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Concluem-se hoje duas cró-
nicas sobre os 100 anos da 
fundação do Partido Comu-
nista Português (PCP), em 

que reflecti sobre o percurso nacio-
nal. Vamos agora ao panorama inter-
nacional, indissociável do primeiro.  

O século XX foi uma época de 
grandes convulsões sociais e políti-
cas, onde emergiram duas ideologias 
totalitárias: o Fascismo (e o Nazis-
mo) e o Comunismo. 

Se consultarmos os livros de His-
tória, gerais e escolares, bem como 
programas diversos na televisão, 
jornais e revistas, constatamos duas 
abordagens distintas, que se tradu-
zem numa denúncia dos crimes do 
Fascismo e do Nazismo e uma ocul-
tação dos crimes do Comunismo. 

E essa ocultação recorrente cons-
titui a parte mais perigosa do Comu-
nismo. 

Toda a gente conhece o Holocaus-
to; quase ninguém sabe o que é o 
Holodomor. 

O Holodomor é o nome que se dá 
aos acontecimentos ocorridos na 
Ucrânia entre 1932 e 1933, com a 
colectivização forçada por ordem de 
Estaline e que provocou a morte pela 
fome a cerca 7 milhões de pessoas, 
gerando situações de canibalismo. 

Na época de Estaline, foram mor-
tas na União Soviética cerca de vinte 
milhões de pessoas.

Na China, com Mao, a Revolu-
ção Cultural e o Grande Salto em 
Frente, atingiu-se o valor de cerca 
quarenta milhões de mortos, com a 
ocorrência de idênticas situações de 
canibalismo, todas  historicamente 
documentadas.  

Enquanto tudo isto ocorria, no 
Ocidente existia toda uma esquerda 
europeia, bem como alguns intelec-
tuais, tais como Jean Paul Sartre, Ga-

Os cem anos do PCP (2ª Parte)
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Giovanni Licciardello

briel Garcia Marquez, Pablo Picasso, 
Pier Paolo Pasolini, Pablo Neruda, Oc-
távio Paz (numa primeira fase), que se 
sentiam fascinados e seduzidos com 
o carácter supostamente igualitário 
das sociedades comunistas.  

Nos anos 50 e 60, ocorreram re-
voltas populares na Hungria e na 
Checoslováquia, prontamente es-
magadas pelos tanques soviéticos; 
mesmo assim havia muita gente que 
se recusava a constatar a repressão 
impiedosa existente para lá da ”Cor-
tina de Ferro”.

A construção do Muro de Berlim, 
em 1961, pela ex-RDA, a fim de evi-
tar a fuga massiva dos seus cidadãos 
para o Ocidente, era um claro indício 
nesse sentido. 

Até que surgiu Alexandre Solje-
nitsine.

Em 1945, Soljenitsine escreveu 
uma carta a um amigo, onde estavam 
escritas algumas palavras contra Es-
taline, tendo tal carta provocado a 
sua prisão. Na altura, Soljenitsine 
era capitão do Exército Vermelho, 
com 27 anos.

Durante os oito anos de degredo 
(1946-1954) numa longínqua aldeia 
soviética, permitiu-lhe conhecer 
muitas pessoas que estavam nas 
suas  idênticas condições.

Escreveu vários livros e aquela 
que viria a ser a sua obra-prima, O 
Arquipélago de Gulag, livro mun-
dialmente famoso, onde retratava 
as condições miseráveis, inumanas 
e ignóbeis em que viviam os prisio-
neiros e deportados pelo regime 
comunista soviético. 

Soljenitsine recebeu em 1970, o 
Prémio Nobel da Literatura.

 Nos anos 70, no Cambodja, com 
a chegada de Pol Pot ao poder e os 
seus famigerados kmers vermelhos, 
assistiu-se a um verdadeiro geno- Professor

cídio. Em apenas três anos (1975–
1978), um quarto da população do 
Cambodja (quase 2 milhões de víti-
mas, homens mulheres e crianças) 
foi assassinada nos famigerados 
“campos da morte”. 

  A marca que os kmers vermelhos 
deixaram na História é inteiramente 
feita de sangue.

 Contudo, Pol Pot nunca chegou 
a ser julgado por genocídio, como 
também não o foi Mao. Nem Estali-
ne. Nem a dinastia Kim da Coreia do 
Norte, no poder desde 1948. 

Nada disto vem mencionado nos 
livros escolares de História.

No fim dos anos 80, com a queda 
simbólica do Muro de Berlim, desa-
gregou-se quase definitivamente o 
edifício comunista, por implosão.

O Comunismo assenta em vá-
rios pilares estruturais e que são: 
o culto da personalidade dos seus 
dirigentes, a ausência de liberdade, 
a repressão, a polícia política, a uti-
lização massiva das prisões, a colec-
tivização forçada, a destruição das 
sociedades civis, o genocídio. 

Os maiores ditadores e crimi-
nosos do século XX e XXI foram, e 
são, entre outros, comunistas tais 
como: Estaline, Mao, Pol Pot, Nicolai 
Ceausescu, Enver Hohxa, Fidel Cas-
tro, Walter Ulbrich, Erich Honecker, 
Menghistu Hailé Mariam, Lavrenti 
Béria, Agostinho Neto, Slobodan 
Milosevic, Radovan Karasic, Ratko 
Mladic, Kim II Sung, Kim Jong II, Kim 
Jong Un, Daniel Ortega, etc.

Tal como com o Fascismo e o Na-
zismo, também com o Comunismo, 
a Humanidade atingiu um dos seus 
pontos mais baixos. 

O PCP é um dos herdeiros de todo 
este universo.  

Abertura

Enquanto tomava o pequeno 
almoço na varanda do meu 
apaziguamento, o castelo de 
Palmela brilhava por entre as 

nuvens que o sol intermitente teima-
va em adornar. Rodeado de papéis e 
livros, que acumulavam um fino pó 
que desdenhosamente se infiltrara 
sem eu dar por isso, acabei por co-
brar imerecida recompensa, como é 
uso quando nos debruçamos sobre o 
tempo e os objectos que ocupam o 
espaço. Era de um maltratado relató-
rio da Organização Mundial de Saúde 
e lá constavam quatro linhas que, na 
altura, cinco anos atrás, haviam pas-
sado praticamente despercebidas. 
Era sobre o futuro (próximo) do pla-
neta e rezava assim:

«- O mundo pode estar à beira de 
uma nova pandemia.

- Todos os países serão afectados.
- Os medicamentos existentes serão 

desadequados.
- Ocorrerá um grande número de 

óbitos.
- As perturbações económicas e so-

ciais serão grandes.»
Ou seja, as palavras de uma organi-

zação responsável, paga com o dinhei-
ro de todos nós para velar pela nossa 
saúde, haviam sido olimpicamente ig-
noradas, mais a ocidente que a orien-
te, o que viria a revelar-se trágico nas 
suas consequências: milhões de seres 
humanos infectados, hospitalizados, 
falecidos. Apesar dos sinais e das adver-
tências, a demora na resposta pouco 
ultrapassou o nível de controlo de uma 
peste medieval: fecho de fronteiras, e 
no interior de cada país, confinamen-
to nas próprias casas, e atitude de 
desconfiança em relação ao outro. E 
assim permanece, entre altos e baixos, 
com o vírus adaptando-se e renascen-
do, cada vez mais infeccioso em cada 
nova reencarnação.

Na senda do triunfo possível ou 
enredados num gambito de dama?

OPINIÃO

Arlindo Mota

Docente universitário

A boa, a excepcional noticia foi que, 
em menos de um ano, a comunida-
de científica mundial ter conseguido 
aprontar vacinas, que se apresentam 
uma evidência de eficácia, não conse-
guem fabricar-se em rapidez e quanti-
dade quanto seria necessário para os 
países do norte, quanto mais para os 
do sul, cujo horizonte de cobertura que 
lhes conceda imunidade de grupo se 
projecta para um período não inferior 
a dois anos, e isto num pressuposto de 
que as vacinas existentes estão aptas 
a adaptar-se a todas as mutações pos-
síveis do vírus.

Num mundo em que a Singularidade 
(conceito que vai ganhando cada vez 
mais terreno, recobrindo um mito ou a 
ambição de que a humanidade estará 
a preparar-se para um extraordinário 
salto tecnológico, alicerçado no impe-
tuoso avanço da inteligência artificial) 
cativa cada vez mais recursos - embora 
de forma relativamente discreta –, e os 
automóveis sem condutor aparecem 
subitamente no catálogo de algumas 
das principais marcas de automóveis 
arregalando os olhos e a mente dos 
consumidores, deixou-se campo aber-
to ao nosso inimigo ancestral, porque, 
conforme sublinhou António Damásio: 
«conseguimos controlar a poliomielite, 
o sarampo e o VIH, e sabemos lidar com 
a gripe, mas os vírus continuam a ser 
uma das principais fontes de humilha-
ção na ciência e na medicina.» 

Em suma, a governança do mundo 
não fez o trabalho de casa e deixou que 
uma vez mais os vírus impusessem a 
sua lei durante demasiado tempo e, em 
boa verdade, desconhecemos ainda 
se verdadeiramente esta batalha es-
tará em vias de ser ganha. E se assim 
for, a que preço de vidas humanas, de 
miséria económica, de novos pobres?

Revista 
grátis hoje 
com o seu 
jornal

A edição de hoje do jornal 
O SETUBALENSE é acompanhada 
com a revista A REGIÃO, dedicada 
ao tema Urbanismo e Habitação. 
Peça a sua nas bancas com a 
compra do jornal. As políticas 
locais de habitação, são um dos 
temas em destaque.
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conduziu relacionada com a área. 
O artigo “Práticas e Competências 
de Investigação do Terapeuta 
da Fala em Portugal”, segundo 
explicou a instituição em 
comunicado, “resultou de um 
trabalho desenvolvido pela 
equipa da Comissão de Inovação 

e Desenvolvimento da Sociedade 
Portuguesa de Terapia da Fala, 
presidida pela docente entre 2017 
e 2020”. O trabalho contemplou 
a análise de “respostas a um 
questionário online, no qual 
participaram 86 terapeutas da fala 
com prática clínica em Portugal”. 

Professora do IPS 
recebe prémio por 
investigação em 
Terapia da Fala

A professora Ana Paula Mendes, 
docente na Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de 
Setúbal (IPS), foi recentemente 
distinguida com o prémio de 
Melhor Artigo Científico pela 
Revista Portuguesa de Terapia da 
Fala, por uma investigação que 

É falso que o financiamento 
para a remoção do amian-
to nas escolas venha do 
Governo e que não exista 

qualquer comparticipação dos mu-
nicípios. Setúbal é o melhor exem-
plo da intervenção municipal nesta 
matéria.

A eliminação do amianto nas es-
colas é, há muito, justa preocupação 
de toda a comunidade educativa. 
Felizmente poderemos afirmar que 
Setúbal se encontra no grupo relati-
vamente restrito de concelhos que 
está em vias de concluir, muito em 
breve, a remoção de todo o amianto 
das escolas públicas.

Iniciámos este caminho há cerca 
de dez anos com o encapsulamento 
das coberturas das escolas básicas 
de S. Maria e das Amoreiras. Em 
2019 tínhamos concluído a substi-
tuição do fibrocimento nas restan-
tes escolas da responsabilidade do 
Município.

No início do ano letivo de 2019-
2020 mantinham, em Setúbal, co-
berturas contendo amianto apenas 
escolas da responsabilidade do 
Ministério da Educação. Estavam 
nessas condições a escolas básicas 
de Azeitão e de Aranguêz e a Escola 
Secundária D. Manuel Martins.

Apesar de já estarem protegidas e 
seguras através do processo de en-
capsulamento, as escolas básicas de 
Santa Maria e das Amoreiras foram 
incluídas, por indicação da CMS, na 
listagem de escolas em que seria ne-
cessário substituir as coberturas pu-
blicada no Despacho governamental 
N.º 6573-A/2020.

O despacho determinava que se-
riam estabelecidos acordos de cola-
boração com os municípios e que as 
obras não implicariam quaisquer en-
cargos para o Orçamento do Estado, 
leia-se para o Governo.

Em 7 de outubro, em reunião públi-
ca da Câmara Municipal, aprovámos 
a proposta Acordo de Colaboração 
para a remoção do amianto das esco-
las básicas de Aranguêz, Azeitão, Vila 
Nogueira e Escola Secundária Dom 
Manuel Martins. 

Infelizmente, algumas forças po-
líticas têm procurado passar uma 
mensagem falsa sobre o contexto e 
as condições em que a CMS procedeu 

Toda a verdade sobre a remoção do 
amianto das escolas de Setúbal

OPINIÃO

Ricardo Oliveira

parecer tempestivo sobre o programa 
de intervenção; e apoiar os órgãos 
de gestão das escolas no desenvolvi-
mento regular das atividades letivas 
no decurso da intervenção.

Compete à CMS assegurar a po-
sição de dono da obra, com tudo o 
que daí decorre; e garantir o finan-
ciamento integral da empreitada e o 
pagamento ao adjudicatário, através 
de dotações orçamentais inscritas, 
aprovadas e visadas nos termos le-
gais. 

É falso que o financiamento venha 
do Governo e que não exista qualquer 
comparticipação dos municípios. 
Aliás, além do financiamento através 
de candidatura, os municípios assu-
mem todos os custos administrativos 
das intervenções e o custo de oportu-
nidade de assumirem competências 
do Governo, em vez das que são da 
sua responsabilidade.

Os sucessivos governos assumem 
uma postura próxima da chantagem 
política. Não sendo da sua competên-
cia, para que se concretizem investi-
mentos públicos urgentes têm que 
ser os municípios a assumi-los, caso 
contrário não avançam por não existir 
disponibilidade financeira do Estado.  

Foi o que aconteceu com a remo-
ção do fibrocimento com amianto das 
coberturas das escolas. O financia-
mento tem que ser assegurado pelas 
autarquias através de candidatura a 
fundos comunitários exclusivamente 
destinados aos municípios. Há, po-
rém, um problema. É que, na parte 
em que se ultrapasse os 67 euros 
por metro quadrado de cobertura 
removida dos telhados, terão de ser 
as câmaras municipais a pagar esse 
valor a mais, o que tem acontecido 
frequentemente em resultado dos 
preços praticados pelas empresas 
que executam este trabalho. 

Logo que concluída a empreitada 
da Escola Básica de Aranguêz, por in-
tervenção e opção da CMS, todas as 
escolas do concelho estarão livres de 
coberturas contendo amianto. 

É tempo de o PS deixar de se portar 
como um miúdo de calções no deba-
te destas matérias e de querer ficar 
sempre com a bola só para si…

Vereador do pelouro da educação 
da Câmara Municipal de Setúbal

É falso que o 
financiamento 

venha do 
Governo e que 

não exista 
qualquer 

compartici-
pação dos 

municípios

à resolução deste velho problema, 
uma vez mais, em substituição do 
Governo.

Há dias, numa reunião com estru-
turas do Partido Socialista da região, 
a Secretária de Estado da Educação, 
Inês Ramires, terá informado que 
o investimento de 9,5 milhões de 
euros para eliminar o amianto das 
escolas da região teria tido origem 
no Governo, não havendo qualquer 
comparticipação financeira das au-
tarquias.

Além da leitura do já referido Des-
pacho, vale a pena analisar o Acordo 
de Colaboração entre a CMS e o Mi-
nistério da Educação. 

De acordo com o documento, 
compete ao ME apoiar, a solicitação 
do Município, na definição do pro-
grama de intervenção de remoção 
dos materiais contendo amianto; dar 

No Cais 3 do Porto de 
Setúbal foram vacinados 
800 profissionais. No 
Pinhal Novo foram 540 e 
na Quinta do Conde 340

Quase 1700 professores e assisten-
tes operacionais do ensino primário 
e pré-primário de Setúbal, Sesimbra 
e Palmela, receberam a primeira dose 
da vacina contra a covid-19 durante 
este fim-de-semana. A segunda dose 
será administrada no final de Junho.

Em Setúbal, foram 800 os profis-
sionais que se dirigiram sábado e do-
mingo, ao Cais 3 do Porto de Setúbal, 
para serem inoculados. 

Receberam mensagens sobre a ho-
ra a que se deviam dirigir ao espaço e 
à entrada, preenchiam questionários 
informativos antes de serem vacina-
dos nas várias boxes existentes. De-
pois da vacina, tinham que esperar 
durante meia hora antes de saírem do 
local para precaver eventuais efeitos 
adversos da vacina.

Carmen Marmelo, diretora de enfer-
magem do Agrupamento de Centros 
de Saúde da Arrábida (ACES Arrábida), 
considerou que o processo decorreu 
com normalidade e foi “um sucesso”. 

“O número de profissionais que 
não apareceram foi bastante redu-
zido e esta ausência pode-se explicar 
não por serem contra a vacina, mas 
por se encontrarem fora”, afirmou.

Setúbal foi dos três concelhos do 
Agrupamento de Centros de Saúde 

COVID 19

Vacinados quase 1700 
professores e auxiliares de 
Setúbal, Sesimbra e Palmela 

da Arrábida aquele que mais profis-
sionais recebeu para serem vacinados 
durante o fim-de-semana. 

Em Palmela e Sesimbra, o proces-
so de vacinação decorreu apenas no 
sábado. No Pavilhão Municipal da 
Pinhal Novo, foram vacinados 540 
professores e pessoal não docente 
do ensino primário e pré-primário de 
todo o concelho de Palmela. 

Na Quinta do Conde, também no 
pavilhão, foram 340 do concelho de 
Sesimbra.

Maria Lilina, professora do ensino 
pré primário numa escola da Quinta 
do Conde, foi uma das que compa-
receu para receber a primeira dose 
da vacina. “Estava um pouco nervosa 
devido a toda a informações sobre os 
efeitos secundários da vacina, mas 
acredito que é segura e a única forma 
de podermos todos retomar a nossa 
vida perante a nova realidade que é 
a pandemia e que não vai passar tão 
cedo”, enalteceu Maria Lilina. 

Foi um sucesso. 
O número de 
profissionais 
que não 
apareceram 
foi bastante 
reduzido 
Carmen Marmelo

DR

Rogério Matos
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Setúbal

Humberto Lameiras

Obra inserida na Rede 
Ciclável e Pedonal da 
Península de Setúbal, 
um dos projectos 
intermunicipais da marca 
Território Arrábida 

INVESTIMENTO DE 206,5 MIL EUROS

Avenida dos Ciprestes condicionada 
a partir de hoje para construção de rotunda

A Avenidas dos Ciprestes, em Setúbal, 
vai estar condicionada ao trânsito au-
tomóvel a partir de hoje, 29 de Março, 
e por um período previsível de dois 
meses, para a construção da primeira 
fase de uma rotunda que passa a ter 
recorte definitivo, uma vez que, até 
agora, apenas está identificada com 
perfis de plástico e sinalização vertical.

Esta regulação da mobilidade 
insere-se no Ciclop7 – Rede Ciclável 
e Pedonal da Península de Setúbal, 
um dos projectos intermunicipais da 
marca Território Arrábida. 

Trata-se de um plano “inserido nu-
ma lógica de promoção dos modos 
suaves de deslocação e de ligações de 
curta distância nos espaços urbanos e 
seus contextos periurbanos, promo-
vendo a intermodalidade, a utilização 
da bicicleta e a adopção do percurso 
pedonal nas deslocações quotidianas 
da população”, explica a autarquia em 
comunicado.

No caso do município de Setúbal, 

A construção da nova rotunda deverá decorrer duante dois mses  

O SETUBALENSE

esta acção representa um investi-
mento de 413 mil e 101,26 euros, 
comparticipado em 206 mil e 550,53 
euros, que correspondente a 50% do 
valor total elegível a financiamento, 
que engloba o reperfilamento das 
avenidas dos Ciprestes e Manuel 
Maria de Portela.

“O Ciclop7 concretiza uma mais 
ampla ligação entre as redes princi-
pais cicláveis dos municípios de Se-
túbal, Palmela e Sesimbra, de forma 
a permitir o acesso aos destinos pre-
tendidos em todo o território penin-

sular”, refere o mesmo comunicado.
No seu todo, este projecto impli-

ca um investimento global na ordem 
dos quatro milhões de euros, que no 
território dos municípios da Arrábida 
abrange 17 troços, com um total de 
cerca de 27 quilómetros, para pro-
mover as ligações intermunicipais em 
modos suaves de mobilidade, mais 
ecológicos e inclusivos.

A primeira fase de obras de constru-
ção da rotunda definitiva vai condicio-
nar a circulação na zona de intersecção 
com a Azinhaga de São Joaquim e a 

Rua das Galroas, que, durante o decor-
rer da mesma vai ter um estreitamen-
to de via nos dois sentidos. Entre as 
restrições destaca-se ainda o corte de 
trânsito na Azinhaga de São Joaquim.

Em alternativa, os automobilistas 
devem circular pelas avenidas Dr. An-
tónio Rodrigues Manito e Dr. António 
Manuel Gamito, Avenida Europa e 
rotunda de ligação à Avenida Inde-
pendência das Colónias.

Durante o encerramento da Azinha-
ga de São Joaquim, o acesso aos mora-
dores fica, no entanto, salvaguardado.

A Associação de Desenvolvimento 
Regional da Península de Setúbal 
(ADREPES) promoveu recentemente 
um webinar, repartido por dois dias, 
onde foram feitas reflexões sobre a 
aplicação regional da Política Euro-
peia de Coesão, no âmbito da DG 
Região da União Europeia.  

O encontro virtual, que decorreu 
entre quinta e sexta-feira, contou com 
moderação de Sofia Martins, Secretá-

INICIATIVA CONTOU COM 81 PARTICIPANTES 
ADREPES reflecte aplicação regional da Política Europeia de Coesão em webinar

ria-Geral da Associação de Municípios 
da Região de Setúbal (AMRS), tendo 
estado presentes 81 participantes, 
esclareceu a AMRS em comunicado.

No primeiro dia de webinar, “dedi-
cado ao Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária Costeiro na Pe-
nínsula de Setúbal”, esteve presen-
te Dina Ferreira, da Autoridade de 
Gestão do Mar, e Natália Henriques, 
da ADREPES. Já Teresa Almeida, 

presidente da CCDR-LVT, abordou o 
tema “Política Europeia de Coesão 
- resultados e futuro na Área Metro-
politana de Lisboa (AML)”.

A segunda iniciativa online, por sua 
vez, centrou-se “no Desenvolvimen-
to Local de Base Comunitária Rural 
na Península”. Neste debate partici-
pou Natália Henriques, directora da 
ADREPES, que explicou que “das 276 
candidaturas ao GAL ADREPES Rural 

para o período de programação 2014-
2020, 165 foram aprovadas, totali-
zando 8,85 milhões de investimen-
to e 4,94 milhões de financiamento, 
tendo sido criados cerca de 94 postos 
de trabalho”.

Também o primeiro-secretário da 
Área Metropolitana de Lisboa, Carlos 
Humberto de Carvalho, participou na 
iniciativa, ao falar sobre “o futuro da 
Política Europeia de Coesão na AML”.

CULTURA
Autarquia e 
Capricho assinam 
acordo para 
escola de jazz

A Sociedade Musical Capricho Setuba-
lense e a Câmara de Setúbal assinaram 
um protocolo para o desenvolvimento 
das actividades de uma nova Escola de 
Jazz e Música Improvisada. O acordo 
de colaboração foi assinado na passada 
sexta-feira, e envolve a atribuição de um 
subsídio por parte da autarquia de 10 mil 
euros. Com esta verba, a ser concedida 
em quatro tranches mensais, a colecti-
vidade vai adquirir instrumentos e dar 
andamento à actividade cultural da sua 
Escola de Jazz e Música Improvisada. 

“Ter aqui, na Capricho Setubalense, 
o jazz e a música improvisada é uma 
delícia. Esta casa emblemática é o sítio 
certo para a implementação deste no-
vo projecto”, destacou a presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal, Maria das 
Dores Meira, na assinatura do documen-
to, onde foi acompanhada pelo vereador 
da Cultura, Pedro Pina.

A nova escola da Capricho Setuba-
lense começou este ano em formato 
experimental e engloba actividades des-
tinadas à consolidação da educação de 
novos públicos e assume-se como uma 
aposta no futuro e na criação de novas 
gerações de músicos.

“É mais uma prova de que a emble-
mática Capricho Setubalense continua 
a modernizar-se, depois de mais de um 
século de existência”, frisou a autarca so-
bre a colectividade que conta com uma 
centenária Banda de Música, composta 
por crianças, jovens e adultos.

O projecto da nova escola prevê, 
entre outros, o desenvolvimento, em 
estreita articulação com a Divisão de 
Cultura da Câmara Municipal, prevê a 
realização de diversos eventos, entre 
eles masterclasses com músicos nacio-
nais e internacionais.

A prática instrumental de bateria, con-
trabaixo e baixo eléctrico, instrumentos 
de sopro, guitarra, piano e voz, assim co-
mo teoria e treino auditivo, classes de 
conjunto e combos e atelier de iniciação 
ao jazz são alguns dos conteúdos for-
mativos oferecidos. “Estamos convictos 
que este projecto de jazz e de música 
improvisada vai crescer e que vai trazer 
à cidade novos valores e contribuir para 
a difusão da cultura neste nosso paraíso 
à beira-Sado plantado”, comentou Sér-
gio Ricardo, presidente da direcção da 
colectividade. H.L.



29 de Março de 2021 O SETUBALENSE 5

PUBLICIDADE

Aberto ao público em 
geral, este equipamento 
permite apoiar eventos 
desportivos e receber 
actividades das escolas 
e colectividades    

EQUIPAMENTO DESPORTIVO

Centro Municipal de Natação de Águas Abertas 
entra em funcionamento esta quarta-feira

O Centro Municipal de Natação de 
Águas Abertas de Setúbal começa a 
funcionar esta quarta-feira, 7 de Abril, 

e tem já as inscrições abertas. O novo 
equipamento desportivo instalado 
no Parque Urbano de Albarquel está 
vocacionado para apoiar a prática de 
actividades aquáticas.

Para praticantes experientes ou 
iniciantes, em participação colec-
tiva ou individual, este espaço está 
principalmente direccionado para 
a modalidade de natação em águas 
abertas, e dá particular atenção à 
componente formativa e de recreio.

Para além de promover aulas para 
toda a população, o centro apoia tam-
bém a realização de eventos despor-
tivos que decorram no espaço natural 

envolvente que sejam organizados 
por clubes e outras entidades priva-
das. A par disto, tem ainda a vertente 
de facultar o desenvolvimento de ac-
tividades com escolas e com o movi-
mento associativo, e acolher treinos 
e estágios de clubes e equipas em 
competições desportivas.

O Centro Municipal de Natação 
em Águas Abertas, para além do 
edifício principal, tem um conjunto 
de espaços satélite equipados com 
cacifos individuais e chuveiros exte-
riores no interior do Parque Urbano 
de Albarquel.

Dispõe também de balneários 

e sanitários, sala de reuniões e de 
formação, zona de lavagem de ma-
terial desportivo e um conjunto de 
informações sobre como se devem 
desenvolver as actividades aquáticas 
em segurança.

Nesta fase inicial, o centro funcio-
na às segundas, quartas e sextas-
-feiras, entre as 10h00 e as 14h00 
e das 15h30 às 18h00. Aos sábados 
abre apenas de manhã, das 09h00 
às 12h30.

Apesar de ter sido inaugurado a 15 
de Setembro de 2020, o Centro Mu-
nicipal de Natação em Águas Aber-
tas “só abre agora devido a questões 

técnicas da Capitania do Porto de Se-
túbal e ao levantamento das actuais 
restrições às actividades desportivas 
ao ar livre”, explica a Câmara de Setú-
bal em comunicado.

Gerido pela autarquia, este equi-
pamento que vem reforçar a ligação 
entre a cidade e o rio Sado e promo-
ver a actividade física em espaços 
naturais, foi construído pelo Grupo 
Supera, num investimento de 75 mil 
euros, e resulta de contrapartidas fi-
nanceiras assumidas pela construção 
do Complexo Desportivo Municipal 
Supera Setúbal, na Praça de Portugal, 
prestes a abrir portas.

bicentenário localizado no Cemitério 
da Paz e outro com um século, 
sito na Avenida Mestre Lima de 
Freitas”. Também “uma melaleuca, 
plantada no Jardim de Monte 
Belo e um cipreste centenário no 
Cemitério da Nossa Senhora da 
Piedade” concorrem à classificação, 

esclareceu a Junta de São Sebastião 
em comunicado. “Entre as mais 
de duas dezenas de árvores já 
classificadas pelo ICNF no concelho, 
existe uma que está enraizada na 
freguesia, mais concretamente uma 
pimenteira-bastarda localizada no 
Jardim de Palhais”.

Município 
candidata árvores 
de São Sebastião 
a estatuto de 
interesse público

A Câmara Municipal de Setúbal 
propôs quatro árvores fixadas 
na freguesia de São Sebastião ao 
estatuto de interesse público, 
classificação definida pelo Instituto 
da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF).  Na candidatura 
constam dois sobreiros, “um 

Humberto Lameiras
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Setúbal

Confinamento obrigou escolas e pais a adaptarem apoio 
a alunos com necessidades educativas especiais

As aulas à distância, para além de 
terem vindo reduzir em muito a in-
teracção entre alunos e professores, 
obrigaram os encarregados de edu-
cação dos mais jovens a um acompa-
nhamento e supervisão superiores 
da aquisição de conhecimentos, que 
normalmente decorre nas escolas. 

A situação é mais grave quando se 
trata de alunos que, por diversas ra-
zões, apresentam maior dificuldade 
na aprendizagem de conteúdos, e 
que por isso necessitam de medidas 
de educação inclusivas e diferencia-
das. Uns mantiveram-se em aulas 
presenciais, mas outros por opção 
dos pais receberam aulas em casa 
também através de meios informá-
ticos,  

O acompanhamento destes alu-
nos é, em situação normal, feito por 
uma EMAI - Equipa Multidisciplinar 
de Apoio à Educação Inclusiva - onde 
se destacam o professor de Ensino 
Especial e o psicólogo escolar, que 
ajudam o aluno a desenvolver de-
terminado tipo de competências, 
de acordo com as particularidades 
de cada jovem: de forma resumida, 
o psicólogo actua muitas vezes como 
consultor, intervindo maioritariamen-
te quando as questões são do foro 
emocional e psicológico, e o profes-
sor acaba por trabalhar a atenção, a 
concentração e a leitura de palavras 
ou imagens.

 Este trabalho conjunto, que apa-
receu como novidade há relativa-
mente pouco tempo, sofreu com as 
restrições impostas pelo primeiro e 
segundo confinamento e, embora te-
nha havido uma adaptação das partes 
envolvidas, alguns encarregados de 
educação interrogaram-se pela falta 
de empenho dos profissionais duran-
te esta época. 

Fernando Afonso, professor de 
Educação Especial na Escola Se-
cundária du Bocage, assegura que a 

Os alunos com 
dificuldades especiais 
de aprendizagem 
foram dos que mais 
se ressentiram com as 
aulas síncronas, é o que 
dizem professores e 
psicólogos     

EM TEMPO DE PANDEMIA 

DR

equipa multidisciplinar continuou a 
dar apoio a todos os alunos que ne-
cessitam, o que já acontecia antes do 
confinamento. Acrescenta que, de 
acordo com o que está estabelecido 
pelo despacho do Ministério da Edu-
cação, os alunos com mais problemas 
e que têm, portanto, currículos dife-
rentes dos outros alunos, tiveram 
apoio presencial. 

Com alunos com Síndrome de As-
perger, por exemplo, cujo obstáculo 
à aprendizagem é, acima de tudo, a 
dificuldade na interpretação de situa-
ções dúbias, não há a necessidade 
de trabalhar directamente, afirma 
Fernando Afonso, dado que o seu 

acompanhamento passa muito pela 
realização de “alguns tipos de chara-
das, com questões de interpretação 
um bocadinho dúbia, que levam o 
aluno a ter que realizar um trabalho 
de compreensão”. 

No caso de alunos cujo problema 
é a motricidade fina, pelo contrário, 
considera ser impossível trabalhar à 
distância, devida a necessidade da 
utilização, para o efeito, de certos 
materiais que apenas a escola possui. 

Por sua vez, Cláudia Galambas, psi-
cóloga na escola há seis anos, consi-
dera que a situação imposta pelo pri-
meiro confinamento, consequência 
do Estado de Emergência decretado 
em Março de 2020, impôs grandes 
obstáculos ao seu trabalho, resultan-
tes, principalmente, do processo de 
adaptação dos alunos a esta nova 
realidade. Embora durante todo es-
te ano tenha havido a familiarização 
com as videoconferências, a técnica 
de saúde afirma que “muitos alunos 
preferem o ensino presencial, e por 
isso desconectam-se um bocadinho 
mais. Não se envolvem tanto, ou te-
nho que os chamar para as sessões”. 
As dificuldades prendem-se ainda 
com a necessidade sentida pelos alu-

nos de terem o seu espaço pessoal 
e, entretanto, passaram para uma 
situação de partilha do mesmo com 
outros elementos da família. “Claro 
que não se sentem tão à vontade, se 
calhar não vão falar de algumas coisas 
porque os pais ou irmãos estão ali a 
ouvir”, partilha a psicóloga. No entan-
to, considera que “para alguns alunos, 
as mudanças têm mais interferência 
do que para outros” e, com o objeti-
vo de proporcionar a todos o melhor 
acompanhamento possível, desloca-
-se à escola sempre que necessário.  

Acima de tudo, afirma que com 
todas as alterações no ensino de-
correntes da pandemia, é ainda mais 
importante o apoio de quem vive 
com o aluno, tenha ele necessida-
des educativas especiais ou não. Es-
te apoio traduz-se em coisas muito 
simples como “ir perguntando como 
é que eles se sentem, proporcionar 
um ambiente calmo, ter um espaço 
físico onde eles possam ter algum 
momento a sós, ou confidencial, 
e ter uma comunicação o máximo 
tranquilo possível, e de confiança, 
para que se as coisas não correrem 
tão bem, saberem que podem contar 
com a família”.

Enquanto a aprendizagem de matérias de interpretação pode não obrigar a aulas presenciais, o mesmo não é possível quando se trata de motricidade fina   

Alunos precisam do seu espaço

DR

Equipa 
multidisciplinar 
continuou a 
dar apoio a todos 
os alunos que 
necessitam, o 
que já acontecia 
antes do 
confinamento
Fernando Afonso
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São Domingos Futebol Clube celebra 100 anos de história p12 e 13

Hoje deixo-vos uma relação 
de alguns dos muitos es-
tabelecimentos que exis-
tiram em Setúbal. Porque 

recordar é viver.
Avenida 5 de Outubro: Edifício das 

florinhas da rua. Sindicato dos empre-
gados de escritórios e, no rés do chão, 
venda de jornais e livros, o ferrador 
José Graça. 

Transportes Piedade, hoje instala-
ções camarárias. Adega do Renato, 
pertencente a Joaquim Bina, hoje 
uma casa de móveis. Padaria, hoje 
uma pastelaria. 

Instalações da delegação de saúde, 
agora da Santa Casa da Misericórdia, 
onde se vende material ortopédico. 
Adega dos passarinhos, hoje com o 
mesmo nome, mas que recentemen-
te fechou e está à procura de nova ge-
rência. Casa de móveis de Gonçalves 
e Branco, encerrada. 

Secretaria notarial: notários Dr. An-
tónio Guerreiro Ponte Lopes, pai do 
Almirante Fuzeta da Ponte, Dr. Miguel 
Pereira Osório de Castro e Dr. Eugénio 
da Fonseca, hoje um estabelecimento 
oculista. 

Moagem Lisbonense, o edifício foi 
demolido e feito outro de raiz: Banco 
Espírito Santo Comercial de Lisboa 
(BESCL); Sindicato dos Bancários 
Sul e Ilhas (SBSI); Consultórios de 
Advogados; Serviços Camarários; 
Escritórios; etc. 

Casa de fotos, hoje um estabeleci-
mento de turismo, onde antigamente 
chegou a ser umas instalações ban-
cárias do BESCL. 

Casa Galinha Gorda, hoje é um 
edifício para prática de uma religião. 
Duas casas de material de construção 
civil: Tijocal e Jorge Augusto Luz, am-
bas extintas. 

Tribunal de trabalho, edifício com 
um grande quintal, foi demolido e 
contruído no seu lugar um edifício 
de raiz: garagem para recolha de 
carros, bomba de gasolina, etc. Edi-

Recordar alguns 
dos estabelecimentos que 

existiram em Setúbal

OPINIÃO

Custódio Pinto

fício residencial, com quintal, e um 
dos inquilinos foi o Dr. Ponte Lopes 
e depois a intendência da defesa do 
consumidor, hoje a ASAE. 

Adega dos Portões de Ferro, hoje o 
café Canoa. Garagem São Cristóvão, 
recolha de carros e bomba de gaso-
lina, do Sr. Mário Rica, sócio da firma 
Ilídio Paninho Lda., hoje o Minipreço. 

Matador municipal foi demolido e 
construído um edifício de raiz para a 
transportadora Setubalense de João 
Cândido Belo e Filhos Lda, hoje Trans-
portes Sul Tejo. O matador foi para Ca-
chofarra. Junto ao matador recordo-
-me de uma casa que vendia cal, do Sr. 
Perdiz Cardoso, e outra de cimentos e 
similares, do Sr. Francisco Maria Soares, 
à esquina. Próximo da rodoviária o café 
Tamar, de Campos e Marrafa Lda, hoje 
uma casa de cosmética. 

Café Benjamim, do Sr. Rui da Re-
novadora. Continua como café mas 
já passou por vários proprietários. 
Restaurante O Pescador, do Sr. Rui 
da renovadora. Depois um estabe-
lecimento de eletrodomésticos, um 
talho, casa de confeções Vidal, hoje 
casa Martins. 

Stand de automóveis da Garagem 
Bocage, hoje uma drogaria. Estação 
de serviço de bomba de gasolina de 
Rogério Miguéns Gonçalves, hoje um 
edifício de imobiliária. Adega de Bons 
Petiscos e de Marisco, junto à fonte, 
passou a ser o Banco do Fomento e 
hoje uma casa de tatuagens. À esqui-
na, a adega do Palmelão, hoje casa de 
comidas de peixe assado, Mar Azul.

Em 11/02/2021 foi encerrada a ro-
doviária TST na Avenida 5 de Outubro 
para um novo terminal na Várzea. 

O relembrar de alguns dos estabe-
lecimentos que já não existem em Se-
túbal tem tido uma grande aceitação. 
E incentivos para que continue, o que 
farei, pois recordar é viver.

Viva Setúbal

BREVES

A Junta de Freguesia de 
São Sebastião procedeu à 
pavimentação de um troço 
situado na Rua do Monte, no 
Bairro da Alameda das Palmeiras, 
com o objectivo de beneficiar a 
mobilidade pedonal da zona. 
No novo passeio, que substitui 
agora um caminho que se 
encontrava em terra batida, foi 
colocado pavê, numa extensão 
de cerca de 30 metros, além de 
o terreno ter sido nivelado e os 
lancis reparados.

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Setúbal receberam um apoio 
financeiro por parte da Junta de 
Freguesia de São Sebastião no 
valor de cinco mil euros, “para 
a aquisição de uma ambulância 
de socorro”, explicou a 
autarquia em comunicado.
“O veículo destina-se a assegurar 
a estabilização e transporte de 
doentes que necessitem de 
cuidados durante a deslocação 
para unidade hospitalar”.

A Câmara Municipal de Setúbal 
tem agendado para o próximo 
dia 6, em formato digital, um 
debate com o tema “Cidadania 
e Liberdade”. A sessão de 
abertura será conduzida por 
Ricardo Oliveira, vereador 
da Educação, pelas 18h00, 
dando-se em seguida início ao 
encontro virtual. As inscrições 
são gratuitas, mas requerem 
o preenchimento de um 
formulário. 

MOBILIDADE
Rua do Monte 
beneficiada com 
novo passeio 

SÃO SEBASTIÃO
Junta entrega 
5 mil euros aos 
bombeiros 

6 DE ABRIL
Município fala 
sobre cidadania 
e liberdade

Maria Carolina Coelho

Últimos dados da 
PORDATA revelam que 
há dois anos existiam 
1377 trabalhadores da 
administração pública 
no concelho

São vários os funcionários públicos 
da região de Setúbal que integram a 
missão nacional contra o actual Sis-
tema Integrado de Avaliação de De-
sempenho da Administração Pública 
(SIADAP), que avalia os trabalhadores 
através de “quotas”, por considera-
rem que este traz impactos negativos 
para a sua carreira e vida pessoal. 

Em proposta por si apresentada, o 
movimento “Missão Pública Organiza-
da”, do qual fazem parte funcionários 
de câmaras, hospitais e outros serviços 
de saúde, universidades e escolas, ex-
plica que o que “poderia ser uma ferra-
menta de capacitação, inovação, moti-
vação e empoderamento dos recursos 
humanos”, tem demonstrado ser “um 
fracasso com fortíssimos impactos 
directos na carreira profissional e, por 
conseguinte, na qualidade de vida, saú-
de física e mental das pessoas que se 
dedicam ao sector público”.

Em alternativa, pretende que seja 
implementado “um sistema de ava-
liação simples, útil e ágil, focado no 
planeamento organizacional, moni-

PEDEM SISTEMA "SIMPLES, ÚTIL E ÁGIL"

Funcionários públicos 
da região querem 
avaliação sem
quotas e sem sigilo 

torizável e altamente participado por 
todos”. Para o efeito, considera ser 
necessário “acabar com o sistema de 
quotas de desempenho, que distorce 
a avaliação e desmotiva os trabalhado-
res” e “acabar com o sigilo existente”, 
passando-se a “publicar todas as notas 
(serviços, dirigentes e trabalhadores) 
para criar confiança no sistema”. 

De acordo com os últimos dados 
divulgados pela base de estatísticas 
PORDATA, existiam em 2019, no con-
celho sadino, 1 377 trabalhadores na 
administração pública, dos quais 690 
eram homens e 687 mulheres. Florbela 
Fidalgo, residente em Setúbal, é uma 
das funcionárias públicas que compõe 
este movimento, por estar “desagra-
dada com este sistema de avaliação”, 
afirmou a O SETUBALENSE.

A trabalhar actualmente numa autar-
quia, Florbela Fidalgo esclareceu que 
este sistema “acaba não só por afectar 
os trabalhadores da administração lo-
cal, mas também central”, abrangendo 
“trabalhadores de Norte a Sul do País”. 
“No fundo, Setúbal acaba também por 
estar contemplado porque contamos 
com muitos serviços públicos no con-
celho, como, por exemplo, a Câmara 
de Setúbal”, acrescentou. 

Com o objectivo de “debater as 
condições que existem na função 
pública”, a funcionária pública expli-
cou que “os trabalhadores se reúnem 
virtualmente todas as semanas”. O 
movimento tem actualmente activa 
uma petição dirigida à Assembleia 
da República para revogar o actual 
sistema. 

Trabalhadores do movimento reúnem-se virtualmente todas as semanas

DR
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Opinião

Decorrido um ano desde o início 
da paralisação do setor cultu-
ral, todas as áreas da Cultura 
enfrentam perdas significa-

tivas e danos profundos. Todo o setor, 
nas suas mais diversas vertentes, vive a 
maior crise de sempre.

Tratando-se de um setor fundamen-
tal para o Estado, com enorme impacto 
no emprego, na criação de riqueza e no 
desenvolvimento global do país, não se 
compreende que tenha sido tão pouco 
considerado pelo Governo.

Infelizmente, o Ministério da Cultura 
tem pautado a sua atuação por uma 
total desconsideração para com o se-
tor cultural e criativo e um profundo 
alheamento face às necessidades e à 
procura de respostas e soluções para 
um setor tão fustigado pela pandemia 
de Covid-19.

Apesar de a Senhora Ministra da Cul-
tura ter reconhecido que “a Cultura foi 
um dos setores mais atingidos no meio 
deste tsunami que se abateu sobre o 
país”, o que é certo é que pouco (ou 
nada) fez para lutar por medidas que 
mitigassem estes efeitos tão prejudi-
ciais ao setor, preferindo uma atitude 
de resignação e de conformismo. De 
facto, apesar de o Ministério da Cultura 

É tempo 
de atuar, 
de agir!

OPINIÃO

Fernanda Velez 

Deputada do PSD

PUBLICIDADE

ter consciência da gravidade dos pro-
blemas, as medidas que levou a cabo 
para este setor foram sempre insufi-
cientes e tardias, originando um clima 
de incompreensão, que despoletou uma 
generalizada contestação perante tanta 
negligência e afastamento.

E, quando se tornou público o Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR), um 
dos instrumentos de que o Governo dis-
põe para relançar a economia nacional, 
o setor cultural ficou incrédulo por este 
Plano não contemplar uma única medi-
da específica para a Cultura.

Tentando justificar o injustificável, 
o Senhor Primeiro-Ministro assegurou 
que o objetivo é considerar novos pro-
gramas ou novos projetos, e por isso se-
riam bem-vindos todos os contributos 
que chegassem até 01 de março, dia em 
que terminou a consulta pública do PRR. 

Esta postura do Senhor Primeiro-
-Ministro, mais do que um alijar de res-
ponsabilidades, representa uma ver-
dadeira afronta ao setor cultural, uma 
vez que, desde o início da pandemia, os 
representantes das diversas atividades 
culturais têm vindo incessantemente 
a manifestar as suas preocupações e a 
apresentar propostas.

No passado dia 2 de março, o Grupo 

Parlamentar do PSD realizou uma Con-
ferência de Imprensa destinada a fazer 
um Balanço da Situação da Cultura e 
Atividades Criativas em Portugal. Con-
forme a realidade demonstrou ao longo 
dos últimos 12 meses, o balanço tem de 
ser francamente negativo. 

Perante a falta de respostas justas e 
concretas do Governo ao setor, o Gru-
po Parlamentar do PSD apresentou na 
Assembleia da República um ambicioso 
Projeto de Resolução, recomendando 
ao Governo que assuma a “afetação ao 
setor cultural e criativo nacional de valor 
não inferior a 2% das verbas europeias 
do Mecanismo de Recuperação e Resi-
liência que cabem a Portugal”, Projeto 
este que foi aprovado, apesar do voto 
contra do Partido Socialista.

Quando o Governo não ouve, não dis-
cute e não resolve, compete aos demais 
órgãos de soberania promover espaços 
de diálogo consequente sobre a Cultu-
ra e as respostas urgentes à pandemia. 
Neste sentido, o PSD apresentou, na 
Comissão de Cultura e Comunicação, 
um Requerimento para a Audição Par-
lamentar de um conjunto alargado de 
associações, entidades ou plataformas 
representativas das Artes e da Cultura, 
sobre as respostas e medidas destinadas 

a proteger o setor cultural e criativo. 
Chegados ao fim de dois dias intensos 

de Audições (23 e 24 de março) ressalta 
a confirmação de um diagnóstico que 
evidencia uma absoluta irrelevância po-
lítica do Ministério da Cultura na ajuda 
ao setor cultural, um setor completa-
mente paralisado devido à pandemia 
de Covid-19. Todos os representantes 
das diferentes áreas concordaram que o 
setor não pode ser ignorado neste Plano 
de Recuperação e Resiliência nacional e 
foram unânimes em considerar a neces-
sidade de o Governo atuar, de forma a 
possibilitar a retoma efetiva de um setor 
tão importante para a atividade nacio-
nal, como é o setor da Cultura.

O PSD, enquanto maior partido da 
oposição, continuará a exigir que o 
Governo assuma o compromisso de 
revitalizar de forma estruturante o se-
tor cultural e criativo, tendo em conta 
os contributos e soluções dos seus re-
presentantes. 

Para o PSD, não há mais margem para 
continuar a falhar e a ignorar a Cultura 
em Portugal. 

Para o PSD, é tempo de atuar, de agir!
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Rua Augusto da Costa, nº 1 - 1 A - 2910-410 Setubal
265 239 390 | 265 419 488 | e-mail: medisete@gmail.com

Dra. Anabela Nabais - Neurocirurgia
Dra. Nélia Alegria - Medicina Geral e Familiar

Dra. Teresa Bertolo - Medicina Geral e Familiar
Dra. Maria José Leitão - Psicologia | Hipnoterapia (Acordos)

Dr. Mário Godinho  - Dermatologia
Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 

Tratamento Não Cirúrgico de Varizes (Derrames)  - Esclerose, Laser Co2, Laser Vascular, Carboxiterapia

Dra. Maria João Baião - Psiquiatria 
Dr. Norberto Gomes e Dr. V. Pedro Correia - Tratamento de Obesidade

Medisete - Centro Médico, Lda.
Direcção Clinica – Dr. Norberto Gomes

Classificados

Bloco  Clínico

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

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

Precisa-se (M/F) Electricista
Oficiais e Ajudante • Admissão Imediata

Trabalho no Carvalhal  
Contacto: 211 379 212 • Jb.zutel@gmail.com

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

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

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

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

emergência funerária?

Você sabia?

FUNERÁRIA  SETUBALENSE - 265 550 045 / 265 238 528 
(SERVIÇO PERMANENTE)

    N. 01-09-1924        F. 23-03-2021
PULQUÉRIA MARIA DOS ANJOS

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do 
seu ente querido. O funeral realizou-se dia 25 de Março 2021 pelas 12h00 
para o Crematório de Setúbal. Agradecendo a todos quanto se dignaram e 
participaram em tão piedoso acto, bem como a todos que de qualquer outra 
forma manifestaram o seu pesar. A Gerência e colaboradores agradecem 
a compreensão dos familiares por não se efectuar uma despedida digna 
resultante das regras que temos que respeitar devido ao estado de calamidade 
a que todos estamos sujeitos. BEM HAJAM.

FUNERÁRIA  SETUBALENSE - 265 550 045 / 265 238 528 
(SERVIÇO PERMANENTE)

    N.13-09-1936          F. 24-03-2021
LUCÍLIA MARIA DIAS NOVO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o  falecimento 
do seu ente querido. O funeral realizou-se dia 27-03-2021 pelas 12h00 
para o Crematório de Setúbal. Agradecendo a todos quanto se dignaram e 
participaram em tão piedoso acto, bem como a todos que de qualquer outra 
forma manifestaram o seu pesar. A Gerência e colaboradores agradecem a 
compreensão dos familiares e amigos por não se efectuar uma despedida 
digna resultante das regras que temos que respeitar devido ao estado de 
calamidade a que todos estamos sujeitos. BEM HAJAM.
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Desporto

São Domingos, um 
clube centenário 
no coração da 
cidade de Setúbal 

O São Domingos Futebol Clube cele-
bra 100 anos de história, repleta de 
glória, sucessos, resistência, desapa-
recimentos e ressurgimentos. Após 
100 anos, continua a ser o orgulho de 
um bairro e da sua gente. 

Da origem do São Domingos Foot-
-Ball Club (como era denominado no 
início, à “inglesa”) sabe-se muito pouco. 
Consensual é a sua data de fundação, 
28 de Março de 1921, no bairro homó-
nimo. Os sócios foram passando estas 
histórias, com nomes e protagonistas, 
de geração em geração, mas quase sem 
registos que as comprovem. Muitos 
destes documentos estariam no arqui-
vo do clube, que foi apreendido pela 
PIDE nos anos 40, aquando do envol-
vimento de dirigentes do São Domin-
gos na oposição ao regime salazarista, 
como foi o caso de José Bernardo. 

O conhecido anarquista setubalen-
se, que é preso pela polícia política no 
Tarrafal, é um dos fundadores citados 
pelos associados mais antigos. O jornal 
Os Sports, a 6 de Março de 1933, entre-
vistara o jovem presidente do clube à 
época, José Carlos. Sendo ele próprio 
dirigente desde a primeira hora, des-
creve as origens e alguns fundadores: 
Hermínio Guilherme, Afonso Nunes, 
Salvador dos Santos, José Guilherme, 
que até aos anos 40 acumulavam 
funções de jogador e dirigente, quase 
indistintos na infância do futebol. 

Após os primeiros torneios populares, 
surge a ideia para um primeiro organis-
mo federado de futebol na cidade: a Liga 
de Football de Setúbal, criada em 1925, 
sendo o São Domingos um dos funda-
dores. Participou nestes primeiros cam-
peonatos até à criação da Associação de 
Futebol de Setúbal em 1927, agora inde-
pendente de Lisboa (tal como o distrito), 

tendo o clube a honra de ser também 
um dos treze clubes fundadores. 

Da glória nos anos 30 ao 
desaparecimento nos anos 40 
No futebol, os resultados não tardaram 
a chegar: foi campeão da Divisão Regio-
nal – Núcleo de Setúbal em 1930/1931 e 
1931/1932. Entre 1935 e 1942, manteve-
-se entre a elite da Divisão de Honra do 
Campeonato de Setúbal, com presta-
ções meritórias que deram a possibili-
dade de aceder aos campeonatos na-
cionais, um dos maiores feitos desta 
pequena coletividade. Apesar de os 
resultados não serem particularmente 
entusiasmantes, deu grande visibilida-

de ao clube, que nos três anos de parti-
cipação na 2ª Liga Nacional (1935/1936, 
1936/1937 e 1939/1940, este último já 
na nova 2ª Divisão) jogou contra clubes 
de renome: o Casa Pia, o Chelas (jogo 
que o São Domingos ganhou por 5-2!), 
o Juventude de Évora, o União Lisboa 
e o Operário Futebol Clube. 

Para além do futebol, o São Domin-
gos desenvolveu o seu ecletismo no 
desporto popular. O futebol era – como 
na maioria dos clubes – o motor, mas 
também tinha secções de atletismo, 
basquetebol, ténis de mesa e sobre-
tudo ciclismo. Tornou-se protagonista 
da velocipedia do distrito, como organi-
zador de corridas e como participante, 
com ciclistas que muito dignificaram o 
manto verde e preto. 

Nos anos 40, mesmo continuando 
a ser um dos clubes mais populares, 
o São Domingos desaparece. A docu-
mentação não esclarece este desapa-
recimento, de um dia para o outro, do 
mapa associativo, mas vários factores 
influíram: dificuldades económicas 
próprias das pequenas colectividades; 
a criação da Direcção Geral de Educa-
ção Física, Desportos e Saúde Escolar 
em 1942, que burocratizou a prática 
desportiva, aumentando as despesas 
para os pequenos clubes; e a oposição 
ao Estado Novo por parte de vários di-
rigentes e atletas. O facto é que, no final 
da década, o clube tinha fechado portas. 

Sedes como polos de cultura          
e solidariedade
A sede do clube foi sempre um espaço 
de referência no bairro. Não era ape-
nas ponto de encontro, mas um polo 
de cultura popular. Começou por ser 
no Largo 28 de Janeiro e até aos anos 
40 mudou de instalações três vezes, 

sendo a sede da Rua Edmond Bartis-
sol a mais lembrada. Esta funcionou 
ao longo dos anos 30, com eventos 
frequentes, como os participados bai-
laricos ou os espectáculos de teatro. 
Com o ressurgimento do clube, nos 
anos 70, o São Domingos instalou-se 
na Rua Gil Vicente, onde se tornou no-
vamente espaço de convívio e de apoio 
à comunidade. Numa altura em que 
ter água canalizada e quente era um 
luxo, o clube tinha balneários onde os 
moradores do bairro podiam ir tomar 
duche. Em 2013, a sede mudou-se para 
o Jardim de Palhais. 

Ressurgimento nos anos 70         
e novas conquistas
Passaram mais de duas décadas e um 

grupo de jovens do bairro, ouvindo as 
entusiásticas narrativas dos antigos 
sócios, decidiu que o São Domingos 
devia ressurgir! Os primeiros tempos 
foram no mínimo frustrantes: nenhum 
documento, nenhuma taça a relem-
brar o glorioso passado. Os troféus, 
segundo alguns, tinham sido vendi-
dos ao ferro-velho e a documentação 
apreendida nos anos 40 pela PIDE pa-
ra silenciar e eliminar a história de um 
clube de opositores ao regime. Mas 
nada podia parar a juventude do São 
Domingos. Os anos 70 foram tempos 
de grande mobilização e inquietação: 
rifas, bailes, festas, tudo podia ajudar. 
Os Santos Populares tornaram-se 
uma quermesse pró-clube. A partir de 
1976, com os primeiros órgãos sociais 

O clube 
tornou-se 
uma potência 
na Pesca 
Desportiva, 
na cidade 
de Setúbal, 
chegando a 
ser Campeão 
Nacional 
do INATEL 
em 2000
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A epopeia desta referência do desporto popular, que se 
prepara para lançar um livro a contar um século de história
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PUBLICIDADE

eleitos depois da “refundação” e uma 
sede condigna (na Rua Gil Vicente), o 
São Domingos inscreveu uma equipa 
juvenil no campeonato da Associação 
de Futebol de Setúbal. A colectividade 
voltava ao desporto popular de Setúbal 
de queixo erguido. 

Os anos 80 e 90 abriram a porta das 
conquistas: o ciclismo, o atletismo e o 
futebol voltaram a rechear as vitrines 
do clube de troféus. No futebol foram 
dezenas os torneios ganhos, em todos 
os escalões. Tinha até uma equipa fe-
minina, estando entre os pioneiros na 
cidade! Apesar destes sucessos, foi 
uma nova modalidade a mais titulada 
no clube: a pesca desportiva. Nesta, o 
São Domingos tornou-se uma potência 
na cidade de Setúbal, chegando mes-

mo a ser Campeão Nacional do INATEL 
em 2000. Ainda hoje, o clube é presen-
ça obrigatória nas competições. 

O São Domingos no século XXI 
A entrada nos anos 2000 foi muito 
complicada para o São Domingos: a 
sombra do desaparecimento voltava 
a pairar no horizonte. A quebra de ac-
tividades, receitas, sócios e novos diri-
gentes atormentou a colectividade até 
cerca de 2012, altura em que o clube 
correu o risco de desaparecer com-
pletamente e ver as chaves da sede 
entregues à Câmara Municipal de Se-
túbal. Eis que surge uma nova geração 
de dirigentes que criou as condições 
para enfrentar os desafios modernos 
do associativismo, assumindo Mi-

guel Aleixo a direcção, até aos nossos 
dias. Angariaram-se novos sócios (e 
recuperaram-se antigos) e, de 85 
associados em 2012, passaram a ser 
mais de 600 em 2021. O clube voltou 
à vida desportiva e cultural de Setúbal, 
apostou-se no futebol de formação 
e no futebol de praia e os resultados 
estão à vista: mais de cem crianças e 
jovens no futebol de formação (e títu-
lo dos infantis sub-13 em 2016/2017), 
mais modalidades, uma nova sede no 
Jardim do Palhais e, nos últimos dois 
anos, os sucessos do futebol de praia, 
com a equipa campeã da Zona Sul do 
Campeonato Nacional e já com duas 
participações na EuroWinners Cup, a 
“Champions League” desta modalida-
de. É de realçar também o papel social 
do clube, que voltou a estar à prova 
na crise económica e na recente pan-
demia, com o compromisso solidário 
(em colaboração com o Centro Comu-
nitário de São Sebastião) no apoio a 

famílias em dificuldade no bairro. 
De 1921 a 2021, é um século a repre-

sentar São Domingos, resistindo ao 
tempo, às dores de crescimento do 
movimento associativo e ao próprio 
regime ditatorial. É um século a palpi-
tar como coração deste bairro, juntan-
do diferentes gerações sob a mesma 
bandeira. Que venham mais cem anos! 

Viveiro de craques 
O São Domingos formou alguns jo-
gadores que vingaram em patama-
res superiores do futebol nacional e 
internacional. Das fileiras do clube, 
nos anos 30, saíram jogadores com 
carreiras brilhantes como Manuel 
Baptista e Cardoso Pereira, estrelas 
no Barreirense e no Vitória Futebol 
Clube. No entanto, o mais conhecido 
jogador que passou pelo São Domin-
gos é certamente José Semedo: ele 
próprio recorda com carinho que foi 
com aquela camisola verde e preta 
que começou a jogar futebol a sé-
rio, nos torneios populares, antes 
da brilhante carreira no Sporting, no 
futebol inglês (Charlton e Sheffield 
Wednesday) e no Vitória, onde é 
hoje capitão. Também o guarda-
-redes do Casa Pia, Ricardo Batista, 
jogou no São Domingos enquanto 
criança. A aposta dos últimos anos 
no futebol de formação transformou 
o clube num viveiro de jogadores e já 
são alguns a dar nas vistas em gran-
des equipas, como é o caso de Tiago 
Neto ( jovem guarda-redes do Vitó-
ria), de Carolina Santana (Benfica) e 
Guadalupe Bravo (Sporting). 

Autores: Eupremio Scarpa                
e João Santana da Silva

1 - A mais antiga foto de uma equipa do São Domingos Foot-Ball 
Club, presumivelmente datada entre 1924 e 1926. 

2 - Vitória dos miúdos do São Domingos num torneio organizado 
por “Os Pelezinhos”, 1992. 

3 - Equipamento do São Domingos numa caderneta de cromos no 
início da década de 1930.

4 - Sede do São Domingos Futebol Clube, no Jardim de Palhais, 
atualmente. 

5 - Dirigentes do ressurgimento do São Domingos nos anos 70, 
em reunião. 

6 - O São Domingos campeão de futebol de praia, Zona Sul do 
Campeonato Nacional de 2018/2019.

7 - José Semedo com a sua antiga camisola no São Domingos.
2
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ÁLBUM DOS CARAMELOS “EQUIPES DA BOLA”, FÁBRICA ÁGUIA 

FOTOS: ARQUIVO DO SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE 

O São Domingos formou alguns jogadores que 
vingaram em patamares superiores do futebol 
nacional e internacional
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Desporto

“Sendo este um momento crucial 
o dever de participar é ainda maior”
Presidente da 
Assembleia Geral apela à 
participação dos sócios 
na reunião de amanhã. 
David Leonardo diz que 
os órgãos reservam 
informação para 
participantes  

DR

Ricardo Lopes Pereira

Os actuais órgãos sociais do 
Vitória FC foram empossados há 
exactamente três meses. Que 
balanço faz deste período?
Encontrámos o Vitória FC numa 
situação calamitosa. Tanto por 
fazer, tanto por organizar. Só 
com a dedicação e boa vontade 
dos funcionários, colaboradores, 
atletas, equipas técnicas e os 
nossos voluntários conseguimos 
ultrapassar situações que, sem esta 
ajuda, teriam agravado ainda mais 
o estado do nosso clube. Constato 
que o árduo trabalho realizado 
pelos membros dos diversos 
órgãos sociais nestes três meses foi 
fundamental para nos mantermos 
à tona e podermos encarar com 
esperança o futuro. Sinto um 
orgulho enorme em pertencer 
a este grupo que, com elevado 
prejuízo pessoal e profissional, 
se tem dedicado a uma causa tão 
nobre: a salvação do Vitória. 
Qual a importância da 
Assembleia Geral Extraordinária 
que se vai realizar amanhã? O 
que está em causa?
Os sócios têm de fazer parte 
activa das vidas dos clubes. O 
Vitória não é excepção. Todos os 
que representam o Vitória têm a 
obrigação de prestar contas dos 
actos que praticam e elucidar 
os sócios sobre tudo o que de 
relevante se passa no clube. 
Por outro lado, os sócios têm o 

Teme que o facto de a AG de 
terça-feira se realizar através 
de meios de comunicação à 
distância possa afastar muitos 
sócios?
No universo Vitoriano existem 
muitas pessoas que, por uma razão 
ou por outra, não têm, à partida, 
facilidade em participar numa 
assembleia nestes moldes. Foi 
por isso que tivemos o cuidado 
de colocar à disposição dos 
associados um suporte informático 
que permita instalar, configurar 
e explicar o funcionamento da 
plataforma que será utilizada. Basta 
que os sócios se dirijam à Gestão de 
Sócios ou nos enviem um e-mail. 
Não existe nenhum motivo para os 
sócios não participarem.
Qual o número de associados 
que já se inscreveram?
Até sexta-feira (dia 26), cerca de 
200 associados, o que é ainda 
manifestamente pouco, para uma 
assembleia tão importante.
Que mensagem diria aos sócios 
do Vitória que ainda não se 
inscreveram para o fazerem?
Quem gosta do Vitória e se 
preocupa com o seu futuro não 
pode apenas reclamar, comentar 
nas redes sociais ou discutir o 
clube entre amigos. Um Vitoriano 
completo participa activamente nas 
decisões e isso é feito em AG. Ora, 
sendo este um momento crucial, o 
dever de participar é ainda maior. 
O Vitória está numa posição muito 
frágil. Precisa de espirito crítico, 
de apoio e de demonstrar para o 
exterior a sua vitalidade. Contamos, 
por isso, que a AG, pese embora 
o formato, reúna um número de 
participantes muito interessante.
Vai ser apresentado algum 
potencial investidor no Vitória, 
que tem sido apontado como 
única solução para viabilizar o 
clube e a SAD?
Vai ser efectuado um balanço do 
que foi feito pelos diversos órgãos 
sociais nestes primeiros três meses 
de mandato. Os temas a discutir, 

direito de intervir ao nível das 
decisões, o que – dito de outro 
modo – implica que os actos que 
não sejam de mera gestão corrente 
só sejam praticados depois de 
ouvidos os sócios e de acordo com 
o que a maioria decida. Infeliz e 
lamentavelmente, no Vitória nem 
sempre foi assim… E, num passado 
recente, face aos constrangimentos 
provocados pela pandemia, ficaram 
por realizar assembleias gerais 
que teriam permitido à equipa 
de futebol profissional continuar 
no escalão a que pertence. Não 
podemos repetir esses erros. 
Ora, uma vez que as entidades 

DAVID LEONARDO LÍDER DA MAG DO VITÓRIA FC

competentes nos proibiram de 
realizar a assembleia de forma 
presencial, os actuais membros 
da Mesa da Assembleia Geral, a 
que presido, decidiram realizar a 
assembleia geral através de meios 
de comunicação à distância.
Quanto aos assuntos que serão 
debatidos, como compreenderá, 
estão reservados aos sócios do 
Vitória. Posso afirmar que se tratam 
de assuntos de extrema importância 
mas que serão tratados dentro de 
casa e não nas redes sociais ou nos 
órgãos de comunicação social, sem 
prejuízo do imenso respeito que 
estes nos merecem.

Quem gosta 
do Vitória e se 
preocupa com o 
seu futuro não 
pode apenas 
reclamar e 
comentar nas 
redes sociais

Hoje o ambiente é fantástico,
apesar das dificuldades
David Leonardo
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desportivas a promover, ainda 
esta época de 2020/2021, com 
o objectivo de recuperar os 
jogadores para a competição.
O início das actividades está 
prevista para o dia 19 de Abril, 
com a realização de treinos. As 
competições, nomeadamente 

campeonatos regionais e 
torneios abertos, terão início nos 
primeiros dias de Maio, assim 
como o minibasquetebol.  
Prevista está também a 
realização de cursos para oficiais 
de mesa e treinadores, no Litoral 
Alentejano. 

Associação de 
Basquetebol de 
Setúbal promove 
reunião presencial 
com os clubes

A Associação de Basquetebol 
de Setúbal vai levar a efeito no 
dia 10 de Abril, no auditório da 
Biblioteca Municipal do Barreiro, 
pelas 10h 30m, uma reunião 
presencial com os representantes 
dos clubes filiados, no sentido de 
discutir e aprovar as actividades 

num primeiro momento, ficam 
reservados para os sócios.
“Discussão sobre a actual 
situação do Vitória FC” é o 
ponto 1 da convocatória. Do 
que conhece da realidade do 
clube, considera que está hoje 
melhor ou pior do que quando 
chegaram? Porquê?
Melhor. Muito melhor. Quando 
tomámos posse, os funcionários, 
atletas e colaboradores 
vieram ao nosso encontro. Os 
nossos parceiros institucionais 
receberam-nos e visitaram-nos. 
Os diálogos sucederam-se e as 
sinergias uniram-se. Nada disso 
acontecia no Vitória nos meses 
que antecederam a nossa tomada 
de posse, como é conhecido. 
Hoje o ambiente é fantástico, 
apesar das dificuldades que se 
arrastam de um período anterior 
à nossa entrada no clube. Existe 
uma reciprocidade de respeito, 
estima e admiração e isso permitiu 
organizar diversos dossiers e 
oferecer uma estabilidade à 
Direcção para desenvolver um 
projecto para o clube. Por outro 
lado, os excelentes resultados 
desportivos (nas diversas 
modalidades e no futebol) 
mantêm a chama acesa.
“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 absolutamente 
fundamentais para a vida do 
nosso Vitória”, escreveu em 
comunicado a 21 de Março. Pode 
especificar?
Os sócios serão os primeiros a ouvir 
o que temos para dizer.
No passado dia 20 emitiu outro 
comunicado a pedir um “voto 
de confiança à Direcção para 
que possa desenvolver o seu 
trabalho em prol do Vitória, 
numa altura em que mais 
ninguém se ofereceu para o 
fazer”. Quais as razões que o 
levaram a fazer?
A grave situação do Vitória e a 
escassez de meios humanos no 
seio do clube obrigam os membros 
de um órgão social a colaborar 
na esfera de competência de 
outro. Essa estreita relação 
permite conhecer com rigor o 
trabalho que é feito por todos 
os que desempenham funções 
estatutárias no clube. O que temos 

assistido nestes três últimos meses 
é de louvar, principalmente no 
que diz respeito aos membros 
da Direcção. Sacrificando a 
sua vida pessoal e profissional, 
os membros da direcção têm 
trabalhado diariamente, largas 
horas por dia, para o Vitória. E 
fazem-no com elevado rigor e 
profissionalismo, apenas com 
um objectivo: salvar o Vitória. 
A minha consciência, enquanto 
pessoa mas especialmente como 
Vitoriano, obriga-me a reconhecer 
esta dedicação e, de algum modo, 
contribuir para o alargamento 
desse reconhecimento.
Continua a existir uma divisão 
entre os sócios. De que forma 
podem as diferenças ser 
esbatidas e de que forma essa 
desunião prejudica o clube?
Permita-me discordar. Não existe 
qualquer desunião. Mas vejamos: o 
Vitória realizou três actos eleitorais 
no ano de 2020, uma delas com 
cinco candidatos! Pelo meio, ainda 
teve uma assembleia destitutiva. 
Tudo isto deixa marcas. Há 
pessoas que ficaram com mágoas 
e outros sentimentos menos 
positivos mas não nos podemos 
esquecer de que somos todos 
do Vitória. As ideias diferentes, 
os projectos e as críticas servem 
para crescer. De quando em 
vez lá aparece um sócio com 
comentários destrutivos, 
revanchistas e desestabilizadores. 
Mas isso é fruto do que acabámos 
de referir e resume-se a uma 
pequena minoria de adeptos. 
Esse ruído não é suficiente para se 
poder considerar que existe uma 
divisão entre os sócios. Aliás, não 
nos podemos esquecer que os 
órgãos em funções foram eleitos 
numa lista proveniente de diversas 
reuniões de trabalho, abertas 
a todos os sócios do Vitória, 
com o objectivo de apresentar a 
sufrágio uma ‘lista de salvação’. 
Esse objectivo foi alcançado e 
nenhuma outra lista concorreu ao 
acto eleitoral de Dezembro. Os 
sócios estão mais unidos do que 
nunca e essa união pode e deve ser 
reforçada. Todos somos poucos. É 
hora de esquecer as diferenças e 
perceber que aquilo que nos une 
(o amor ao Vitória) deve derrubar 
as diferenças e as más memórias. 
Esta Assembleia é um bom 
momento para o fazer. Unidos, 
tenho a certeza que colocaremos 
o nosso Vitória no lugar a que 
pertence.

Hoje o ambiente é fantástico,
apesar das dificuldades
David Leonardo

José Pina

Olímpico do Montijo 
está praticamente 
condenado à descida 
de divisão e Oriental 
Dragon garantiu 
apuramento para a 
prova de acesso à 3.ª 
Liga

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Fabril continua na luta 
pela manutenção

O Desportivo Fabril, que venceu 
o Fontinhas por 2-0, num jogo 
que começou com cerca de meia 
hora de atraso devido à ausência 
da força policial, que era obriga-
tória por exigência da Federação 
Portuguesa de Futebol, continua 
perfeitamente integrado na luta 
pela manutenção. 

Com esta vitória a equipa trei-
nada por João Nuno, ultrapassou 
na tabela classificativa o Sporting 
Ideal e igualou o Belenenses SAD B, 
a primeira equipa que se encontra 

acima da linha de água, deixando 
assim tudo em aberto para as duas 
últimas jornadas.

A vitória do Desportivo Fabril, que 
foi a terceira consecutiva no campeo-
nato, é inteiramente justa porque 
foi efectivamente a melhor durante 
o encontro que foi jogado de forma 
equilibrada até aos 35 minutos. De-
pois, o Fabril soltou-se mais na frente 
de ataque e  Bernardo Soares (38’) 
deu o primeiro aviso com um remate 
acrobático que saiu ligeiramente ao 
lado e no minuto seguinte, o mesmo 
Bernardo Soares, acabou por abrir o 
activo, colocando a sua equipa na 
frente do marcador.

Na segunda parte, o Desportivo Fa-
bril entrou bem na partida e aumen-
tou a vantagem para 2-0 na cobrança 
de uma grande penalidade, por João 
Araújo, assinalada por falta cometida 
sobre si próprio (51’). 

O Fabril voltou a estar perto do golo 
mas o Fontinhas reagiu e  tornou-se 
uma equipa mais perigosa tendo in-
clusivamente uma ocasião soberana 
para reduzir a desvantagem numa 
grande penalidade assinalada já para 
além do limite da compensação mas 

Luciano Serpa permitiu a defesa de 
Daniel Júnior, tendo na recarga in-
troduzido a bola na baliza, só que o 
árbitro já havia apitado para o final 
do encontro.    

Oriental Dragon vence   
Olímpico    do Montijo
No Juncal Desportos, o Oriental 
Dragon regressou às vitórias e, 
com esta obtida sobre o Olímpico 
do Montijo, garantiu o apuramento 
para a prova de acesso à 3.ª Liga, 
enquanto os montijenses ficaram 
praticamente condenados à des-
cida de divisão.

O jogo, que era extremamente im-
portante para as duas equipas, come-
çou melhor para o Oriental Dragon 
que se adiantou no marcador por 
intermédio de Nico, que prevaleceu 
até ao intervalo. 

No início da segunda parte Rui 
Batalha empatou marcando para 
o Olímpico do Montijo e já relati-
vamente perto do fim Tiago Caeiro 
carimbou a vitória da equipa de Luís 
Manuel, que garantiu desde logo a 
sua continuidade no Campeonato 
de Portugal. 

O Cova da Piedade foi ao Seixal ven-
cer o Benfica B por uma bola a zero 
com um golo marcado por Hugo Fir-
mino, aos 21 minutos, na sequência 
de uma jogada desenvolvida pelo 
lado direito do seu ataque. 

Thabo Cele, depois de vencer a 
oposição de um adversário (Diogo 
Mendes), foi à linha de fundo e as-
sistiu o seu companheiro de equipa 
que atirou de primeira a contar, sem 
hipóteses para Svilar.

As águias tentaram responder 

LIGA PORTUGAL 2 SABSEG

Cova da Piedade surpreende Benfica B 
na estreia de Miguel Leal 

mas apenas aos 43 minutos criaram 
algum perigo com Henrique Araújo 
a atirar por cima, quando tinha pela 
frente apenas o guardião do Cova da 
Piedade.

Na segunda parte o Benfica B vol-
tou a estar perto do empate (52’) mas 
Henrique Araújo voltou a desperdiçar 
quando foi desmarcado por Umaro 
Embaló.  

Na parte final os benfiquistas car-
regaram um pouco mais mas os pie-
denses muito assertivos em todos os 
seus sectores conseguiram segurar 
os três pontos.  

Esta foi uma vitória extremamente 

importante para a equipa piedense 
[que na véspera havia caído na zona 
de despromoção] porque permitiu a 
subida ao 13.º lugar da tabela classi-
ficativa, deixando assim em aberto 
algumas expectativas no que respeita 
à manutenção, num campeonato que 
está a ser muito disputado, sobretu-
do no que diz respeito aos últimos 
lugares. 

De registar será também o facto 
de a equipa ter regressado às vitórias 
[coisa que já não acontecia desde o 
dia 8 de Fevereiro], logo no primei-
ro jogo que foi orientada por Miguel 
Leal, após uma semana de trabalho. 

José Pina



04:15 ~ 3.7m ~ Preia-mar
10:24 ~ 0.3 m ~ Baixa-mar
16:38 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
22:37 ~ 0.4 m ~ Baixa-marSE

TÚ
BA

L
TR

Ó
IA

SI
N
ES

SE
SI
M
BR

A

A
LM

A
DA03:42 ~ 3.7 m ~ Preia-mar

09:54 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
16:06 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
22:05 ~ 0.5 m ~ Baixa-mar

03:43 ~ 3.7 m ~ Preia-mar
09:55 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
16:05 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
22:06 ~ 0.5 m ~ Baixa-mar

04:39 ~ 4.0 m ~ Preia-mar
10:31 ~ 0.3 m ~Baixa-mar
17:01 ~3.8 m ~ Preia-mar
22:43 ~0.4 m ~Baixa-mar

MARÉS

FICHA TÉCNICA REGISTO DE TÍTULO n.º 107552 | DEPÓSITO LEGAL n.º 8/84 PROPRIETÁRIO Outra Margem – Publicações e Publicidade, NIF 515 047 325 (detentores de mais de 10% do capital social: Gabriel Rito e Carlos Bordallo-Pinheiro) Sede 
do proprietário: Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal EDITOR Primeira Hora – Editora e Comunicação, Lda, NIF 515 047 031 (Detentores de mais de 10% do capital social: Setupress Lda, Losango Mágico, Lda, Carla Rito e Gabriel Rito) Sede 
do Editor Travessa Gaspar Agostinho,1, 1.º, 2900-389 Setúbal Conselho de Gerência Carla Rito, Carlos Dinis Bordallo-Pinheiro, Gabriel Rito e Carlos Bordallo-Pinheiro REDACÇÃO Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal DIRECTOR Francisco 
Alves Rito Redacção Mário Rui Sobral, Humberto Lameiras; Desporto Ricardo Lopes Pereira, José Pina Departamento Administrativo Teresa Inácio, Dulce Soeiro, Branca Belchior PUBLICIDADE Direcção Comercial Carla Sofia Rito, Carlos Dinis Bordallo-
-Pinheiro  Coordenação Ana Oliveira (Setúbal), Carla Santos (Moita e Barreiro) Publicidade Lina Rodrigues, Rosália Baptista, Célia Félix, Mauro Sérgio IMPRESSÃO Tipografia Rápida de Setúbal, Lda - Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal 
geral@tipografiarapida.pt  DISTRIBUIÇÃO VASP - Venda Seca, Agualva - Cacém Tel. 214 337 000 Tiragem média diária  9000 exemplares Estatuto Editorial disponível em www.osetubalense.com



As alterações climáticas constituem uma pro-
blemática definidora do nosso tempo e en-
contramo-nos num momento decisivo. Des-
de a mudança nos padrões climáticos, que 
ameaçam a produção de alimentos, até à 
subida do nível do mar, que aumenta o risco 
de inundações catastróficas, os impactes das 
alterações climáticas são globais e sem pre-
cedentes. Se não adotarmos medidas drásti-
cas, que levem à adoção de comportamentos 
sustentáveis, a adaptação a estes impactes no 
futuro será uma tarefa bem mais complexa e 
difícil a nível ambiental, social e económico.
O projeto do Município de Setúbal “Comu-
nicação e sensibilização em cenários de ris-

Projeto 
sensibiliza para 

as alterações 
climáticas

co associados às alterações climáticas”, com 
 fi nanciamento no âmbito do POSEUR, atra-
vés do Portugal 2020, procura contribuir para 
 aumentar a consciencialização sobre esta 
problemática e os respetivos impactes à es-
cala municipal, através da sensibilização da 
população, principalmente da comunidade 
escolar. Alinhado com a Estratégia Nacional 
de Adaptação às Alterações Climáticas, o pro-
jeto prevê a criação de diversos materiais de 
comunicação, destinados a disseminar o co-
nhecimento dos riscos associados às altera-
ções climáticas.
Uma das ações deste projeto que tem como 
público-alvo a comunidade escolar é o “Mês 

dos Riscos e das Alterações Climáticas”, a 
 desenvolver em todos os agrupamentos 
 escolares do concelho. Este evento foi, en-
tretanto, suspenso devido à pandemia de 
 covid-19, mas regressa agora, de forma gra-
dual, e num outro formato.  
Deste projeto surgem várias outras ações, 
 algumas das quais daremos a conhecer neste 
suplemento.

Maria das Dores Meira
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal



2

O Salvador é o novo agente do 
Serviço Municipal da Proteção 
Civil e Bombeiros de Setúbal, 
cuja missão é informar a po-
pulação sobre os comporta-
mentos adequados a ter pe-
rante os riscos climáticos.
A nova mascote é uma rapo-
sa, uma das espécies mais 

Proteção 
Civil 
ganha 
nova 
mascote

Jogo alerta para os riscos 
associados às alterações 

climáticas

O jogo coo-
perativo “Riscos: 

Aprender e Evitar” pretende 
alertar os alunos dos 1.º, 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico para 
a realidade urgente das altera-
ções climáticas, conscienciali-
zando-os e sensibilizando-os 

Kit de 
emergência 
capacita os 
mais jovens 

para desastres
Os kits de emergência, des-
tinados aos alunos dos 3.º e 
4.º anos do 1.º ciclo do ensi-
no básico, têm como objetivo 
dotar as crianças de elemen-
tos essenciais à sua sobrevi-
vência, em caso de desastre 
natural. 
Assim, o kit inclui uma lanter-
na com dínamo, um rádio a 
pilhas ou recarregável, uma 
garrafa de água reutilizável, 
um apito, uma máscara de 
proteção respiratória, um lá-
pis, um pequeno caderno, um 
porta-chaves com uma cópia 
das chaves de casa e um car-
tão de identificação com fita 
para colocar ao pescoço.  
Todos estes elementos são 
entregues dentro de uma 
mochila, à qual devem ser 
adicionados produtos alimen-
tares com largo prazo de vali-
dade, roupa quente e confor-
tável e calçado. 
Este material foi entregue 
presencialmente, pelos ele-
mentos do Serviço Municipal 
de Proteção Civil e Bombei-

ros de Setúbal nas escolas do 
Agrupamento de Escolas Se-
bastião da Gama e do Agru-
pamento de Escolas Lima de 
Freitas, antes da pandemia de 
Covid-19. Atualmente, prevê-
-se que este conteúdo seja 
entregue pelo docente de 
cada turma com o regreso 
das aulas presenciais. Para 
auxiliar esta distribuição, a 
Câmara Municipal de Setúbal 

para adotarem medidas 
de prevenção e au-
toproteção. 
O jogo de Quiz, cria-
do no âmbito deste 
projeto, inclui um 
roteiro para o pro-

fessor, no qual cons-
tam duas propostas de ativi-

dades transdisciplinares sobre 
alterações climáticas, adap-
tadas a cada nível de ensino. 
Neste roteiro constam ainda 
fontes de documentação, que 
permitem explorar o tema em 
diferentes áreas - para ler, para 
explorar ou para visitar.
“Riscos: aprender e evitar” per-

emblemáticas da Serra da 
Arrábida, conhecida pela sua 
grande capacidade adaptati-
va, algo que é transversal ao 
Serviço da Proteção Civil, que 
trabalha constantemente so-
bre novas adversidades que 
surgem no âmbito das altera-
ções climáticas.

mite que os alunos usufruam 
de momentos únicos, que 
aliam a diversão à aprendiza-
gem e à partilha de conheci-
mento, sensibilizando e esti-
mulando a discussão sobre 
um dos maiores problemas 
contemporâneos.

preparou, em parceira com 
o Escola Superior de Educa-
ção do Instituto Politécnico 
de  Setúbal, um vídeo no qual 
o Salvador explica as tarefas 
que este serviço desempe-
nha, o que são as alterações 
climáticas, quais os impectos 
que irão provocar no território 
de Setúbal, o conteúdo do kit 
de emergência e a sua utili-
zação.
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Filme “Setúbal 
adapta-se 
às alterações 
climáticas” 

A exposição itinerante, inau-
gurada em março de 2017, na 
primeira edição da “Conferên-
cia internacional Riscos, Se-
gurança e Cidadania”, consti-
tuída, inicialmente, por quatro 
módulos explicativos dedica-
dos a cada um dos elementos 
da natureza, conta agora com 
novos módulos dedicados às 
alterações climáticas.
“Riscos: aprender e evitar” per-
mite observar, experimentar e 
compreender, através de pai-
néis com informação escrita, 
imagens e simuladores, os ris-
cos naturais, industriais e mis-
tos associados a cada um dos 
elementos.  
Esta nova parte da exposição 
conta com cinco módulos 
expositivos, sendo quatro de-
dicados aos riscos das altera-
ções climáticas associados a 
cada elemento da natureza e 
uma explicação infográfica do 
fenómeno alterações climáti-

No âmbito do projeto “Comu-
nicação e Sensibilização em 
Cenário de Risco Associados 
às Alterações Climáticas”, 
cofinanciado pelo PO SEUR, 
através do Portugal 2020, foi 
criado um curto filme que ex-
plica o que são as alterações 
climáticas, quais os efeitos 
atuais e futuros, a nível glo-
bal e com especial enfoque 
no território de Setúbal, e 

Exposição “Riscos: 
aprender e evitar” ganha 
novo módulo dedicado 
às alterações climáticas

como podemos combatê-las, 
apresentando os projetos do 
município para adaptar o ter-
ritório às condições adversas 
que as projeções climáticas 
preveem. 
O curto filme conta com a rea-
lização de Ricardo Guerreiro 
e Luís Quinta, os realizadores 
do documentário “Arrábida da 
Serra ao Mar”, transmitido pela 
SIC a 6 de janeiro de 2013.

cas. Cada módulo foca-se nas 
previsões das alterações que 
o clima irá sofrer a nível glo-
bal e que se manifestarão no 
território de Setúbal e conta 
com as medidas de proteção 
individuais e coletivas que o 
município está a implementar.
No módulo “Fogo”, alerta-se 
para o aumento do risco de 
incêndio e, como medida pre-
ventiva, apresenta-se a ges-
tão da faixa de combustíveis 
e como interpretar o índice 
meteorológico do risco de in-
cêndio.
Já no módulo “Água”, as alte-
rações no padrão de precipi-
tação e alteração no regime 
de correntes marítimas são os 
principais riscos apontados. 
Junto das medidas preventi-
vas individuais, apresenta-se 
a bacia de retenção de águas 
da Ribeira do Livramento, que 
se encontra no futuro Parque 
Urbano da Várzea e que cons-

titui a primeira grande medida 
de adaptação do concelho às 
alterações climáticas.
Ao elemento “Terra” associam-
-se os deslizamentos de terra 
e galgamentos costeiros que 
serão mais frequentes devi-
do ao aumento do número de 
tempestades e à subida do ní-
vel do mar. A prevenção passa 
por evitar comportamentos 
de risco e saber interpretar os 
alertas da proteção civil.
As ondas de calor e os ventos 
fortes são os riscos associados 
ao elemento “Ar” e são mitiga-
dos através da adoção de me-
didas preventivas individuais e 
do conhecimento dos alertas 
meteorológicos. As ondas de 
calor serão mais frequentes e, 
como tal, a Câmara Municipal 
de Setúbal está a aumentar a 
sua Estrutura Ecológica Muni-
cipal, criando novos corredo-
res verdes onde a temperatura 
é inevitavelmente mais baixa.

Este filme foi lançado dia 8 
de janeiro de 2021, exclusiva-
mente através dos canais di-

gitais do município – canal de 
Youtube, página de Facebook 
oficial do município e página 

oficial de Instagram do muni-
cípio –, e conta com um total 
de 5,9k visualizações
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Mural alerta para 
a fragilidade da 
biodiversidade
A defesa da Serra da Arrábida ganhou um novo alia-
do em Setúbal, em forma de arte urbana, num mural 
pintado na Escola Básica de Azeitão, criado no âmbi-
to do projeto municipal “Mês dos Riscos e das Altera-
ções Climáticas”. 
A obra, da autoria de Smile, nome artístico de Ivo 
Santos, apresenta como elemento central o pisco-de
-peito-ruivo, uma das espécies mais emblemáticas 
do concelho de Setúbal. 
A flora também está representada no mural, com 
cerca de sete metros de altura e três metros e meio 
de largura, com os desenhos de uma rosa albardeira 
e de uma bolota de carrasco-arbóreo, espécie endé-
mica da Serra da Arrábida. 

Na parte inferior da pintura sobressai uma caixa de 
computador com o erro informático na recuperação 
da biodiversidade, onde se lê a mensagem “Não foi 
possível encontrar a recuperação.”, de alerta para a 
perda irreparável da biodiversidade e para a impor-
tância da salvaguarda do património natural.
Este graffiti  é o terceiro a ser pintado numa escola 
do concelho no âmbito do projeto “Mês dos Riscos e 
das Alterações Climáticas”, desenvolvido pela Câma-
ra Municipal de Setúbal com o objetivo de sensibili-
zar a população para a adoção de comportamentos 
que visem a adaptação e mitigação de riscos face às 
alterações climáticas.
Os outros dois murais, igualmente pintados pelo 

 artista Smile, encontram-se na Escola Básica de Aran-
guez e na Escola Básica e Secundária Lima de Freitas. 
O mural da Aranguez retrata um cavalo-marinho, um 
roaz e um choco sufocados por um saco de plástico, 
todos envoltos nas pradarias marinhas do Estuário 
do Sado. O da Lima de Freitas está focado na Arrá-
bida, com o elemento central a focar atenções num 
frasco de vidro, de tampa aberta, com uma floresta 
no interior. 
O “Mês dos Riscos e das Alterações Climáticas”, im-
plementado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil 
e Bombeiros de Setúbal, é dinamizado no âmbito do 
projeto “Comunicação e Sensibilização em Cenários 
de Risco Associados às Alterações Climáticas”, com 
financiamento no âmbito do PO SEUR, através do 
Portugal 2020.
A iniciativa conta com o envolvimento do Centro 
Hospitalar de Setúbal, do Agrupamento de Centros 
de Saúde Arrábida, da Escola Superior de Educa-
ção do Instituto Politécnico de Setúbal, do Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge – Polo de 
Águas de Moura e da ENA – Agência de Energia e 
Ambiente da Arrábida. 
Este programa do município, que converge com 
a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
 Climáticas para gerar participação, divulgação e 
 sensibilização junto da população do concelho sobre 
a problemática, inclui os contributos da Companhia 
de Bombeiros Sapadores de Setúbal e da Polícia Ma-
rítima.
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A Câmara Municipal de Se-
túbal assinou, no dia 24 de 
novembro, com perto de uma 
dezena de entidades da re-
gião o Memorando de Prin-
cípio de Adesão à Plataforma 
Local para a Redução do Risco 
de Catástrofes de Setúbal.
“Assinalamos hoje o arranque 
para mais uma etapa deste 
processo de fazer de Setúbal 
uma cidade ainda mais capaz 
de responder aos enormes 
desafios colocados por gran-
des catástrofes, uma cidade 
que queremos cada vez mais 
resiliente e mais forte”, subli-
nhou a presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, Maria 
das Dores Meira, no final da 
cerimónia, que decorreu no 
Salão Nobre dos Paços do 
Concelho.
A criação da PLRRC – Plata-
forma Local para a Redução 
do Risco de Catástrofes surge 
no âmbito de uma recomen-
dação das Nações Unidas aos 
governantes locais para refor-
çarem as estratégias de redu-
ção de catástrofes, em linha 
com os objetivos da Estratégia 

Um webinar organizado pela 
Câmara Municipal, no passa-
do dia 26 de março, juntou um 
painel de especialistas para 
debater a resposta da União 
Europeia e de Portugal à pan-
demia de Covid-19 do ponto 

Setúbal debate respostas 
à Covid-19 na Europa

Plataforma reforça prevenção de riscos
Nacional para uma Proteção 
Civil Preventiva.
A plataforma constitui-se 
como um espaço de trocas e 
aumento das sinergias locais, 
oferecendo um valor acres-
centado para a prevenção e 
mitigação do risco de catás-
trofes e de eventos climáti-
cos extremos, bem como de 
adaptação, resposta e recu-
peração aos mesmos.
Além da Câmara Municipal de 
Setúbal, assinaram o memo-
rando de princípio de adesão 
à plataforma a Infraestrutu-
ras de Portugal, a GNR, a Ca-
pitania do Porto de Setúbal, 
a delegação de Setúbal da 
Cruz Vermelha Portuguesa, o 
Centro Hospitalar de Setúbal, 
a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Se-
túbal, a Águas do Sado e o 
Agrupamento de Centros de 
Saúde da Arrábida.
Maria das Dores Meira real-
ça que a prevenção é, desde 
sempre, uma prioridade do 
município, que faz uma “análi-
se permanente e profunda de 
quais são os riscos que mais 

de vista técnico e científico. A 
presidente do município, Maria 
das Dores Meira, interveio na 
abertura da sessão, organiza-
da pela autarquia em parceria 
com o Centro de Estudos e In-
tervenção em Proteção Civil, o 

Instituto de Geografia e Orde-
namento do Território da Uni-
versidade de Lisboa e o Insti-
tuto Politécnico de Setúbal.
O webinar prosseguiu com 
uma primeira apresentação, 
subordinada ao tema “Covid19 
– da coordenação à respos-
ta na União Europeia”, que foi 
conduzida pela diretora-geral 
do Departamento de Proteção 
Civil Europeia e Operações de 
Ajuda Humanitária, Paraskevi 
Michou.
Seguiu-se uma sessão de per-
guntas e respostas com mo-
deração de José Luís Zêzere, 
do Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território da 
Universidade de Lisboa. A reu-
nião continuou com a apresen-
tação “Covid-19 – A resposta 
no município de Setúbal”, em 
que o vereador da Proteção 

Civil da Câmara Municipal de 
Setúbal, Carlos Rabaçal, parti-
lhou a visão, a estratégia e as 
ações adotadas no concelho.
À semelhança da primeira 
apresentação, esta comunica-
ção contemplou, no final, um 
período de perguntas e res-
postas, com moderação de 
Mário Macedo, do Centro de 
Estudos e Intervenção em Pro-
teção Civil.
O webinar, dinamizado com o 
objetivo de apoiar a consulta 
pública com informações e 
recomendações sobre as res-
postas concretizadas na pan-
demia de Covid-19, reservou 
para o final, a mesa-redonda 
“Covid-19 – A resposta nacio-
nal – Segurança, Proteção Ci-
vil, Saúde e Municípios”. Esta 
ação contou com interven-
ções de Carlos Coutinho Ro-

drigues, do Instituto de Defe-
sa Nacional, de Filipe Froes, 
coordenador do Gabinete de 
Crise Covid-19 da Ordem dos 
Médicos, e de André Fernan-
des, comandante nacional de 
operações da Autoridade Na-
cional de Emergência e Prote-
ção Civil.
As conclusões do encon-
tro online ficaram a cargo de 
Duarte Caldeira, coordenador 
da Plataforma Setúbal.
O webinar “Covid19 – da Eu-
ropa ao Local – da Coordena-
ção à Resposta”, substituiu a III 
Conferência Internacional Ris-
cos, Segurança e Cidadania, 
com realização prevista para 
Setúbal, no final de março, en-
tretanto adiada para 2022 em 
virtude dos constrangimentos 
do atual quadro de crise sani-
tária.

podem afetar, com a neces-
sária articulação entre agen-
tes de proteção civil e investi-
mento em recursos humanos 
e meios”.
São exemplos disto o perma-
nente investimento municipal 
na Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Setúbal e o es-
tabelecimento de parcerias 
com as principais indústrias 
instaladas no concelho e, em 
particular, na península da Mi-
trena.
“Temos um trabalho exausti-
vo realizado nestas áreas que 
nos permite, hoje, celebrar 

este memorando com a certe-
za de que, aqui, também com 
o apoio do tecido empresarial 
e de múltiplas instituições e 
agentes de proteção civil, es-
tamos hoje mais bem prepa-
rados para responder a uma 
eventual catástrofe”, acentuou 
a autarca.
A estreita cooperação entre 
empresas, instituições e agen-
tes de proteção civil é, para a 
presidente da Câmara Munici-
pal, essencial para alcançar a 
melhor preparação para fazer 
face aos riscos de catástrofe e 
daí a importância da assinatu-

ra do memorando, que cons-
titui “mais um passo no cami-
nho de cooperação que se 
constrói dia a dia e com muito 
diálogo e trabalho”.
A autarca lançou o desafio para 
que outras instituições da so-
ciedade civil possam também 
aderir e colaborar ativamente 
na Plataforma Local para a Re-
dução do Risco de Catástrofes 
de Setúbal, que deverá ficar 
formalmente constituída até 
outubro de 2021.
Até lá, o processo de constitui-
ção da plataforma passa por 
outros importantes momen-
tos, designadamente a conce-
ção do Regulamento da Pla-
taforma Local para a Redução 
do Risco de Catástrofes de Se-
túbal, com audição e consulta 
das partes interessadas, o qual 
será posteriormente submeti-
do a aprovação pela Câmara 
Municipal.
Segue-se a tomada de posse 
dos membros que constituem 
a plataforma e a elaboração 
do Plano de Ação para Imple-
mentação da Estratégia de 
Resiliência de Setúbal.
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De acordo com a legislação em vigor, 
os proprietários, arrendatários, usufru-
tuários ou entidades que, a qualquer 
título, detenham terrenos que possam 
constituir perigo de incêndio e para a 
saúde pública devem realizar anual-
mente um conjunto de ações de prote-
ção e segurança com vista à mitigação 
de riscos.
A Câmara Municipal de Setúbal dá iní-
cio ao trabalho de gestão de combus-
tível nas estradas e terrenos municipais 
logo no mês de setembro, após a iden-
tificação de todas as necessidades de 
desmatação, que na época 2020-2021 
deverão rondar uma área de 172 hec-
tares e uma extensão de cerca de 200 
quilómetros de rede viária.
Até ao final de fevereiro, a autarquia já 
procedeu à limpeza e desmatação de 
79 hectares de terrenos municipais e de 
uma extensão de perto de 18 quilóme-
tros ao longo de várias redes viárias, de 
forma a criar faixas de proteção em am-
bos os lados das vias.
Uma intervenção prioritária, e que se 
encontra atualmente em curso na Serra 
da Arrábida, consiste na limpeza e cor-
te de vegetação em ambos os lados 
da via entre o Portinho e o cruzamento 
com a EN 379-1, numa extensão total de 
14 quilómetros.

Os concelhos de Setúbal, Palmela e 
Sesimbra registam, em 2020, a menor 
área ardida nos últimos dez anos, infor-
mação divulgada no balanço da época 
de incêndios rurais no território abran-
gido pelo Gabinete Técnico Florestal 
Intermunicipal da Arrábida.
De acordo com os dados apurados até 
15 de outubro, ao comparar-se os valo-
res de 2020 com o histórico dos últimos 
dez anos, verificam-se decréscimos de 
52 por cento nos incêndios rurais e de 
84 por cento na área ardida relativa-
mente à média anual.
Também o número de ocorrências, que 
foi de 111, é inferior quer a 2019, com 152, 
quer à média dos últimos dez anos, 224. 
A vigilância fixa, à semelhança do que 
aconteceu em 2019, foi assegurada pe-
los postos da Rede Nacional de Postos 
de Vigia, da responsabilidade da GNR, 
onde se inclui o de São Luís, em Se-
túbal, mas também com dois pontos 

Prevenção de incêndios florestais:
limpeza de terrenos prolongada até 15 de maio

A Câmara Municipal de 
Setúbal está a proceder 

à limpeza e desmatação 
de mais de 170 hectares 

de terrenos municipais em 
vários locais do concelho, 

com maior incidência 
na Serra da Arrábida, no 

âmbito da prevenção dos 
incêndios florestais.

Outra ação, realizada entre o início de 
dezembro e o final de janeiro, incidiu na 
Rua do Alto das Necessidades, ao lado 
da EN10, em Azeitão, com o corte de 
árvores e de outra vegetação ao longo 
das duas bermas da rede viária, numa 
extensão total de sete quilómetros. 
Neste local do concelho, a vegetação 
e os ramos das árvores praticamente 
cobriam a estrada, o que constituía um 
perigo quer a nível dos incêndios flo-
restais, quer para a segurança dos au-
tomobilistas que ali circulam.
Também a área envolvente e o interior 
do Forte de São Filipe estão a ser alvo 
de uma operação de grande enver-
gadura, a retomar esta semana, após 
os trabalhos, iniciados em dezembro, 
terem sido interrompidos em fevereiro 
devido às fortes chuvas.
A intervenção consiste na desmatação, 
corte de árvores e limpeza de cerca de 
sete hectares de terrenos, com a preo-
cupação de manter algumas espécies 
arbóreas e garantir a necessária des-
continuidade de árvores.
Além das intervenções em terrenos 
municipais, a Câmara Municipal de Se-
túbal procede à limpeza de terrenos 
privados de forma coerciva, quando os 
proprietários não o fazem por iniciativa 
própria, nem após notificação até à data 

prevista na lei, que este ano foi alargada 
de 15 de março para o dia 15 de maio.
Em 2020, entre ações realizadas por 
administração direta pela autarquia e 
outras realizadas através de empresas 
externas, foi intervencionada uma área 
de cerca de 20 hectares de terrenos pri-
vados, cujos custos, mais de 80 mil eu-
ros, são cobrados aos proprietários que 
não cumpriram a legislação em vigor.
No âmbito da legislação, deve ser feita 
a limpeza do terreno e criada uma faixa 
de proteção de 50 metros à volta de to-
das as casas, armazéns, estaleiros, ofici-
nas ou fábricas.
É obrigatório criar aceiros, garantir a 
descontinuidade e diminuir a densida-
de da vegetação existente ao redor das 
habitações, devendo os terrenos estar 
limpos de material facilmente consumí-
vel pelo fogo, como eucaliptos, pinhei-
ros, giestas e acácias.
Informações sobre terrenos abrangi-
dos por faixas de gestão de combustí-
vel podem ser obtidas junto do Serviço 
Municipal de Proteção Civil e Bombei-
ros de Setúbal pelo endereço eletróni-
co  smpc@mun-setubal.pt.
Nos contactos efetuados, deve ser for-
necida a localização exata do terreno, a 
qual pode ser indicada na cópia de um 
mapa ou da caderneta predial.

Território protegido 
com menos área ardida

extra localizados em Sesimbra, o da 
Apostiça e o do Facho da Azoia.
No que concerne à vigilância móvel, a 
tarefa foi assegurada por equipas do 
Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas, as quais tinham também 
capacidade de proceder ao ataque ini-
cial a eventuais focos de incêndio, das 
Forças Armadas, no âmbito do Plano 
Faunos, e da GNR.

O Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Rurais de 2020, durante os 
níveis de empenhamento III e IV, que se 
observam entre 1 de junho e 15 de ou-
tubro, contou, em permanência, com 
um total de 33 operacionais apoiados 
por nove viaturas.
No que respeita ao concelho de Se-
túbal, registou-se até 15 de outubro um 
total de 13,67 hectares de área ardida, 
uma diminuição em comparação com 
o ano transato, com o registo de 17,42 
hectares de território queimado, e com 
a média dos últimos dez anos, cifrada 
em 35,36 hectares.
Para colmatar a quantidade de água 
disponível em pontos de abastecimen-
to a meios aéreos na Arrábida, os muni-
cípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra 
estão a desenvolver um projeto para 
instalação de reservatórios em pontos 
estratégicos, compatíveis com a apro-
ximação de helicópteros.
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A Câmara Municipal de Setúbal 
lançou, a 21 de março, no Dia 
Mundial da Árvore e Dia Inter-
nacional da Floresta, um mapa 
interativo das árvores classifica-
das e propostas a classificação 
no concelho, disponibilizado no 
site Setúbal em Bom Ambiente. 
A nova ferramenta permite co-
nhecer, em modo interativo, as 
localizações das 21 árvores do 
concelho que são classificadas 
como de interesse público e as 
14 que o município propôs re-
centemente para classificação 
ao Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas.
As oliveiras milenares com 
mais de dois mil anos que se 
encontram em Azeitão, jun-

A Câmara Municipal tem em 
curso operações de limpeza 
de vegetação desordenada 
em valas e margens de ribei-
ras, com vista à prevenção 
da ocorrência de cheias e ao 
reforço das condições de se-
gurança.
Os trabalhos programados 
para o corrente ano hidrológi-
co incluem a limpeza de um 
vasto conjunto de valas e de 
linhas de água, assim como 
das respetivas margens, em 
vários pontos do território do 
concelho.
A operação já foi concretizada 
em diversos locais situados a 
nascente do território, como 
as zonas de Vale do Cobro 
e do Poço Mouro, estando 
atualmente os trabalhos cen-
trados na área da Tanoeira.
Esta intervenção inclui ain-

A Câmara Municipal de Setúbal 
participou no dia 10 de março 
no NEAMWAVE’21, exercício 
internacional que envolveu 
entidades de proteção civil de 
diversos países, destinado a 
testar a prontidão na resposta 
a um alerta de tsunami.
O exercício, realizado entre as 
09h13 e as 14h28, consistiu na 
simulação de um alerta de tsu-
nami com impacte na região 
do Atlântico Nordeste, Medi-
terrâneo e Mares Conexos – 
NEAMTWS na sigla em inglês 
–, que inclui países como Por-
tugal, Marrocos, Espanha, Rei-
no Unido, Dinamarca, França, 
Alemanha e Irlanda.
Com o objetivo de testar a efe-
tividade e o grau de prontidão 
do sistema de alerta para tsu-
namis implementado naquela 
região, o simulacro centrou-se 
especificamente nas comuni-
cações técnico-operacionais 
trocadas entre os diversos in-
tervenientes a nível nacional e 
internacional.
Em Portugal, o evento foi orga-
nizado pela Autoridade Nacio-
nal de Emergência e Proteção 
Civil em parceria com o Ins-
tituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA) e envolveu 
diversas entidades, designa-
damente a nível local.
O SMPCB – Serviço Municipal 
de Proteção Civil e Bombeiros 
de Setúbal participou no exer-
cício por meio do CMOS – Cen-
tro Municipal de Operações de 
Socorro, estrutura localizada 
no quartel da Companhia de 
Bombeiros Sapadores de Se-
túbal, que recebeu e encami-
nhou todas as comunicações 
precedentes do Comando Dis-

Mapa interativo 
das árvores classificadas

to da Estrada Nacional 10, e a 
melaleuca, que tem a particu-
laridade de crescer na horizon-
tal e que se apresenta como 
um autêntico monumento vivo 
de grande efeito cenográfico e 
artístico à beira-rio, no jardim 
Eng.º Luís da Fonseca, são al-
gumas das árvores classifica-
das que se podem encontrar 
no mapa. 
O mapa dá a conhecer a loca-
lização, altura, idade e curio-
sidades destas e de outras 
espécies de árvores de inte-
resse público do concelho de 
Setúbal, com o objetivo de fa-
cilitar a sua identificação e va-
lorizar o património vegetal em 
meio urbano.  

Exercício testa 
sistema de alerta 
de tsunamis

trital de Operações de Socorro.
Após a receção de mensagens 
de alerta, e uma vez validada 
a autenticidade das mesmas, 
o CMOS informou, de for-
ma simulada, os comandos e 
coordenação do Dispositivo 
Municipal de Proteção Civil e 
Unidades Locais das Juntas de 
Freguesia, emitiu alertas à po-
pulação pela rede social Twit-
ter e pela app para dispositivos 
móveis Setúbal SOS e ativou a 
Comissão Municipal de Prote-
ção Civil de Setúbal.
Durante a realização do 
NEAMWAVE’21, o CMOS rece-
beu um total de oito mensa-
gens precedentes do Coman-
do Distrital de Operações de 
Socorro, as quais foram enca-
minhadas para os Bombeiros 
Voluntários de Setúbal, o Porto 
de Setúbal e as empresas Secil 
Outão, Eco-Oil e Lisnave.
A receção da informação por 
parte destas entidades, convi-
dadas pelo SMPCB a participar 
no exercício, foi igualmente 
monitorizada a partir do CMOS, 
num processo desenvolvido 
através de chamadas de voz, 
por rádio e telefone, e mensa-
gens de texto para telemóveis.
O NEAMWAVE’21, desenvolvi-
do com o objetivo de testar a 
prontidão do Sistema de Aler-
ta, assinala o décimo aniversá-
rio do sismo de Tohoku, Japão, 
responsável pelo acidente nu-
clear de Fukushima.
Em Portugal, a emissão da in-
formação técnica que suporta 
este tipo de alertas é da res-
ponsabilidade do IPMA, enti-
dade que interveio neste exer-
cício na qualidade de Centro 
de Alerta de Tsunamis.

Linhas de água 
com ações de limpeza

da ações em valas e linhas 
de água de zonas do Vale da 
Rosa e da Caiada, seguindo 
depois para outros locais do 
concelho, nomeadamente no 
território de Azeitão.
A limpeza de valas e de ribei-
ras é feita mecanicamente, 
com recurso a maquinaria 
especializada para este tipo 
de serviços, com as áreas en-
volventes a serem interven-
cionadas manualmente com 
roçadeiras.
As operações de limpeza de 
vegetação descaracterizada, 
realizadas anualmente pelo 
município, têm como obje-
tivo prevenir situações de 
cheias no território aquando 
da ocorrência de períodos de 
pluviosidade intensa e garan-
tir a segurança das popula-
ções.

Árvores de Setúbal

A aplicação que está disponível 
no site Setúbal em Bom Am-
biente, financiado no âmbito 
de uma candidatura ao progra-
ma PO SEUR – Programa Ope-
racional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos, 
reúne, numa única plataforma 
de internet, todos os projetos 
que estão a ser desenvolvidos 
pelo município no combate às 
alterações climáticas.
O portal, em constante atua-
lização, indica iniciativas, con-
teúdos e projetos em curso em 
Setúbal na área do ambiente, 
da sustentabilidade e do bem-
-estar animal, assim como um 
espaço de aprendizagem to-
talmente dedicado a crianças.
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Esta oferta realiza-se no âm-
bito do projeto europeu Ener-
NETMob, desenvolvido pela 
ENA em parceria com 11 paí-
ses e cofinanciado pelo FE-
DER – Fundo Europeu de De-
senvolvimento Regional, com 
o objetivo de criar uma rede 
inter-regional de mobilidade 
elétrica, garantindo a ligação 
entre cidades e regiões medi-
terrânicas, com o desenvolvi-
mento de diversas ações.
Na cerimónia de entrega de 
viaturas, que decorreu em 
frente do Edifício Ciprestes a 19 
de março, estiveram presentes 
a presidente da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, Maria das 
Dores Meira, a vereadora do 
Ambiente, Carla Guerreiro, dois 
representantes da ENA, Cristi-
na Daniel e Ricardo Alegria, e 
elementos da Divisão de Mobi-
lidade e Transportes e do Gabi-
nete de Projetos do Ambiente 
e da Energia da autarquia.

Proteção Civil 
ouve bombeiros 
do distrito
A sustentabilidade financeira 
das associações humanitárias 
de bombeiros do distrito foi o 
tema central de uma reunião, 
realizada no dia 30 de dezem-
bro, entre os presidentes da 
Comissão Distrital de Proteção 
Civil de Setúbal e da Federa-
ção dos Bombeiros do Distrito 
de Setúbal.
No encontro, que decorreu ao 
longo da manhã, nos Paços do 
Concelho de Setúbal, o presi-
dente da direção da Federação 
dos Bombeiros, João Ludovi-
co, partilhou com a Comissão 
Distrital as dificuldades que as 
associações humanitárias de 
bombeiros estão a sentir.
Os atrasos registados ao lon-
go de 2020 na transferência 
de compensações e subsídios 
que lhes são devidos pelo Es-
tado, por via da Autoridade 
Nacional de Emergência e Pro-
teção Civil, em que se incluem 
os montantes do dispositivo 
dos incêndios rurais desse ano, 
somam, no conjunto, uma dívi-
da superior a meio milhão de 
euros ao universo das 24 asso-
ciações.
O dirigente solicitou à Comis-
são Distrital de Proteção Civil 
de Setúbal colaboração no 
sentido de expor mais próximo 
do Governo a situação que se 
vive no presente, a qual, su-
blinhou, está a pôr em risco a 

sustentabilidade financeira das 
associações humanitárias de 
bombeiros do distrito.
A presidente da Comissão Dis-
trital de Proteção Civil, Maria 
das Dores Meira, demonstrou 
total solidariedade, garantindo 
que ia iniciar, de imediato, um 
conjunto de contactos junto 
das entidades estatais para 
que o problema fosse desblo-
queado o mais rapidamente 
possível.
Num ano profundamente crí-
tico causado pela pandemia, 
as associações humanitárias 
de bombeiros, enquanto en-
tidades detentoras de corpos 
de bombeiros, registaram que-
bras acentuadas de receita.
As reduções significativas no 
transporte de doentes, servi-
ço que representa uma fonte 
importante de rendimento das 
associações, e nas solicitações 
de urgências contribuem para 
o adensar do problema finan-
ceiro.
Por outro lado, os corpos de 
bombeiros têm vindo a ser 
mais procurados para o trans-
porte de utentes com suspei-
ta de Covid-19, o que, sem o 
apoio de outras entidades, se 
traduz num aumento subs-
tancial dos custos associados 
à aquisição de equipamentos 
de proteção individual para as 
equipas de socorro.

Mobilidade: 
ENA entrega bicicletas 
elétricas à autarquia
Duas bicicletas elétricas foram entregues pela ENA – Agência de 
Energia e Ambiente da Arrábida à Câmara Municipal de Setúbal, 
que as vai utilizar para testar, em deslocações, as vantagens do 
uso de modos suaves e sustentáveis de mobilidade.

A presidente do município 
saudou a ENA pela iniciati-
va e comentou a importância 
da oferta.  “O caminho tem de 
ser feito desta forma. É com 
ações como esta que se faz a 
diferença no que diz respeito à 
mobilidade sustentável.”
Também a vereadora com o 
pelouro do Ambiente des-
tacou a relevância de pôr as 
duas bicicletas ao serviço do 
município.  “Além de ser uma 
mais-valia para a saúde, a uti-
lização das bicicletas elétricas 
promove a redução da pega-
da de carbono.”
Carla Guerreiro adiantou que 
os veículos estão, a partir de 
hoje, à disposição dos traba-
lhadores que exercem fun-
ções no Edifício Ciprestes, 
onde funcionam áreas fun-
cionais da autarquia como o 
urbanismo, as obras e o am-
biente.
Ricardo Alegria, da ENA, adian-

tou que as duas bicicletas, de 
modelo UrbanBiker Sidney, 
cor preta, possuem motores 
de 250 watts, duas bolsas 
para transporte de documen-
tos e autonomia de 70 a 80 
quilómetros.  “São mais um 
contributo para a transição 
energética e a descarboniza-
ção do território.”
Para este efeito, igualmente 
no âmbito do projeto europeu 
EnerNETMob, vai ser instala-
do em Setúbal um posto de 
carregamento rápido, com 
capacidade de abastecer veí-
culos elétricos em menos de 
trinta minutos.
A mobilidade urbana susten-
tável é uma das áreas de atua-
ção que motivam o Território 
Arrábida – Património Parti-
lhado, a marca que unifica a 
política de implementação de 
projetos intermunicipais de 
Setúbal, Palmela e Sesimbra 
com forte impacte no desen-
volvimento social, económico 
e ambiental da região. 
Um destes projetos é o Plano 
de Mobilidade Elétrica para o 
Território Arrábida, estratégia 
que propõe medidas específi-
cas para a implementação da 
mobilidade elétrica na região, 
identificando oportunidades 
de intervenção segundo as 
características territoriais e 
os padrões de mobilidade e 
crescimento de cada municí-
pio.
Nesta matéria, está agenda-
do, para novembro, em Se-
túbal, o Fórum Europeu da 
Mobilidade Elétrica.


