de Saúde, com 
excepção daqueles que, pela sua natu-
reza, não podem ser realizados. “Muitas 
das actividades que oferecemos neste 
ano lectivo, embora preferencialmente 
presenciais, podem ser adaptadas ao 
formato online conforme os planos de 
contigência de cada Agrupamento de 
Escolas”, adianta o município, tendo e 
conta o evoluir da crise pandémica.

“Fruto de um vasto trabalho dos ser-
viços municipais, contemplando todas 
as regras de protecção da saúde públi-
ca, a autarquia vai continuar a dinamizar 
actividades junto da comunidade edu-
cativa e do público em geral”, informa 
o município, que, apesar dos actuais 
constrangimentos, considera que “o 
ensino, a cultura e o desporto têm de 
fazer parte da nossa vida e do nosso 
dia-a-dia”.



Já estão abertas as inscrições para a 
iniciativa “Agarra essa Ideia”, no âmbito 
da projecto IGNITE Moita, organizado 
pelo Contrato Local de Desenvolvimento 
Social 4G “Moita Intervir para Incluir”.
O evento, que será realizado em 
formato online, está agendado para 
1 de Abril, pelas 18h00, e decorre em 

parceria com o IGNITE Portugal, com as 
respectivas inscrições a poderem ser 
efectuadas através do preenchimento 
de um formulário para este efeito, 
no endereço https://forms.gle/
biXunPxLHqHGLCKv6.
De acordo com a autarquia moitense, 
a iniciativa consiste numa partilha de 

“Estórias de Empreendedores/as” 
residentes no concelho, que “podem 
servir de inspiração para futuras ideias, 
negócios e sonhos”.
Para assistir ao evento, os interessados 
poderão inscrever-se em cldsmoita@
rumo.org.pt, sendo o município parceiro 
deste projecto coordenado pela Rumo. 
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Abertas inscrições 
para participação 
online na iniciativa 
“Agarra essa Ideia”

Luís Geirinhas

Comunistas dizem 
que autarquias foram 
as únicas a socorrer 
movimento associativo 

BAIXA DA BANHEIRA

Assembleia de Freguesia do PCP 
alerta para dificuldades sentidas pelas 
colectividades durante a pandemia

Em comunicado emitido na última 
semana, a Comissão de Freguesia da 
Baixa da Banheira do PCP, alerta para 
o “papel insubstituível” das colectivi-
dades, que defende terem funcionado 
durante o fascismo “como autênticas 
escolas da democracia” e que, por 
diversas vezes, foram “o único pro-
motor de cultura ou desporto”, sendo 
também um “porto de abrigo social” 
naquele período.

“Depois do 25 de Abril tomaram 
nas suas mãos o desígnio democráti-
co e constitucional de tentar garantir 
os direitos universais ao desporto, 
cultura, lazer e educação”, lembram, 
“nunca tendo sido reconhecidas pelos 
sucessivos governos como instituições 
essenciais no funcionamento do nosso 
país”, afirmam.

No documento, aquela comissão de 
freguesia do PCP considera que, nos 
últimos anos, a “situação piorou, tendo-
-se agravado particularmente com a 
actual situação pandémica”, realçando 
que as colectividades “foram vistas e 
tratadas como se empresas fossem”, 
quando estas não visam o lucro. Na 
mesma nota, os comunistas dizem 
ainda ter-se assistido a uma “desva-
lorização”, que decretou “em muitos 
casos o encerramento de actividades 
e funcionamento, pondo em causa o 
seu património histórico e associativo”, 
defendem.

Criticam também o facto de não 
existir uma preocupação ou um pro-
grama de apoio específico para as 
colectividades, que se veem desta 
forma “desamparadas e desvaloriza-
das”, para pagamento de despesas, tais 
como rendas, luz, água, gás e seguros, 
socorrendo deste modo muitos destes 
espaços. A Comissão de Freguesia refe-
re igualmente o facto de não terem sido 

“tidas em conta as especificidades das 
colectividades no sentido de assegurar 
os salários dos trabalhadores a seu car-
go”, exemplifica.

Por fim, os comunistas banheiren-
ses afirmam que “as colectividades do 
nosso concelho e na nossa freguesia só 
puderam contar com os mesmos do 
costume”, referindo-se às autarquias 
locais, que “no seu programa de acção 
lhe reconhecem o valor e no dia-a-dia 
as tratam como parceiros, e podem e 
poderão sempre contar com os seus 
dirigentes, os seus atletas, os seus tra-
tabalhadores e a população da Baixa 
da Banheira”, destacam. 

Concelhia lamenta que                   
algumas localidades não                
voltem a ser freguesias
A Comissão Concelhia da Moita do 
PCP, em comunicado sobre a actual 
situação social e económica do país, 
lamenta que por vontade do PS, PSD 
e CDS, as localidades da Baixa da Ba-
nheira, Vale da Amoreira, Gaio-Rosário 
e Sarilhos Pequenos “não voltem a ser” 
novamente consideradas freguesias.

Os comunistas acrescentam ainda 
no documento, que a população e as 
autarquias do concelho, “contribuíram 
significativamente para a derrota do 

processo de construção do aeroporto 
complementar do Montijo”, através da 
apresentação de razões que classifi-
cam de “fortes e sólidas”, defendendo 
a construção de um novo aeroporto 
internacional “no local certo e devida-
mente estudado”, no Campo de Tiro de 
Alcochete.

“Ao mesmo tempo que assistimos ao 
agravar da crise no país, no nosso conce-
lho verificamos a expansão e instalação 
de novas empresas, com a criação de pos-
tos de trabalho”, realçam e com a “concre-
tização de investimentos significativos”, 
que dizem provar que a estratégia das 
autarquias CDU “está a dar resultado”, 
com a criação de condições para a ins-
talação de empresas naquele território.

Na nota emitida esta semana, o 
PCP garante também valorizar “o pa-
pel dos trabalhadores das autarquias 
no combate à pandemia, que nunca 
pararam”, e que, “num quadro de di-
ficuldades extremas, com o número 
reduzido a metade por razões sanitá-
rias, cumpriram com o seu papel e por 
missão realizaram tarefas além das 
suas”, nomeadamente, com o apoio 
domiciliário, no apoio à realização de 
inquéritos epidemiológicos e ao cen-
tro de vacinação, implementado com 
a ajuda da Câmara da Moita.

Ginásio Atlético Clube é uma das colectividades da freguesia 
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BREVES

2021 ficará marcado como o 
segundo ano em que não será 
realizado o certame Automobilia 
Ibérica, na Moita, habitualmente 
organizado pelo Histórico 
Automóvel Clube do Entre Tejo 
e Sado (HACETS) e a autarquia 
local, devido à situação provocada 
pelo actual contexto da 
pandemia. Apesar da vacinação 
encontrar-se em curso, segundo 
aquele clube, a “velocidade da 

mesma não tem sido a mais 
desejável, atrasando ainda mais 
o regressar à vida normal”, o que 
possibilitaria o retorno daquele 
evento. Neste âmbito, o HACETS 
mostra-se esperançoso de que 
“2022 seja diferente e que nessa 
altura possamos levar a cabo 
a XVII edição” deste certame, 
isto “apesar de ainda termos 
muitas dúvidas”, realça numa 
comunicação aos sócios.

A autarquia da Moita volta a 
associar-se no próximo sábado à 
“Hora do Planeta”, à semelhança 
de anos anteriores, num convite 
que partiu da Associação de 
Municípios Portugueses. Neste 
âmbito, entre as 20h30 e as 
21h30, a edilidade moitense 
vai desligar as luzes dos seus 
equipamentos distribuídos 
pelo território, caso dos Paços 
do Concelho, Fórum Cultural 
José Manuel Figueiredo, 
das bibliotecas municipais e 
reservatórios elevados das 
freguesias de Alhos Vedros 
e Baixa da Banheira. Neste 
sentido, aquela câmara 
compromete-se ainda a “reduzir 

a factura energética” este ano, 
convidando toda a população a 
apagar as luzes nas suas casas e 
a criar um evento digital a este 
propósito.

Os cemitérios municipais da Moita 
reabriram na passada segunda-
feira, diariamente e dentro do 
horário normal de funcionamento. 
De acordo com a autarquia local, 
a sua reabertura continua agora 
condicionada a algumas restrições, 
com um número máximo de 
visitantes em cada um dos 
espaços existentes no concelho. 
No equipamento situado na 

freguesia do Vale da Amoreira, 
só poderão estar em simultâneo 
um total de 50 pessoas, enquanto 
que no cemitério do Pinhal do 
Forno, na Moita, a lotação máxima 
definida limita o acesso a 25 
pessoas. Em cada funeral, não 
poderá estar mais de uma dezena 
de pessoas, podendo esse número 
ser superior no caso de se tratarem 
de familiares.

AUTOMOBILIA IBÉRICA
HACETS adia realização 
de certame para 2022 

AMBIENTE
Câmara volta a juntar-se 
à “Hora do Planeta”

PANDEMIA
Cemitérios reabriram 
esta semana no concelho

DR
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Moita

PUBLICIDADE

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

Arrancou ontem no concelho da Moi-
ta mais uma edição da Quinzena da 
Juventude, num evento que promete 
voltar a animar os jovens do conce-
lho, este ano, com uma programa-
ção diferente e maioritariamente 
online, adaptada ao actual contexto 
da pandemia covid-19. “A força, resi-
liência e capacidade de adaptação e 
reinvenção da juventude”, sublinha 
a autarquia local, estão na base da 

EVENTO DECORRE ESTE ANO NAS REDES SOCIAIS

Quinzena da Juventude ‘Tá a rolar’ online até 11 de Abril na Moita

apresentação do trabalho realizado 
pelos jovens, de modo a “transmitir 
alguma alegria e ânimo” e “sempre 
de forma segura”, acrescenta, sendo 
sempre respeitadas todas as regras 
da Direcção-Geral de Saúde.

Em 2021, a programação prevista 
inclui várias manifestações culturais, 
onde estão incluídas teatro, acções 
de sensibilização, música, graffiti e 
arte urbana – com o projecto “Iden-
titário”, que pretende homenagear 
e representar identidades culturais 
presentes no Vale da Amoreira –, bem 
como desporto, além de uma exposi-
ção de pintura de Fábio Ferro, sobre 
a luz e a sua influência na criação da 
obra, tanto do ponto de vista temáti-
co como do olhar de cada espectador, 
e que estará patente entre os dias 30 
e 10 de Abril, na Biblioteca Municipal 
de Alhos Vedros.

A quinzena, que se estende até ao 

próximo dia 24, arrancou na plata-
forma digital Zoom, com a acção de 
sensibilização “Geração Igual”, sobre 
a violência no namoro e destinada a 
estudantes dos 2º e 3º ciclos e do 
ensino secundário, numa iniciativa 
organizada pelo município e a Casa 
Qui – Associação de Solidariedade So-
cial. A próxima reflexão está prevista 
para dia 28, na rede social Facebook, 
no âmbito da campanha “Sexismo: 
Repare Nele, Fale Dele, Acabe com 
Ele!”, promovida pelo Projecto Eu-
ropeu Mobiliza-te Contra o Sexismo 
e que tem por objectivo abordar e 
discutir várias questões ligadas a 
esta temática junto dos mais jovens.

Em data, hora e local a anunciar, os 
artistas concelhios Indian Man e Los 
Bagoneros vão dar música à juventu-
de, no entanto, a população terá de 
manter-se em casa e ir à janela para 
fazer “muito barulho” à passagem do 

Programação deste 
ano foi adaptada 
ao actual contexto 
da pandemia 

apresentação do livro “As Mais Estra-
nhas Estórias”, composto por ficções 
baseadas nas peças da Companhia 
Mefisteatro, onde será possível co-
nhecer guiões, processo criativo, en-
trevistas, desenhos e fotografias dos 
espectáculos daquela companhia. 
Incluída está também a exibição do 
filme “Dr. Jerónimo”.

A realização da “Projectas Pro-
jectos?”, uma Oficina de Produção, 
Gestão e Divulgação de Projectos, 
que prevê a divulgação de inúme-
ras ferramentas para que os jovens 
possam adequar aquilo que têm pre-
visto produzir, e a iniciativa “SPOR-
T4LIFE”, com o habitual passeio de 
bicicleta pelo concelho e a criação, 
durante a tarde, de uma horta ur-
bana no Palacete da Quinta Fonte 
da Prata, completam o programa 
deste ano daquela Quinzena da Ju-
ventude.

Luís Geirinhas

“Warm Up Festival Liberdade 2021”. A 
nível musical, a câmara desafia ainda 
a população a conhecer o estúdio co-
munitário do Centro de Experimen-
tação Artística, no Vale da Amoreira, 
no âmbito do projecto Sons.Ritmos.
Cores – Cultura para Todos, destinado 
a maiores de 14 anos.

Concerto itinerante anima 
população
Promovido pela Associação Movi-
mento Organizado Cultural e Artís-
tico (AMOCA), a população está igual-
mente convidada a assistir à Art’Drop 
– Graffiti. “Fica atento e mantém a 
distância porque eles vão andar à sol-
ta”, alerta a autarquia, que vai ainda 
promover neste âmbito um concerto 
itinerante com o mesmo nome. “Se 
ouvires música vem à janela porque... 
estão a tocar para ti!”, sublinha.

Da programação faz ainda parte a 
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AlmadaEste ano não se irá realizar a 
edição da Páscoa do Programa 
Férias Jovens, devido à redução 
da interrupção lectiva da Páscoa e 
actual situação pandémica, refere 
a Câmara de Almada. “Embora 
reconhecendo a importância 
que as Férias Jovens têm para 

A edição da Páscoa do 
Programa Férias Jovens 
não se realiza este ano 
devido à covid 

as famílias do concelho nas 
interrupções lectivas, considera-
se, face às actuais restrições, não 
estarem reunidas as condições que 
possibilitem a organização de um 
programa que vá ao encontro dos 
interesses dos jovens e que cumpra 
os objectivos pretendidos”.

Pandemia não travou investimentos 
da União de Freguesias de Almada 
nas escolas da sua responsabilidade 

A pandemia não fez parar os inves-
timentos da União de Freguesias de 
Almada, Cova da Piedade, Pragal e 
Cacilhas no parque escolar à sua res-
ponsabilidade, isto apesar de alguns 
projectos terem sido adiados. Mas 
quanto a obras, acordos e apoios 
direccionados às 11 escolas básicas e 
jardins de infância do seu território, 
diz Carlos Leal, responsável pelo pe-
louro da Educação da freguesia, que 
a programação está a avançar.

Para além da oferta de máscaras 
e termómetros digitais a cada uma 
das escolas, para uso de alunos, pro-
fessores e assistentes operacionais 
– um custo de 8 mil euros - a União 
de Freguesias através de protocolo de 
competências assinado com a Câma-
ra de Almada tem executado várias 
obras de manutenção nos edifícios 
escolares entre o ano passado e o ac-
tual. Em 2020 foram realizadas 798 
reparações, que representaram um 
investimento de 47 998,20 euros. 

“Em 2021 já temos investimento 
realizado na ordem dos 20 mil euros, 
portanto, até ao fim do ano, espera-
mos atingir o total da verba protoco-
lada com a câmara”, diz Carlos Leal. 
“Temos aproveitado a paragem de 
aulas presenciais, por causa da covid, 
para realizar grande parte das obras”, 
acrescenta.

À verba para operações na ordem 
de carpintaria, canalização, electrici-
dade, pinturas, entre outras, o executi-
vo acrescenta na rubrica de acções de 
limpeza uma execução de transferên-

A Assembleia Municipal de Almada es-
tá a dar andamento ao procedimento 
para ser uma das associadas da Asso-
ciação Nacional das Assembleias Muni-
cipais. A decisão de remeter à Câmara 
de Almada a recomendação para que 
delibere a adesão foi aprovada na reu-
nião da assembleia de 18 de Março.

A proposta foi apresentada por Joa-
quim Leitão, presidente da Assembleia 
Municipal de Almada, em nome da 
Mesa deste órgão, e visa dar mais “va-
lorização” ao trabalho dos deputados 
municipais “em benefício do funciona-
mento do poder local”. O documento, 
já anteriormente apresentado em con-
ferência de representantes, foi aprova-
do com 25 votos a favor dos eleitos do 
PS, PSD e CDS, abstenção do deputado 
do Bloco de Esquerda e voto contra dos 
14 eleitos da bancada da CDU.

Apesar das assembleias municipais 
serem um órgão autónomo dentro 
da estrutura do poder local, portan-
to independente das forças políticas 
que gerem as câmaras municipais, a 
presidente da Câmara de Almada, a 
socialista Inês de Medeiros, deu já in-
dicação que a proposta aprovada pelos 
deputados municipais é bem-vinda e 
terá bom andamento por parte do exe-
cutivo (PS/PSD) que governa a câmara.

“Dou nota de contentamento pela 
apresentação da proposta, e relembro 
o extraordinário trabalho feito pelas 
associações [ligadas ao poder local] – 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses e Associação Nacional de 
Freguesias – ao nível do acompanha-
mento, formação, estudo de legislação 
e apoio aos membros destes órgãos”. 
E acrescentou: São preciosas para to-
do o processo e consolidação, que se 
pretende cada vez mais forte, desses 
órgãos autárquicos”.

Já com grande parte das assem-
bleias municipais do continente e 
regiões autónomas entre as associa-
das, nos 13 concelhos da Península 
de Setúbal a Associação Nacional das 
Assembleias Municipais conta apenas 
com a adesão das assembleias do Sei-
xal, gerido pela CDU, Barreiro e Montijo 
de maioria socialista. 

Humberto Lameiras 

São 11 escolas básicas, 
com 3 mil alunos, 
na maior união 
de freguesias do 
concelho. O esforço de 
manutenção e apoios 
não arrefeceu nestes 
dias ‘estranhos’ 

QUASE 150 MIL EUROS CDU É CONTRA

DR

cias, em parcelas, para as escolas de 
“22 500 euros, em que o cabimento já 
está previsto”, afirma o autarca. 

Onde a pandemia veio obrigar 
alterações foi na programação de 
actividades relacionadas com acti-
vidade desportiva e outras também 
de interacção pessoal em presença, 
mas o executivo decidiu manter ac-
tivas parcerias com entidades que 
contribuem para o desenvolvimento 

intelectual dos alunos, acautelando 
as regras de distanciamento.

“Aproveitado a competência em 
tecnologia e educação ambiental da 
Oficina de Almada, a União de Fre-
guesias adquiriu 11 impressoras 3D, 
uma para cada escola, e está a ser pro-
porcionada formação aos professores 
para aplicarem este conhecimento 
com as suas turmas, e trabalharem 
com materiais reciclados para pro-

duzirem peças”, indica o eleito local.
Do mesmo modo, foi estabelecido 

um acordo com a Associação Almada 
Mundo para proporcionar literacia di-
gital com os alunos. “Comprámos sete 
ipads, que circulam pelas escolas, para 
trabalhar com as crianças do 4.º ano”, 
refere Carlos Leal. “É um projecto que 
tem continuado mesmo com a inter-
rupção das aulas presenciais e que, 
dizem os formadores, tem grande re-
cepção por parte dos alunos”. Um pro-
jecto que o autarca considera que deve 
ser continuado em ensino vertical, mas 
isso “depende da decisão do pelouro 
da Educação da Câmara de Almada”. 

Com 3 mil crianças a frequenta-
rem as escolas básicas do território 
que envolve as quatro localidades 
da união, o executivo avançou ainda 
com um protocolo com a Associação 
Batuka, para facultar o ensino musical 
com ‘tambores’, ao qual já aderiu uma 
centena de crianças. Também ao nível 
das artes contratou o Teatro Extremo 
para levar o ensino das artes de palco 
aos mais novos.

Nestes protocolos, incluindo equi-
pamentos, entre 2020 e este ano, 
contabiliza Carlos Leal que a União 
de Freguesias já investiu quase 40 
mil euros.

Deputados 
concelhios 
querem adesão 
à Associação 
das Assembleias 
Municipais  

A aquisição de impressoras 3D foi um dos investimento da União de Freguesias para ampliar o saber dos alunos

A saúde mental tem sido 
preocupação crescente, e 
mais ainda com a pandemia, 
com influência tanto em 
adultos como crianças. Para 
dar resposta aos mais novos, 
o executivo contratou uma 
psicóloga para acompanhar 
os alunos que apresentam 
alguns problemas no espaço  
lectivo.

“Quando é detectada uma 

Saúde mental Alunos podem 
ser acompanhados por psicóloga 
contratada pelo executivo

situação de comportamento 
desviante, ou outro, que 
pode vir a perturbar a 
aprendizagem, a escola 
contacta com a psicóloga 
para o acompanhamento 
necessário. Um trabalho feito 
em conjunto com a família”, 
explica Carlos Leal, que aponta 
terem sido feitas cerca de 325 
sessões de trabalho, a este 
nível, no ano passado. 
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Um dos piores inimigos da 
democracia será sem som-
bra de dúvida a abstenção. 
Nela se escondem os mais 

variados motivos para que alguém 
não se sinta motivado a sair de casa 
no dia das eleições e escolher os seus 
representantes e as propostas que eles 
apresentam para resolver os proble-
mas que são no fundo de todos nós.

Essa grande massa de abstencionistas 
é terreno fértil para que movimentos 
inorgânicos, alguns deles extremistas e 
com agendas bem definidas no ataque 
à democracia, pelo que o seu constante 
crescimento não pode deixar nenhum 
dos actores políticos indiferente, e faz 
com que a luta contra a abstenção seja 
uma das suas prioridades.

Porém o paradigma da luta contra a 
abstenção terá que mudar radicalmen-
te. Não podemos só nos lembrar desse 
inimigo invisível e silencioso da demo-
cracia representativa apenas quando 
há eleições e como vamos convencer 
todos aqueles que não participam no 
processo eleitoral a mudar a sua posi-
ção e como que de um passe de magia 
passarem a votar. Ora nessa altura já o 
mal está feito, e poucas pessoas irão 
alterar a sua intenção de não ir votar.

A decisão de não votar, engrossando 
assim as “fileiras da abstenção”, fica ain-
da mais difícil de compreender quando 
se trata das eleições autárquicas. Sendo 
as autarquias o elemento fundamental 
do nosso sistema democrático, quem 
mais perto está das populações e pode 
de um modo mais rápido e eficaz re-
solver os seus problemas, é para mim 
incompreensível que se registem taxas 
de abstenção tão elevadas.

Muitas teorias tentam explicar a 
razão da elevada e crescente taxa de 
abstenção, mas creio que o principal 
motivo será o crescente afastamento 
dos eleitores de todo o processo de 
decisão, e por não se sentirem parte 
da solução dos problemas.

Das muitas ferramentas que se ten-
taram implementar, creio que os orça-
mentos participativos serão uma das 
mais eficazes para trazer os cidadãos ao 

Orçamentos Participativos 
Dar a palavra aos cidadãos

OPINIÃO

Rui Carvalheira

WeMob Mobilidade de Almada 
E.M.S.A.

processo decisório. Aqui todos terão a 
oportunidade de fazer com que a sua voz 
seja escutada, que a sua ideia para aquele 
problema com que todos os dias se de-
para seja analisada, para que o projecto 
com que sonha há tantos anos possa final-
mente ganhar forma e ser implementado.

Em Almada, como em muitos muni-
cípios, decorre até ao final do mês de 
Março a apresentação de propostas 
para serem incluídas no orçamento 
participativo deste ano. Não deixe de 
participar na construção de um futuro 
melhor para a sua cidade, para o seu 
concelho, para o seu território.

PS: Gostaria de saudar a justa e mais que 
merecida atribuição do prémio Pessoa à 
Professora Elvira Fortunato pela sua dedi-
cação e excelente trabalho. Já há uns me-
ses referi nesta mesma coluna que todo 
o seu trabalho de investigação já merecia 
outros galardões. No entanto apesar dos 
muitos prémios internacionais que já re-
cebeu, este sendo nacional mostra bem 
que podemos muito bem ser “profetas 
na nossa terra”. Como almadense e an-
tigo aluno da FCT não poderia deixar de 
felicitar a Professora Elvira Fortunato por 
mais uma importante distinção.

Almada

Os orçamentos 
participativos 

serão das 
mais eficazes 
ferramentas 

para trazer 
os cidadãos 
ao processo 

decisório
Testemunha diz que 
perícia não confirma 
que desgaste de pino do 
carburador seja causa 
da paragem do motor 
da aeronave  

ACIDENTE NA COSTA DE CAPARICA

Avião envolvido na morte de duas 
pessoas na praia de São João 
tinha peça com desgaste anormal 

Um componente do carburador do 
avião envolvido no acidente na Praia de 
São João, na Costa de Caparica, em 2017, 
apresentava um desgaste anormal, mas 
não é possível garantir que tivesse sido a 
causa da paragem do motor que levou 
à aterragem de emergência.

Esta ideia admitida, na segunda-
-feira, por Virgínia Infante, do Institu-
to Superior Técnico, uma testemunha 
que falava perante a juíza de instru-
ção criminal do Tribunal de Almada 
Margarida Natário, na instrução do 
processo, uma fase facultativa reque-
rida pelos arguidos, que visa decidir 
se o caso segue, e em que moldes, 
para julgamento.

Segundo Virgínia Infante, um pino 
do carburador do avião apresentava 
“pequenos sulcos radiais”, que po-
dem ter sido provocados por resíduos 
de muito pequenas dimensões e ter 
estado na origem da paragem do 
motor, que levou o piloto instrutor 

O Cessna152, bilugar, fez uma aterragem de emergência  no areal a 2 de Agosto de 2017

DR

a fazer a aterragem de emergência 
nesta praia do concelho de Almada.

Apesar da anomalia detectada, Vir-
gínia Infante deixou claro que, pelas 
perícias realizadas, não podia afirmar 
peremptoriamente que essa anoma-
lia tivesse sido a causa da paragem do 
motor do avião.

Por outro lado, as análises efectua-
das posteriormente ao combustível 
utilizado pelo avião ligeiro, um Cessna 
152, bilugar, também não revelaram a 
presença de resíduos susceptíveis de 
provocarem a anomalia detectada.

De acordo com outra testemunha, 
Tiago Pedrosa, da Aerotécnica Lda., 
uma empresa certificada de repara-
ção e manutenção de aeronaves, o 
carburador do avião que fez a ater-
ragem de emergência na Costa de 
Caparica, “funcionou normalmente, 
e à primeira, nos testes realizados” 
depois do acidente.

A aeronave em causa descolou do 
Aeródromo de Cascais (distrito de 
Lisboa) com destino a Évora, para um 
voo de instrução em 02 de Agosto de 
2017, mas após reportar uma falha de 
motor, cerca de cinco minutos depois 
de descolar, fez uma aterragem de 
emergência no areal de São João, 
provocando a morte de Sofia Baptista 
António, de oito anos, e José Lima, de 
56, que estavam na praia.

O processo judicial, que está em 
fase de instrução, a decorrer nas ins-
talações dos Bombeiros Voluntários 
de Almada, tem como arguidos três 
responsáveis da Autoridade Nacional 
da Aviação Civil (ANAC), incluindo o 
presidente Luís Ribeiro, e três elemen-
tos da Escola de Aviação Aerocondor, 
todos acusados pelo crime de atenta-
do à segurança de transporte por ar, 
agravado pelo resultado morte.

O piloto instrutor responsável pela 
aterragem de emergência na praia de 
São João da Caparica, Carlos Conde 
d’Almeida, também arguido no proces-
so, está acusado de condução perigosa 
de meio de transporte por ar e de dois 
crimes de homicídio por negligência.

A fase de instrução tem mais duas 
sessões agendadas, para os dias 21 e 
22 de Abril.

Nas duas sessões, caso a juíza de 
instrução criminal dê deferimento 
ao pedido apresentado na passada 
segunda-feira pela procuradora do 
Ministério Público, serão ouvidos 
mais um perito e duas testemunhas.

Se o pedido do Ministério Público for 
recusado, o tribunal poderá avançar de 
imediato para o debate instrutório, para 
depois decidir sobre o eventual julga-
mento do acidente que causou a morte 
de Sofia Baptista António e José Lima. 
GR (JGS) // VAM - Lusa
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Necrologia EXTRACTO 
--- Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na Avenida 
Bento Gonçalves, número 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por Escritura de 
Justificação lavrada neste Cartório no dia vinte e três de Março de dois mil e vinte e um, a folhas 
vinte e sete e seguintes do Livro Cento e quarenta e quatro - A, JOSÉ GOMES FERNANDES 
e mulher, NATIVIDADE RODRIGUES RAIMUNDO FERNANDES, casados sob o regime 
da comunhão geral de bens, residentes na CM 1028 - Vivenda Fernandes, Covas de Coina, Coina, 
Barreiro, DECLARARAM, que com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores 
do PRÉDIO URBANO, com a área total e coberta de cento e quinze virgula zero cinco metros 
quadrados, composto por edifício de rés-do-chão para habitação, a confrontar a norte, sul, nascente e 
poente com os próprios, sito na Estrada Municipal 1028 - Vivenda Fernandes, União das freguesias de 
Palhais e Coina, (que proveio da extinta freguesia de Coina), concelho do Barreiro, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial do Barreiro, inscrito na matriz predial urbana sob parte do artigo 
1157, da União das Freguesias de Palhais e Coina (que proveio do mesmo artigo e freguesia com 
a anterior área de cento e treze vírgula trinta metros quadrados, que por sua vez proveio do artigo 
346, da extinta freguesia de Coina). ------------------------------------------------------------------------------ 
- Que, no decurso do ano de mil, novecentos e oitenta, os pais do justificante marido, Júlio Fernandes 
e Emilia Gomes que também usou Emilia Gomes Botas, iniciaram a edificação, em parte de terreno 
a eles pertencente, a qual só ficou concluída no ano de mil, novecentos e oitenta e quatro, data em 
que a doaram verbalmente aos justificantes e a participaram à respetiva matriz, já em nome dos 
donatários.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Com a ocorrência, entretanto, do óbito do pai do justificante marido, Júlio Fernandes, ocorrido a 
cinco de Maio de mil, novecentos e oitenta e dois, foi realizada partilha verbal, entre os herdeiros, 
tendo nessa data sido adjudicada aos justificantes uma parcela para logradouro do prédio por eles 
construído com a área total de mil, cento e quarenta e dois virgula quinze metros quadrados. Que 
essa parcela incluiria a área que os pais e sogros lhes teriam doado com a construção, legitimando 
assim a sua posse, e compensando os demais com outros prédios ou parcelas. ---------------------------- 
- Porém, a parte edificada deste artigo, pelas razões atrás já descritas nunca foi descrito na 
Conservatória do Registo Predial por falta de titulo de aquisição, o qual se pretende obter com a 
outorga da presente Escritura.-------------------------------------------------------------------------------------- 
- Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido continuamente 
e de forma ininterrupta, já adquiriram o referido imóvel, por USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta 
forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.----------------------------------------------------
ESTÁ CONFORME.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Setúbal, aos vinte e três de Março de dois mil e vinte um. 

A Notária

Reg. sob o n.º 257

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO

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 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?

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

Tem uma
Farmácia?

ou uma Clinica?

Anuncie 

Aqui!

Bloco Clínico
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Região no próximo sábado, entre 
as 20h30 e as 21h30. Assim, 
durante uma hora os Paços 
do Concelho e o Depósito 
de Água vão ficar sem luzes. 
A “Hora do Planeta” está a 
cargo da World Wide Fund for 
Nature (WWF).

Grândola 
apaga a luz 
para defender 
o planeta

A Autarquia de Grândola 
aderiu à “Hora do Planeta”, um 
movimento a nível mundial 
contra os efeitos nocivos das 
alterações climáticas.  Este 
ano, a iniciativa é dedicada 
à água e às alterações 
climáticas, acontecendo já 

Dinheiro vem 
totalmente do 
Governo, não havendo 
comparticipação das 
autarquias

AMIANTO

Investimento de 9,5 milhões 
para retirar coberturas de 
fibrocimento das escolas

São 9,5 milhões de euros que o Go-
verno tem destinados para retirar 
dos edifícios escolares do distrito 
as coberturas de fibrocimento com 
amianto. O acordo entre a tutela e os 
municípios da região, que não prevê 
comparticipações das autarquias, re-
vela ainda que até ao final de Agosto 
esta será uma realidade.

A informação foi dada pela secretá-
ria de Estado da Educação, Inês Rami-
res, numa reunião, em formato digital, 
com outros dirigentes locais do PS e 
também com os deputados eleitos 
pelo círculo eleitoral de Setúbal.

Na reunião estiveram ainda o 
Director-Geral da DEGEstE, João 
Gonçalves, o Dircetor de Serviços 
da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 
Francisco Neves, e a vice-presidente 
da Câmara Municipal de Alcochete, 

Maria Fátima Soares, do vereador da 
Câmara Municipal de Almada, João 
Couvaneiro, da vereadora da Câmara 
Municipal do Barreiro, Sara Ferreira e 
dos presidentes das estruturas con-
celhias de Setúbal, Sesimbra, Seixal, 
Palmela, Barreiro e Almada.

Neste encontro, onde também se 
discutiu o regresso às aulas e ques-
tões relacionadas com a testagem 
à covid-19, Inês Ramires revelou 
que a estratégia nacional para tirar 
o amianto das escolas compreende 

600 estabelecimentos de ensino e 
vai representar um investimento de 
60 milhões de euros.

Só no distrito de Setúbal foram 
identificadas 84 escolas com cober-
tura de fibrocimento com amianto, 
o que significa o número 164 mil me-
tros quadrados de amianto. Destes 
estabelecimentos, 14 não vão ser 
alvo de intervenção por decisão das 
autarquias. A saber: Seixal (9 esco-
las), Santiago do Cacém (3 escolas) 
e Grândola (2 escolas). 

A questão do amianto tem sido bastante discutida

DR

Os autarcas dos concelhos de Si-
nes, Odemira, Aljezur, e Vila do Bispo, 
abrangidos pelo Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicen-
tina, exigiram ao Governo o levanta-
mento da proibição da pesca lúdica 
devido à pandemia de covid-19.

Num comunicado conjunto, os au-
tarcas dos municípios Sines e Odemi-
ra, no litoral alentejano, e de Aljezur e 
Vila do Bispo, em Faro, manifestam-se 
preocupados relativamente à proibi-
ção da pesca lúdica e consideram ur-
gente o levantamento das restrições.

Além de fazerem “eco do senti-
mento das populações destes con-
celhos”, defendem que “a pesca 

lúdica deve ser encarada com uma 
actividade desportiva que ajuda a 
economia familiar” e que “contribui 
para manter a mente e corpo sãos”, 
pode ler-se no comunicado, enviado 
à agência Lusa pela Câmara de Sines.

Os autarcas “exigem que, de uma 
forma responsável e ponderada, 
estas actividades possam ser reto-
madas no contexto de um desconfi-
namento responsável, se necessário 
faseado por freguesias, permitindo 
aos residentes voltar a pescar ou 
mariscar na sua própria freguesia”.

As câmaras entendem ainda que 
“o esforço colectivo que tem sido fei-
to pelas gentes destes concelhos”, 

que se viram privadas “de uma série 
de actividades a bem de um motivo 
maior, a saúde e a vida humana, deve 
ser reconhecido”.

A missiva apela e tenta sensibilizar 
o Governo para “um desconfinamen-
to gradual para a pesca lúdica, ainda 
que mantendo a proibição de circu-
lação entre concelhos”.

“Esta medida, além da questão cul-
tural enraizada nestas populações, 
é fundamental para o bem-estar 
de muitas famílias, numa altura em 
que, além das dificuldades financei-
ras, subsistem preocupações com a 
saúde mental de muitas pessoas”, 
reforçam. Lusa

COVID-19

Sines e Odemira exigem retorno da pesca lúdica

BREVES

A Amarsul investiu 150 mil euros 
na aquisição de duas novas 
viaturas para a frota da recolha 
selectiva. Capacitadas para 
efectuar a recolha dos resíduos 
de plástico e de papel/cartão, 
“destinam-se exclusivamente 
a entidades comerciais, 
comércio e serviços, produtoras 

de quantidades de resíduos 
recicláveis”, explica a empresa. 
As duas novas viaturas agora 
adquiridas têm mais 30% de 
capacidade do que as viaturas 
que foram substituídas. A 
Recolha Selectiva aguarda ainda 
que a frota seja reforçada com 
mais três camiões.

A Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal, em conjunto com a 
Confederação Portuguesa 
das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas, dinamiza hoje, pelas 
18h00, uma reunião online, cujo 
grande objectivo é analisar as 
últimas medidas do Governo 

tendo em conta o apoio a 
micro, pequenos e médios 
empresários. Segundo nota da 
autarquia, em cima da mesa 
estará o comércio local, bem 
como a “abrangência que as 
medidas estão a ter nos diversos 
sectores da região”.

Era uma parede da Biblioteca 
do Pinhal Novo e agora é uma 
obra de arte. A responsável é a 
artista Daniela Guerreiro que, 
no âmbito do “Março a Partir – 
Mês da Juventude”, resolveu 
elogiar com a sua arte os livros, 

a leitura e a imaginação. Mas não 
só de sonho se faz o mural que 
agora existe, pois este também 
pretende lembrar que o 
conhecimento é evolução, e que 
tal como a educação e as artes, 
deve ser acessível a todos.

SUSTENTABILIDADE
Amarsul investe 150 mil euros 
em novas viaturas

ECONOMIA
Alcácer do Sal promove hoje 
webinar para empresários

PINHAL NOVO
Daniela Guerreiro dá cor à Biblioteca

DR
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OPINIÃO

Fernando José

Deputado do PS

Em Portugal, na Europa e no mun-
do, uma pandemia nunca viven-
ciada entrou nas nossas vidas e 
sem pedir licença propagou-se, 

arrastando com uma enorme crise de 
saúde pública, uma crise económica e 
social sem precedentes.

Este é, pois, um desafio novo para a 
sociedade e que representa para cada 
um de nós, o maior exercício de cidadania 
das nossas vidas, na busca de respostas 
assertivas e atempadas para os enormes 
desafios que todos os dias nos colocam 
à prova.

Neste caminho, que nos convoca a to-
dos, nenhum de nós pode afirmar ter res-
postas absolutas ou soluções milagrosas.

Reconhecendo que é sempre pos-
sível corrigir e fazer diferente em cada 
momento, temos que o caminho até 
aqui percorrido tem tido rumo certo 
pelas decisões tomadas e pelo enorme 
esforço dos portugueses. 

Decisões que vertem pragmatismo 
no objetivo traçado de controlar a pan-
demia, cuidar das pessoas e preparar 
o futuro. Esforço, que se traduz numa 
enorme resiliência dos portugueses e 
numa resposta coletiva no combate a 
este inimigo invisível.

Reconhecidamente, o atual contexto 
de crise representa um cenário muito 
mais dramático do que o da crise eco-
nómica e social por nós vivenciada nos 
anos de 2011 e 2014, pois numa crise que 
é mundial, temos que aos objetivos de 
proteger o emprego, recuperar o tecido 
empresarial e apoiar as famílias, consta-
tamos que o combate à crise pandémi-
ca tem sido central e prioritário na ação 
governativa.

E é neste enquadramento, que ao 
contrário do que sucedeu na crise de 
2011/2014, as respostas agora encontra-
das pelo Governo para combater a crise 
económica e social não consubstanciam 
medidas de austeridade. 

O combate a esta crise não se faz com 
cortes cegos. O combate a esta crise não 
se faz com a retirada de direitos aos traba-
lhadores. No combate a esta crise não se 
dá um passo atrás nas conquistas alcan-
çadas nos últimos 5 anos. No combate 
a esta crise não recuamos um passo na 

Resposta do Governo em tempo de pandemia 
e a retirada do amianto nas escolas da região

O PS recusou-se, assim, a despedir 
Funcionários Públicos, tendo acabado 
com o Regime de Requalificação e Mo-
bilidade Especial do Governo PSD/CDS-
-PP, integrando trabalhadores a quem se 
reconheceu vínculo inadequado e que 
constituíam necessidades permanentes 
dos serviços.

Ora, a acrescer ao caminho até aqui tri-
lhado, as respostas aos efeitos desta crise, 
tem tido no Serviço Nacional de Saúde e 
no Estado Social um pilar fundamental. 
As respostas sociais vertidas nas Medi-
das Extraordinárias representam apoios 
a mais de 2 milhões e 700 mil Pessoas e 
a 168 mil Empresas, o que em si, encerra 
um claro falhanço das visões neoliberais.

Mas, a ação do Governo não se esgota 
no combate aos nefastos efeitos desta 
pandemia e na efetivação dos compro-
missos assumidos com os portugueses, 
avança na resolução de problemas que se 
arrastam no tempo, como é o exemplo do 
amianto nas nossas escolas.

No combate a este flagelo, o mode-
lo encontrado pelo Governo para, em 
cooperação com as autarquias locais, 
resolver um flagelo que se arrastava há 
demasiado tempo, demonstra que, mes-
mo no atual contexto, a valorização da 
escola pública é uma prioridade na ação 
governativa. 

O programa nacional destinado a er-
radicar o amianto das escolas representa 
um investimento de 60 milhões de eu-
ros, abrangendo cerca de 600 escolas. 
No distrito de Setúbal foram identificadas 
84 escolas com coberturas de fibroci-
mento com amianto, o que reflete 164 
mil m2 de amianto. 

Ora, no acordo de cooperação assina-
do entre o Governo e as autarquias do 
distrito de Setúbal, num investimento 
a rondar os 9,5 milhões de euros e sem 
comparticipação por parte dos municí-
pios, até ao final de agosto, a eliminação 
do amianto das nossas escolas será uma 
realidade.

É preciso continuar a fazer ainda mais 
e melhor, não deixando ninguém para 
trás. Esse é o compromisso do Partido 
Socialista com os portugueses. 

reposição de direitos. 
E, mesmo num contexto de crise, o 

combate à precaridade laboral e a pro-
cura de soluções para problemas antigos, 
continuam a ser uma prioridade para o 
Governo.

Estas, são, pois, marcas que diferen-
ciam de forma muito clara o Governo 
do Partido Socialista, do Governo de 
Direita (PSD/CDS). Um Governo que foi 
além das exigências da Troika e que não 
se poupou a esforços para em contexto 
de crise, sacrificar ainda mais os traba-
lhadores portugueses, retirar direitos e 
atacar a contratação coletiva através do 
veto de gaveta da emissão de portarias 
de extensão.

Nos últimos anos e mesmo em contex-
to de crise, é inegável que, em matéria de 
direitos laborais, o Partido Socialista tem 
percorrido um caminho muito diferente 
do caminho que a direita percorreu no 
passado.

Um percurso com a esquerda, na repo-
sição de direitos, combate à precariedade 
laboral e criação de melhores condições e 
maior estabilidade para os trabalhadores 
portugueses.

E não obstante o atual contexto e os 
desafios desta crise sem precedentes, 
este é o caminho que devemos continuar 
a trilhar com resiliência, determinação e 
pragmatismo. As conquistas dos últimos 
anos devem ser densificadas e as respos-
tas aos novos desafios concretizadas.

Com o apoio da esquerda, mas com o 
chumbo do PSD e do CDS-PP, o Partido 
Socialista repôs, através do PREVPAP, a 
legalidade para milhares de Precários do 
Estado.

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

Vitória pára três semanas antes 
de jogo com Louletano

p14
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Desporto

Três semanas de pausa permitem afinar 
estratégia para duelo com Louletano

Dez dias depois de ter empatado com 
o Amora (1-1 no passado dia 14), em 
partida da 20.ª jornada da série H do 
Campeonato de Portugal, o Vitória 
Futebol Clube vai está agora a meio 
caminho de voltar a jogar oficialmen-
te na competição. O duelo dos sadi-
nos frente ao Louletano está agenda-
do para 3 de Abril, dia em que, caso 
conquistem os três pontos, assegu-
ram de imediato o primeiro lugar da 
série e a consequente passagem ao 
play-off de subida à II Liga.

Desde a estreia dos setubalenses 
na prova, a 18 de Outubro, dia em 
que venceram na casa do Moncara-
pachense (1-0) com golo de Mathiola, 
aos 85 minutos, nunca os comanda-
dos de Alexandre Santana estiveram 
tanto tempo sem jogar oficialmente 
como agora. De 14 de Março a 3 de 
Abril, o plantel vai estar privado da 
competição praticamente três se-
manas, facto que não é esquecido na 
preparação que a equipa tem vindo 
a fazer nos últimos treinos, tanto no 
Estádio do Bonfim como Complexo 
Desportivo Municipal do Vale da 
Rosa.

Conhecedores das dificuldades 
que vão ter pela frente no Estádio 
do Algarve, a equipa verde e branca 
tem trabalhado com foco máximo do 
duelo com o conjunto de Loulé, consi-
derada uma das melhores equipas da 
prova. Sinal inequívoco disso mesmo 
é a igualdade (2-2) que os algarvios 
impuseram na primeira volta em Se-
túbal, em partida da 10.ª ronda em 
que os golos de Zequinha e Bruno 
Ventura evitaram um dissabor maior 
diante de um oponente que marcou 
por Abou Touré e Érico Castro.

Com 18 jornadas disputadas no 
campeonato, os setubalenses, com 
14 triunfos e quatro empates, seguem 

Ricardo Lopes Pereira

Depois de defrontar o 
Amora a 14 de Março, 
sadinos só jogam a 3 de 
Abril com algarvios

VITÓRIA FC ESTÁ A UM TRIUNFO DE GARANTIR O 1.º LUGAR DA SÉRIE H

DR

invictos. Ainda com duas partidas por 
realizar nesta fase, os pupilos de Ale-
xandre Santana prometem tudo fazer 
para chegar ao final sem desaires e, 
mais importante de tudo, com o pri-
meiro posto que lhes permita discutir 
o acesso à II Liga. Além da liderança 
da tabela na série H, o Vitória também 
se destaca nos golos marcados com 
46 tentos em 18 jogos.

Neste capítulo, a média de golos 
por partida cifra-se nos 2,5, registo 
que deixa a grande distância os amo-
renses, segundo melhor ataque da 
prova com 33 tentos (média de 1,8 
por jornada). Já nos golos sofridos, 
o Vitória tem apenas a 4.ª melhor 
defesa, com 19 golos por jogo, que 
perfazem uma média superior a um 
por jornada. Neste aspecto, com 11 
golos sofridos, o Amora destaca-se 
pela positiva, seguindo-se o Olhanen-
se (14) e o Louletano (16).

Independentemente do número 
de golos marcados e sofridos, o facto 
é que o Vitória depende apenas de 
si para terminar em primeiro lugar. 
Numa altura em que restam duas jor-
nadas para o final da fase actual, os 
vitorianos dispõem de três pontos de 
vantagem sobre o Amora, emblema 
do concelho do Seixal que continua 
a perseguição os sadinos. Com 46 
pontos em 18 jornadas, o Vitória, sem 
precisar de deslizes dos amorenses 
(que vão ainda receber o Juventude 
de Évora e vão ao reduto do Monca-
rapachense), têm de ganhar um dos 
dois jogos que faltam: Louletano ou 
Aljustrelense, este último no Estádio 
do Bonfim. 

Formação sobre Integridade e 
Direitos Humanos no Desporto
À semelhança do que tem vindo a 
fazer nos últimos meses, o Depar-

tamento de Futebol de Formação 
do Vitória promoveu na passada 
segunda-feira mais uma acção de 
formação junto dos coordenadores, 
treinadores, atletas e respectivos 
encarregados de educação. Desta 
vez o tema da acção de formação e 
sensibilização foi sobre Integridade e 
Direitos Humanos no Desporto. 

“O Departamento de Futebol de 
Formação do Vitória FC continua ac-
tivo neste período de confinamento e 
realizou no passado dia 22 de Março, 
através da plataforma ZOOM, uma 
acção de formação que pretendeu 
sensibilizar os presentes para a Inte-
gridade e Direitos Humanos no Des-
porto”, informaram os promotores 
da iniciativa nas redes sociais, adian-
tando que “nesta formação estiveram 
envolvidos os escalões de Sub-14 e 
Sub-15, tendo comparecido para o 
efeito os atletas e encarregados de 

educação pertencentes a estas equi-
pas, para além dos coordenadores e 
treinadores do clube”.

O texto publicado deixa uma pala-
vra de agradecimento à Associação 
de Futebol de Setúbal (AFS), que 
esteve representado na iniciativa 
pelo seu presidente, Francisco Car-
doso. “Em estreita colaboração com 
a AFS, contámos com o seu orador 
João Valério e com a presença do 
presidente da Associação de Futebol 
de Setúbal, Francisco Cardoso, aos 
quais deixamos, desde já, o nosso 
agradecimento pela disponibilidade 
demonstrada, pela transmissão dos 
valores que devem imperar na acti-
vidade desportiva e na série de aler-
tas sobre a problemática relacionada 
com apostas ilegais e manipulação 
de resultados desportivos (‘match-
-fixing’), aos nossos jovens jogadores 
vitorianos”.

Complexo Desportivo do Vale da Rosa tem sido por estes dias palco dos treinos do plantel sadino
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total repúdio e indignação pela 
ocorrência que foi registada pela 
GNR. “Estes tristes e revoltantes 
acontecimentos são desanimadores 
para todos nós, os constantes 
assaltos são nefastos para o clube 
e para toda a sua envolvência, quer 
laboral quer desportiva. Por tudo, 

não nos façam mais isto, estamos 
fartos”, pedem os sesimbrenses 
que nos últimos tempos têm sido 
alvo de constantes assaltos, com 
custos financeiros e logísticos de 
alto valor, numa altura em que o 
clube está sem qualquer tipo de 
receita devido à pandemia.

Estádio da Vila 
Amália, em 
Sesimbra, foi de 
novo assaltado

O Estádio Vila Amália, em Sesimbra, 
foi mais uma vez alvo de assalto 
e vandalismo consumado com o 
roubo de diversa maquinaria e 
materiais de apoio à manutenção 
do relvado natural. A Direcção do 
Grupo Desportivo de Sesimbra 
manifesta publicamente o 

ATLETISMO

FUTEBOL DE PRAIA 

Sporting é Campeão Nacional 
de Corta-Mato Longo no Seixal

Selecção Nacional prepara-se para o 
Campeonato do Mundo em Sesimbra

O Sporting foi o vencedor colectivo 
do Campeonato Nacional de Corta-
-Mato Longo que se disputou no Par-
que do Serrado, em Amora.

A equipa leonina que dominou por 
completo a prova feminina venceu de 
forma folgada neste sector feminino 
com larga vantagem sobre o Recreio 
de Águeda e triunfou igualmente no 
escalão masculino com seis pontos 
de vantagem sobre o SC Braga, que 
se classificou em segundo lugar.

O campeonato, que voltou a ser 
disputado depois do ano passado 
ter sido cancelado devido à pande-
mia de covid-19, ficou marcado pela 
ausência do Benfica, que recusou par-
ticipar por não serem exigidos testes 
de covid-19 aos participantes.

A prova feminina foi disputada 
num circuito de dois quilómetros per-

Sesimbra foi o local escolhido para o 
arranque dos trabalhos preparativos 
da selecção nacional de futebol de 
praia tendo em vista a fase de qualifi-
cação para o Campeonato do Mundo, 
que se realiza na Rússia.

Este estágio, que é o primeiro de 
2021, vai decorrer entre os dias 28 
e 31 de Março, na Praia do Ouro, que 
servirá de quartel-general no arran-
que da preparação para os primeiros 
jogos de qualificação da competição 
que vão decorrer entre Maio e Junho. 

O seleccionador nacional Mário 
Narciso chamou 15 jogadores, con-
tando-se, entre eles, o sesimbrense 
Rodrigo Pinhal que representa o 
Sporting Clube de Portugal.

Guarda-Redes: Elinton Andrade  
(Casa Benfica de Loures), Tiago Pe-

corrido em quatro voltas, por 40 atle-
tas, divididas em duas séries de vinte. 
Carla Salomé Rocha, que se começou 
a destacar logo à segunda volta, cor-
tou a meta isolada com o tempo de 
27.37 minutos, Sara Moreira (27.56), 
Catarina Ribeiro (28.00), todas do 
Sporting, completaram o pódio.

No sector masculino o vencedor 
individual foi Rui Pinto (4 Run) que 
percorreu os 10 quilómetros do cir-
cuito em 31.14 minutos, menos cinco 
segundos que o corredor do Sporting, 
Rui Teixeira (31.19), que defendia os 
títulos de campão nacional conquis-
tados nas duas últimas edições. 

O atleta do Vitória de Setúbal, João 
Pereira (31.21) surpreendeu ao conquis-
tar o último lugar do pódio, superando 
Luís Saraiva (31.24), do SC Braga, e Fer-
nando Serrão (31.27), do Sporting.

trony (Sporting) e Pedro Mano (SC 
Braga);

Fixo: Bernardo Lopes (GRAP), Rui 
Coimbra (Sporting) e Bruno Torres 
(SC Braga);

Alas: Belchior (Sporting), André 
Lourenço (SC Braga), Jordan Santos 
(SC Braga), Bê Martins (SC Braga), 
Rodrigo Pinhal (Sporting) e Rúben 
Brilhante (SC Braga);

Pivôs: Miguel Pintado (Casa Benfi-
ca de Loures), Leo Martins (SC Braga) 
e João Gonçalves "Von" (Sporting).

 A concentração está marcada para 
Sesimbra às 21h 30m de domingo e 
o plano de trabalho engloba treinos 
bi-diários na segunda e terça-feira às 
10 e 16 horas e apenas um treino no 
dia 31 de Março pelas 10 horas.
J.P.

DR

No âmbito da aprovação, em Conselho 
de Ministros, do Fundo de Apoio para 
a Recuperação da Actividade Física e 
Desportiva, o IPDJ dota o Programa de 
Reabilitação de Instalações Despor-
tivas e o Programa Nacional de Des-
porto para Todos com edições extra.

O Programa de Reabilitação de Ins-
talações Desportivas será reforçado 
com mais três milhões de euros e o 

REFORÇO DE CINCO MILHÕES DE EUROS
Fundo de Apoio para a Recuperação do sector do Desporto

Programa Nacional de Desporto pa-
ra Todos com mais dois milhões de 
euros.

A medida reactivar desporto, que 
disponibiliza um montante de 30 mi-
lhões de euros, a fundo perdido, para 
apoio directo a clubes desportivos 
no processo de retoma da actividade 
desportiva federada, será, em breve, 
detalhada.

As Candidaturas ao PRID 2021+, 
destinada a clubes e associações 
desportivas sem fins lucrativos, com 
o objectivo de promover a requalifi-
cação de instalações desportivas ao 
serviço das comunidades, tendo em 
vista a melhoria das condições para 
a prática desportiva, promovendo, 
igualmente, hábitos de vida mais 
saudáveis, arrancam no dia 3 de Maio.

José Pina

A competição masculina 
começa hoje ao fim da 
tarde e a prova feminina 
disputa-se durante o 
fim-de-semana

FUTSAL

Pavilhão Multiusos de Sines 
recebe finais da Taça da Liga 
Masculina e Feminina 

As atenções do futsal nacional vão 
estar concentradas de hoje até do-
mingo em Sines que recebe no Pa-
vilhão Multiusos da cidade os jogos 
que vão decidir os vencedores das 
Taças da Liga Masculina (final eight) 
e Feminina (final four). 

Sporting, Benfica, Modicus, Viseu 
2001, Eléctrico, Fundão, Leões Por-
to Salvo e Portimonense, os oitos 
primeiros classificados da primeira 
volta da Liga Placard, são os partici-
pantes desta edição da competição 
masculina, que se realiza entre 25 e 
28 de Março.

Depois de terem feito ontem uma 
adaptação ao pavilhão, as equipas 
participantes vão entrar hoje em 
acção, a partir das 18 horas, com a 
realização do primeiro jogo que vai 
colocar frente a frente Eléctrico e 
Fundão. Pelas 21 horas, realiza-se o 
Viseu 2001 – Modicus.

No da 26, sexta-feira, o Portimo-
nense defronta o Sporting pelas 18 
horas e a partir das 21 horas disputa-
-se o Leões de Porto Salvo – Benfica. 

DR

As meias-finais realizam-se no sá-
bado com jogos às 16 e às 18h 30m e a 
final está marcada para domingo, dia 
28 de Março, pelas 18 horas.

A competição que teve o seu início 
na época de 2015/2016, teve como 
primeiro vencedor o Sporting, que 
voltou a ganhar na época seguinte. Nas 
restantes edições quem festejou a con-
quista da Taça foi o Benfica, por três 
vezes. Esta é a sexta edição da prova. 

Na competição feminina, que se 
realiza pela primeira vez, partici-
pam o Benfica, Quinta dos Lombos, 

Santa Luzia (Viana do Castelo) e 
Nun’Álvares (Fafe).

Nas meias-finais, que se disputam 
no sábado, os jogos são os seguintes: 
Nun’Álvares – CRC Quinta dos Lom-
bos (11 horas) e Benfica – Santa Luzia 
(13h 30m). A final está marcada para 
domingo, às 13h 45m. 

O Pavilhão Multiusos de Sines já 
acolheu os derradeiros encontros das 
Taças de Portugal de futsal masculino 
e feminino em 2015 e as edições de 
2017/2018 e 2018/2019 da Taça da 
Liga de futsal.
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