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Abertura

Fez sábado oito dias, fui pela 
primeira vez à Capital depois 
do prolongado confinamen-
to. Fui de comboio, Mas, com 

certeza, com os cuidados inerentes 
à situação.
Chegado à estação, deparei-
-me com uma situação um tanto 
embaraçosa. Aliás, não  inédita 
nestes tempos de pandemia em 
que temos mesmo de andar mas-
carados. Encontro lá um indivíduo, 
mascarado, claro, que me parecia  
o meu amigo Faustino.  Mas, na 
dúvida, não lhe disse nada e re-
parei que ele me olhava continua-
mente. Estávamos ambos à espera 
do comboio. Aproximo-me um 
pouco mais e, disfarçadamente, 
olhando-o, era mesmo o Faustino, 
que  disparou: “então Ramalho! Já 
não falas aos amigos?” Rimo-nos 
com a insólita situação e pusemos 
a conversa em dia na viagem, um 
tanto resumidamente, porque  eu 
fiquei em Sete Rios e ele seguiu até 
Roma/Areeiro.
Meti-me no Metro, e fui até à 
Baixa. “Meia dúzia” de pessoas a 
passear e, como se sabe, turistas/
estrangeiros, nem vê-los! Tudo 
isto era previsível, mas tive logo a 
primeira surpresa: na Rua do Car-
mo e em toda a zona do Chiado, 
grandes filas, sobretudo jovens, à 
porta das lojas das multinacionais 
do ramo do pronto-a-vestir. Fiquei 
ali com a clara noção de quem 
controla aquele importante sector 
do comércio. Disseram-me que os 
preços são razoáveis e que os ar-
tigos satisfazem a malta nova. Pu-
dera! Como se não fossem eles que 
criam a moda, que têm um eficaz e 
poderoso marketing,  e que muito 
do fabrico, não é executado a pre-
ços miseráveis em países asiáticos 
com  grande incorporação de mão-
-de-obra infantil. Uma tristeza!

Por estas e por outras...

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Mas houve outra surpresa, igual-
mente triste. Por volta das 18 
horas, estava para me vir embora, 
junto à estação do Rossio, chegam 
4 motas com policias fortemente 
armados. Dialogam um pouco, e 
seguem na direcção da Baixa. Vou 
lá espreitar,  vejo mais duas carri-
nhas também da PSP, lembrei-me 
então de ter ouvido falar numa 
iniciativa de apoio ao movimento 
anti-racista em curso nos EUA, lá 
para o Martim Moniz. Começa  a 
chegar gente e mais gente, vinda 
de lá, sobretudo jovens negros, 
diversos sem máscara, e muita 
Polícia. Tratava-se de uma grande 
e compacta manifestação.
Portanto, os objetivos, eram no-
bres, a forma como decorria, uma 
lástima.
Não vi o tal cartaz que, afinal, 
parece  não  ter sido o único, ab-
solutamente ofensivo para com os 
polícias, mas vi outros de propósi-
tos não muito claros, referindo o 
“black power e  os privilégios  do 
whit power”.
 Pergunto a um policia se não 
tinham ordens para fazerem cum-
prir as normas de segurança em 
vigor em relação à pandemia, co-
mo o distanciamento, respondeu-
-me com um sorriso amarelo e um 
encolher de ombros. Compreendi 
a resposta. Incompreensível, é que 
as tais normas, não tivessem sido 
cumpridas, e que, pelo menos os 
promotores da manifestação, não 
tivessem sido chamados à respon-
sabilidade. Mas isso, evidentemen-
te, tem a ver com quem comanda 
a Polícia e, mais ainda, com quem 
a tutela.
Por estas e por outras, é que a ex-
trema-direita sobe, e a pandemia 
não nos larga.

Professor, Corroios

“Tenho sentido 
muita solicitação, 
muita pressão, de 
almadenses. Almada 
é um desafio”, diz a 
autarca

AUTÁRQUICAS 2021

Maria das Dores Meira 
admite candidatar-se 
à Câmara de Almada

A presidente da Câmara de Setúbal, 
Maria das Dores Meira, a cumprir o 
terceiro e último mandato no muni-
cípio, admitiu ontem candidatar-se 
à presidência da Câmara de Almada 
nas próximas eleições autárquicas, 
em 2021.

"Almada é um desafio. Ainda não 
está na hora de tomar essa decisão 
em definitivo, mas tenho sentido 
muita solicitação, muita pressão, de 
muitos almadenses, tendo em conta 
que moro em Almada e que estou a 
cumprir o meu último mandato em 
Setúbal", disse Maria das Dores Mei-
ra, quando questionada pela agência 
Lusa sobre essa possibilidade.

ALEX GASPAR

"O trabalho autárquico é um tra-
balho que me seduz muito, que me 
alicia muito. Ver transformar, no dia-
-a-dia, o espaço público, o espaço de 
cultura, de desporto, aquilo que dá 
prazer às outras pessoas, para mim 
é muito empolgante, muito motivan-
te, muito aliciante", acrescentou a 
comunista.

A actual presidente da Câmara de 
Setúbal está legalmente impedida de 
se recandidatar ao cargo, dado que, 
de acordo com a legislação em vigor, 
não pode ir além de três mandatos 
consecutivos, mas nada a impede 
de ser cabeça-de-lista em qualquer 
outro município.

Maria das Dores Meira assumiu a 
presidência da Câmara de Setúbal 
em 07 de Setembro de 2006, em 
substituição de Carlos de Sousa, que 
renunciou ao mandato depois de ter 
perdido a confiança política do PCP.

Três anos depois de ter sucedido a 
Carlos de Sousa, ganhou as primeiras 
eleições como candidata da CDU à 
presidência da autarquia, em Outu-

bro de 2009, feito que repetiu por 
duas vezes, em Setembro de 2013 e 
Outubro de 2017, sempre com maio-
ria absoluta e aumentando o número 
de eleitos e a percentagem de votos 
- 38,83% (2009), 41,93% (2013) e 
49,95% (2017).

Fonte da Direção da Organização 
Regional de Setúbal do PCP contacta-
da pela agência Lusa disse que ainda 
não há uma decisão definitiva sobre 
o cabeça-de-lista em Almada para 
2021 e escusou-se a confirmar ou a 
desmentir a candidatura de Maria das 
Dores Meira.

Apesar do silêncio oficial, outras 
fontes do PCP e da CDU disseram que 
a candidatura da actual autarca setu-
balense é "uma forte possibilidade" 
ou dão praticamente como certo que 
a escolha do PCP para cabeça-de-lista 
nas próximas eleições autárquicas em 
Almada irá recair em Maria das Dores 
Meira.

O município de Almada é presidido 
por Inês de Medeiros, eleita pelo PS. 
Lusa
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um bloco de rochas em risco de 
derrocada, que poderia afectar 
as escadas de acesso à zona 
sul da praia da Samoqueira, e 
decidimos avançar com uma acção 
controlada para retirar o conjunto 
de pedras de grandes dimensões 
e muitas toneladas, de forma 

natural, evitando perigos para os 
banhistas”, explicou o vereador da 
Câmara Municipal de Sines José 
Manuel Arsénio. A operação de 
estabilização da arriba obrigou ao 
encerramento de uma das praias 
mais frequentadas pelos banhistas 
na aldeia turística de Porto Covo.

Autoridades 
provocam 
derrocada de 
arriba em praia 
de Porto Covo

As autoridades procederam ontem 
à derrocada controlada de uma 
arriba na praia da Samoqueira, em 
Porto Covo, concelho de Sines, 
onde foi identificado um possível 
risco de desabamento, disse à 
agência Lusa fonte da Proteção 
Civil Municipal. “Detectámos 

BREVES

Os Balcões do Munícipe da 
Moita, Baixa da Banheira, 
Vale da Amoreira e Alhos 
Vedros voltam a funcionar 
das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30. E para 
pagamentos ou contratos até 
às 16h00. A Câmara continua 
a apelar à população para que 
“utilize preferencialmente 
os serviços de atendimento 
não presenciais”, através de 
www.cm-moita.pt; do email 
cmmoita@mail.cm-moita.pt; 
ou pelo contacto 212 806 700.

A TST inicia a semana com 
o reforço de 14 serviços de 
transporte de passageiros. 
A carreira 312, que circula 
entre Cabeço Verde e Sarilhos 
Pequenos, via Moita e Rosário; a 
317, entre Barreiro/estação e Vale 
da Amoreira; a 333, que efectua 
o percurso entre Lisboa/Oriente 
e Vale da Amoreira; e a 410, que 
inicia percurso no Barreiro com 
destino a Alcochete.

A Câmara do Barreiro 
renova o Plano Municipal de 
Emergência de Protecção Civil 
até 29 de Junho. Uma decisão 
que afecta, no imediato, os 
recursos materiais e humanos 
adequados e considerados 
imprescindíveis “à coordenação 
técnica e operacional dos 
serviços e agentes da protecção 
civil e organismos de apoio”.

MOITA
Balcões do 
Munícipe 
reabrem 

TRANSPORTES
TST reforça 
carreiras na 
península 

BARREIRO
Plano Municipal 
de Emergência 
renovado

Humberto Lameiras

Com o Governo a 
preparar o Programa 
de Estabilização 
Económica e Social, os 
parlamentares do PS 
auscultaram a península

ALMADA, BARREIRO, MONTIJO E ALCOCHETE

Deputados do PS satisfeitos com 
respostas sociais e económicas 
em concelhos de gestão socialista 

Os deputados socialistas eleitos pelo 
distrito estiveram ontem de visita aos 
concelhos da península geridos por 
maioria PS, para medirem o índice de 
satisfação sobre as acções do Gover-
no e dos municípios na recuperação 
social e económica, abaladas com 
a pandemia Covid-19. No essencial 
gostaram do que viram e ouviram, 
particularmente quanto à agilidade 
de resposta das autarquias.

Estas visitas vêm no contexto do 
lançamento do Programa de Estabili-
zação Económica e Social apresenta-
do recentemente pelo Governo, que 
“procura apoiar uma retoma susten-
tada da actividade económica e social 
do país”.

“Tanto por parte das câmaras como 
das juntas de freguesia, as respostas 
foram efectivas”, diz André Pinotes 
que, mesmo assim, ouviu algumas 
queixas quanto a dificuldades sobre 
burocracias exigidas pelo Estado”.

O deputado, acompanhado pelos 
eleitos Maria Antónia Almeida Santos, 
Filipe Pacheco e Sofia Araújo, esteve 
durante a manhã no concelho de Al-
mada, onde reuniu com a presidente 
Inês de Medeiros e com responsáveis 
da Associação de Comerciantes do 
concelho e da Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal.

Os responsáveis dos sectores eco-
nómicos, que se mostraram preocu-
pados com a ainda não abertura dos 
parques de campismo e discotecas 
locais, consideram que o Governo 
“tem tomado boas medidas”, inclu-

O Montijo esteve no alinhamento das visitas dos deputados socialistas, onde elogiaram as decisões sociais

DR

Para o deputado é ainda de elevar 
o trabalho feito pelo município em 
conjunto com as instituições locais, 
principalmente quanto às famílias 
com maiores dificuldades económi-
cas. Um trabalho que, diz, estar “a ter 
tão bons resultados, que vai ser con-
tinuado mesmo depois desta fase de 
pandemia”.

No Montijo e Alcochete esteve a 
deputada Catarina Marcelino acompa-
nhada das deputadas Eurídice Pereira 
e Clarisse Campos, onde tomou nota 
do trabalho que está a ser desenvolvi-
do pelas IPSS, em particular daquelas 
que trabalham com a população idosa, 
e das respostas “inovadoras a nível so-
cial” que estão a adoptar.

Caso da União Mutualista Nossa 
Senhora da Conceição, no Montijo, 
em que foram criadas boxes de visi-
ta que permitem às famílias estarem 

mais próximas dos seus idosos. 
“Este sistema, através da Câmara do 

Montijo, foi alargado a outros lares”, 
diz Catarina Marcelino que destaca 
ainda o túnel de higienização para os 
funcionários e que, pela intervenção 
do presidente da Câmara, Nuno Can-
ta, está também a ser adoptado por 
outras instituições. Caso da CERCIMA, 
que recebe pessoas com deficiência, 
que entram e saem, diariamente, da 
instituição.

No concelho de Alcochete, Catari-
na Marcelino destaca o trabalho que 
a câmara, liderada pelo socialista Fer-
nando Pinto, tem feito pelo retoma da 
economia local, nomeadamente com 
apoio que tem sido dado ao comércio.

As visitas dos parlamentares socia-
lista continuam na próxima segunda-
-feira aos restantes municípios do 
distrito com gestão PS. 

sivamente quanto às “moratórias de 
crédito e lay-off simplificada”.

No caso do acompanhamento 
da Câmara de Almada ao sector do 
comércio, diz o deputado que foi 
elogiada pelas medidas que está a 
tomar para a “retoma do turismo no 
concelho”.

A visita passou ainda pelo Centro 
Paroquial da Costa da Caparica, onde 
os deputados ficaram a saber que as 
instituições particulares de solidarie-
dade social (IPSS) estão a acompanhar 
as famílias com mais dificuldades e 
com “grande capacidade de resposta”.

Durante a parte da tarde a comitiva 
esteve no Barreio onde, acompanhada 
pelo presidente Frederico Rosa, este-
ve na empresa municipal dos Trans-
portes Colectivos do Barreiro que “não 
parou desde o início da pandemia”, 
destaca André Pinotes.



Os resultados das análises feitas 
pela Zero enviou amostras, 
revelam resíduos com “elevados 
teores” de óxidos de alumínio, 
magnésio, enxofre, potássio 
e cálcio que “lhes conferem 
características de perigosidade”. 
“Face aos resultados analíticos 
obtidos, pode-se concluir que 
o resíduo é perigoso, uma vez 
que é irritante, carcinogénico, 
corrosivo, ecotóxico, tóxico 
para os órgãos e tem toxicidade 
aguda”, refere a associação.

Para os perigos específicos 
de ser “mortal por inalação” e 
de ser “suspeito de provocar 

cancro”, cujas concentrações 
limite são, em ambos os casos, 
de 0,1%, a amostra em pó 
revela dez vezes mais (1,1%) e 
a amostra em bloco apresenta 
um valor bem superior a vinte 
vezes (2,6%). Quanto ao perigo 
de provocar “queimaduras na 
pele e lesões oculares graves”, 
o limite é 5% e as amostras 
revelam 13,9% e 11,8%, 
respectivamente. O perigo de 
serem resíduos “muito tóxicos 
para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros”, cujo 
limite é 0,25%, o pó indica 2,8% 
e o produto em bloco 2,8%.
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Setúbal

Cerca de 30 mil toneladas de escó-
rias de alumínio da antiga Metalimex 
estão ainda no Vale da Rosa, num 
terreno baldio junto ao Complexo 
Municipal de Atletismo de Setúbal, 
revelou esta segunda-feira a associa-
ção ambientalista Zero.

Os resíduos perigosos, que deve-
riam ter sido enviados para a Alema-
nha há 22 anos, estão num depósito 
ilegal encontrado recentemente pe-
los ambientalistas. Depois de fazer 
análises, a Zero assegura que são 
escórias da Metalimex. 

De acordo com Rui Berkemeier, di-
rigente da associação, são “resíduos 
perigosos com uma grande compo-
sição em alumínio e outros metais”, 
classificados com o código (01 03 07) 
da Lista Europeia de Resíduos, que 
corresponde a “resíduos contendo 
substâncias perigosas, resultantes 
da transformação física e química 
de minérios metálicos”.

“Ou seja, confirma-se que se trata 
de resíduos do mesmo tipo das escó-
rias de alumínio que a empresa Me-
talimex tinha importado no final dos 
anos 80 do século passado e que, por 
não ter condições para os tratar, foi 
obrigada a devolver para os países de 
origem, num processo que foi sempre 
visto como uma referência em ter-
mos, nacionais e internacionais, de 
uma boa solução para um problema 
ambiental”, diz.

Segundo a Zero há “grave risco 

ambiental”, uma vez que os resíduos 
perigosos estiveram durante duas 
décadas em contacto com o meio 
ambiente “podendo ter originado 
situações de poluição do solo e das 
águas superficiais e subterrâneas”. 
Até porque o local é atravessado por 
duas linhas de água.

A associação enviou os resul-
tados das análises ao ministro do 
Ambiente e espera que João Pedro 
Matos Fernandes possa “confirmar 
a origem dos resíduos, apurar as 
responsabilidades por esta ilega-
lidade, dar um destino adequado a 
estes resíduos, realizar uma avalia-
ção da eventual contaminação do 
solo e das águas subterrâneas do 
local onde os resíduos estão depo-
sitados e verificar a qualidade das 
águas superficiais no curso de água 
adjacente ao local”.

Metalimex nunca transformou 
as escórias 
A Metalimex importou e depositou, 
no Vale da Rosa, entre 1987 e início da 
década de 90, dezenas de milhares 
de toneladas de escórias para trans-
formar em lingotes de alumínio, mas 
a produção nunca chegou a arran-
car, tendo a empresa sido intimada 
a devolver o material aos países de 
origem.

A fábrica, anunciada para o Vale da 
Rosa nunca foi construída, tendo as 
instalações, que hoje são ainda visí-
veis no local, ficado por acabar e sem 
equipamentos industriais.

A empresa importou as escórias 

da Suíça, da multinacional Refonda 
S.A., em Niederglatt, perto de Zuri-
que, ao abrigo de uma lacuna da lei 
Portuguesa, quando não tinha ainda 
condições para fazer a reciclagem 
nem sequer o armazenamento e 
só parou esses carregamentos em 
Agosto de 1990, quando entrou em 
vigor legislação nacional a proibir o 
transporte transfronteiriço de resí-
duos perigosos.

Após notificação da Direcção-
-Geral da Qualidade do Ambien-
te, em 1991, iniciou-se um longo 
processo judicial, que culminou 
em 1995 com um acórdão do Su-
premo Tribunal Administrativo que 
obrigava a Metalimex a exportar 
as escórias e descontaminar os 
terrenos.

Entretanto os governos de Por-
tugal e da Suíça chegaram a acordo 
para que 42 mil toneladas deste 
material perigoso fossem transpor-
tadas para uma fábrica especializada 
no tratamento, em Lunen, na Ale-
manha. A operação de transporte, 
no valor de 9 milhões de euros foi 
custeada pelos estados português 
e suíço.

Os carregamentos começaram em 
1997 e terminaram em 1998, com a 
então ministra do Ambiente e hoje 
comissária europeia, Elisa Ferreira, 
a assistir simbolicamente ao que su-
postamente seria o ultimo frete, de 
navio, de duas mil toneladas.

A associação ambientalista refe-
re o jornal O SETUBALENSE, que 
noticiava a conclusão da primeira 

As escórias estão depositadas num terreno baldio que não se vê da estrada

Francisco Alves Rito

Escórias da 
Metalimex ainda 
poluem o Vale da 
Rosa 22 anos depois 
do escândalo 
Serra com 30 mil toneladas destes resíduos perigosos foi 
encontrada próximo da Pista de Atletismo de Setúbal

Perigo Resíduos com toxinas 
que podem provocar cancro 

Depósito de escórias está a menos de um quilómetro da Metalimex



A triste história das escórias 
no Vale da Rosa começa 
em meados da década de 
80, em Niederglatt, perto 

de Zurique, na Suíça, onde a gigante 
de reciclagem de alumínio, Refonda 
S.A., produz todos os anos 13 mil to-
neladas de escórias de que precisa 
de livrar-se.

Livrar-se é o termo certo, uma vez 
que a empresa já não tinha onde 
armazenar o material e não o podia 
eliminar em território suíço e, por is-
so mesmo, estava na disposição de 
pagar a quem comprasse as escórias.

A solução foi a Metalimex, em 
Portugal, aproveitando uma lacuna 
da lei que, na altura ainda permitia a 
importação de resíduos perigosos. A 
empresa foi registada notarialmente 
em 1987 e de imediato, logo nesse 
ano, começaram a chegar os carre-
gamentos a Setúbal. 

A empresa anunciou como plano 
de negócio a reciclagem das escórias, 
para produção de lingotes de alumí-
nio, mas nunca chegou a construir a 
fábrica ou a comprar equipamento 
industrial e nem sequer para arma-
zenar as escórias criou as condições 
adequadas. Os milhares de toneladas 
de resíduos foram armazenados a céu 
aberto, no terreno que a Metalimex 
detinha no Vale da Rosa.

A Metalimex requereu licença in-
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A mostra, organizada pela 
Câmara de Setúbal, é inaugurada 
no mesmo dia, pelas 16h00, e 
realiza-se no âmbito do Ciclo 
de Exposição de Artistas no 
Moinho de Maré da Mourisca. 
Fica patente até 31 de Julho, com 
entrada livre, de terça-feira a 

domingo, das 9h30 às 19h30.
Carlos Miguel já fotografou mais 
de 280 espécies de aves que 
procuram o Estuário do Sado e 
os seus abrigos, nos períodos 
migratórios e na época de 
reprodução, entre os sapais, as 
salinas e os arrozais.

Obra do 
fotografo 
Carlos Miguel 
no Moinho da 
Mourisca

No dia 1 de Julho o Moinho 
de Maré da Mourisca recebe 
uma mostra fotográfica “Aves: 
Montado e Sapal da Mourisca”, 
da autoria de Carlos Miguel, que 
retrata paisagens do Estuário do 
Sado, e em particular as aves que 
ali habitam. 

As escórias estão depositadas num terreno baldio que não se vê da estrada

OSETUBALENSE

Metalimex recebeu 2,7 
milhões para importar 
42 mil toneladas de 
escórias quando não 
tinha capacidade para 
reciclar nem armazenar 
o produto

etapa da exportação em Maio de 
1997. A operação foi retomada no 
início de Janeiro de 1998, com o 
envio de 3.400 toneladas de escó-
ria para a Alemanha. Até dezembro 
de 1998, data do último frete, se-
gundo O SETUBALENSE da altura, 
foram realizados seis carregamen-
tos com um total de 19 mil tonela-
das de escórias.

Pedreira na Arrábida foi 
esconderijo 
As escórias da Metalimex também já 
foram escondidas no Parque Natural 
da Arrábida. Em 1992, foi encontra-
da uma grande quantidade numa 
pedreira abandonada, na serra de 
S. Luís.

Em Outubro desse ano, O PÚBLI-
CO noticiava que oito camiões bascu-
lantes, propriedade de uma empresa 
especializada em movimentação de 
areais, tinham iniciado, a remoção 
dessas escórias, numa operação de 
transporte da responsabilidade do 
Parque Natural da Arrábida, que foi 
coordenada por técnicos da Direc-
ção-Geral da Qualidade do Ambiente 
(DGQA) e escoltada pela GNR.

A Zero acredita que o depósito 
encontrado agora no Vale da Rosa 
podem ser as escórias que estavam 
na pedreira de S. Luís.

O SETUBALENSE questionou o 

Ministério do Ambiente sobre este 
depósito ilegal de escórias no Vale 
da Rosa mas, até ao fecho desta edi-
ção as respostas ainda não tinham 
chegado. 

CCDR já veio a Vale da Rosa
Questionado por O SETUBALENSE, 

o Ministério do Ambiente e das Al-
terações Climáticas informou ontem 
que a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo (CCDR-LVT) já esteve 
em Setúbal para ver o depósito agora 
encontrado.

"Relativamente aos depósitos iden-
tificados, a CCDR-LVT já se deslocou 
ao terreno para confirmação no local 
desses depósitos, encontrando-se a 
cumprir as devidas diligências no sen-
tido de fazer aplicar a lei", respondeu 
o MAAC, por escrito.   

"O processo da reexportação das 
escórias recepcionadas pela Me-
talimex desencadeou-se em 1995, 
através de acordo firmado entre o 
Governo Português e o Governo da 
Confederação Suíça, e concluiu-se 
no final de 1998, com o envio do úl-
timo carregamento para tratamento 
fora de Portugal, observando-se as 
devidas condições de movimento 
e transferência desses materiais", 
refere ainda a mesma nota, emitida 
ontem à tarde.

Um crime ambiental e económico assente
numa mentira sobre reciclagem

EDITORIAL

Francisco Alves Rito

Para importar 
o produto 
que não tinha 
capacidade para 
transformar, 
a empresa 
recebeu 130 
francos suíços 
por cada 
tonelada.

dustrial para "valorização de alumí-
nio", não prevendo o tratamento de 
resíduos perigosos importados disse 
o então director-geral da Qualidade 
do Ambiente, Ascenso Pires. Estra-
nho seria que fosse esta empresa 
recém-criada a reciclar um produto 
de onde a Refonda, especializada em 
reciclagem de alumínio, já não conse-
guia retirar nada.

O negócio era outro. Para receber 
o produto que não tinha capacidade 
para transformar, a empresa rece-
beu 130 francos suíços (13 contos na 
altura e cerca de 65 euros hoje) por 
cada tonelada. Tendo em conta que 
o Estado português acabou por pagar 
a reexportação de 42 mil toneladas, 

os responsáveis da Metalimex rece-
beram 2 milhões e 730 mil euros para 
ficarem com o material. 

O valor pago por cada tonelada 
foi revelado por um ex-director da 
Refonda, Jakob Huber.

Uma vez que declararam oficial-
mente a importação de apenas 30 
mil toneladas, quando a quantidade, 
pelo que se soube posteriormente, 
foi de pelo menos 42 mil toneladas, 
fica a dúvida de qual foi realmente a 
quantidade de produto tóxico que 
introduziram em Portugal.

 Acresce que, além desta desco-
berta agora revelada, já antes houve, 
pelo menos, outros dois achamentos 
de escórias. Primeiro o Estado “des-
cobriu” que eram mais 12 mil tone-
ladas do que as 30 mil declaradas 
e posteriormente, em 1992, foram 
descobertos mais uns milhares de to-
neladas numa pedreira na serra de S. 
Luís. Dessa vez foi o Parque Natural 
da Arrábida que custeou a operação 
de remoção.

O Greenpeace, que fez vários pro-
testos na Suíça, disse na altura que a 
“reciclagem é uma mentira” e exigiu à 
Refonda que parasse com "a exporta-
ção de lixo tóxico”. Em 1989 a empre-
sa exportou resíduos perigosos para a 
Grã-Bretanha e quando a Metalimex 
deixou de os receber, por entretanto 
ter mudado a lei em Portugal, passou 
a envia-los para a Noruega.

Os contornos de tudo isto vão para 
além de um crime ambiental – que já 
não seria pouco, porque são resíduos 
com dezenas de gramas de dioxinas 
tão perigosas que a mais letal tem 
um potencial máximo de toxicidade 
capaz de matar 20 mil pessoas por 
grama - e configuram uma fraude 
que já custou 9 milhões de euros ao 
Estado português e que, pelo vistos, 
ainda vai custar mais.
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Festival do Queijo, Pão e Vinho também está de pé 
mas tudo depende das ovelhas que são quem manda

Os melhores produtos e doçaria re-
gionais vão poder ser adquiridos e 
degustados, nos dias 27 e 28 de Ju-
nho e 4 e 5 de Julho, no Mercado do 
Queijo, Pão e Vinho, em S. Gonçalo, 
Quinta do Anjo. A iniciativa tem o 
objectivo de apoiar os produtores, 
mas não inviabiliza a realização do 
festival anual da especialidade, que 
pode vir a acontecer ainda este ano, 
se os ovinos deixarem.

“A 26.ª edição do Festival do Quei-
jo, Pão e Vinho poderá realizar-se em 
Outubro. Mas aí temos outro proble-
ma: não deverá haver tanto queijo. 
As ovelhas é que mandam nisto”, 
afirma Francisco Macheta, 48 anos, 
que preside à Associação Regional 
de Criadores de Ovinos Leiteiros da 
Serra da Arrábida (ARCOSAL), enti-
dade responsável pela organização 
de ambos os certames, com o apoio 
da Câmara de Palmela e da Junta de 
Freguesia da Quinta do Anjo. “Ao 
contrário das outras actividades, 
estes eventos dependem do leite da 
ovelha e a produção de queijo ocorre 
na Primavera, sendo que o processo 
decorre entre Fevereiro e Junho, pe-
ríodo quando há queijos. Em Outubro 
dependerá da existência de produtos, 
já que nessa altura costuma haver 
ruptura do stock de queijos”, explica 
o responsável que leva 22 anos de 
ligação à associação, os últimos três 
como presidente.

Luís Calha, vereador com o pelouro 
dos mercados e feiras, confirma que 
“está em cima da mesa a realização do 
festival em Outubro ou Novembro, 
caso as condições o permitam”.

Mas para já vem aí o Mercado do 
Queijo , Pão e Vinho. “Não vamos ter 
restauração nem espectáculos, daí 

Mário Rui Sobral

Francisco Macheta, 
presidente da 
ARCOSAL, lembra 
que tudo depende 
dos ovinos. Para já, o 
mercado é solução para 
escoar produtos

MERCADO ACONTECE NO FINAL DE JUNHO E INÍCIO DE JULHO 

DR

Além dos queijos também os vinhos da região são um produto de excelência em destaque nos certames da especialidade

nho, com entradas livres, vai juntar 
“25 a 30 produtores” divididos entre 
o pavilhão da ARCOSAL e o espaço 
exterior”, avança o presidente da 
Arcosal, admitindo que houve ne-
cessidade de reduzir o número de 
expositores. 

No interior das instalações, Fran-
cisco Macheta estima que possam 
permanecer em simultâneo “cerca 
de 400 pessoas”, já que o pavilhão 
tem à volta de “150 metros de com-
primento por 20 e tal de largura”. 

Ou seja, a lotação do espaço “é 
reduzida em 50%, por normas de 
segurança”.

As entradas vão fazer-se por “um 
corredor central, depois há o acesso 
ao expositor e um acesso lateral onde 
se fazem as compras”, faz notar o res-
ponsável. As saídas vão fazer-se “por 
dois corredores, de forma a evitar que 
as pessoas se cruzem”.

Tudo acautelado ao ínfimo porme-
nor, sob o olhar atento do município, 
garante Luís Calha. “Queremos que 
as pessoas se sintam em segurança 
para encontrar os melhores produ-
tos e vamos ter grande atenção com 
o cumprimento integral de todas as 
orientações da Direcção-Geral da 
Saúde. Não iremos facilitar um mi-
límetro”, vinca o autarca.

Tal como sucede habitualmente 
no Festival do Queijo, Pão e Vinho, o 
mercado vai também ter “um espa-
ço com mesas, separadas por cinco 
a seis metros, para que os visitantes 
possam consumir na hora os produ-
tos que adquirirem”, acrescenta Fran-
cisco Macheta, revelando ainda que o 
sector dos queijos “teve uma quebra 
de 50% nas vendas este ano”, quan-
do a facturação de 2019 ascendeu “a 
cinco milhões de euros”.

Por isso deixa um apelo : “Comprar 
queijo de Azeitão é ajudar a alimentar 
as nossas ovelhas.”

Entre os principais produtores vão 
participar neste mercado: Fernando 
& Simões (Queijaria Artesanal), Vic-
tor Fernandes (Queijaria Artesanal), 
Queijaria da São e JD Setúbal (Queijos 
Santiago); no sector dos vinhos estão 
garantidas as presenças de Sivipa, Ca-
sa Venâncio Costa Lima, Casa Agrícola 
Horácio Simões, a Assis Lobo e a Fer-
nando Pó Adega.

Agarrar “todas as oportunidades 
possíveis para proteger 
a economia e ajudar os 
produtores locais” é uma das 
principais preocupações do 
município de Palmela nesta fase. 
E na forja, anuncia o vereador 
Luís Calha, estão outras acções.

“O município integra a Rede 
Europe Enterprise Network 
e nesse âmbito tem estado a 
trabalhar com os produtores 
para encontrar formas de 
comercializar os produtos a 

Aposta Município com acções na forja 
para proteger economia e produtores locais

marketing”, para destacar os 
produtos do território.

“Permitirá que os turistas 
venham visitar o território 
e desfrutar em segurança 
dos nossos produtos, nos 
domínios da Natureza, 
Ambiente, Património Cultural 
e Gastronomia”. “Estamos 
empenhados na retoma 
da actividade turística em 
parceria com todos os agentes 
económicos do sector”, 
concluiu.

o certame funcionar como mercado 
e não como festival”, sublinha Fran-
cisco Macheta, apontando o objec-
tivo principal desta iniciativa: “Dar 
escoamento aos produtos. Tivemos 
de continuar a produzir por razões 
sanitárias, de saúde animal, só que 
não se conseguiu vender”. 

Já Luís Calha reforça que esta solu-

ção “visa proteger e apoiar sectores 
de referência, de grande qualidade, 
pérolas da região” e revela que a ini-
ciativa nasceu na sequência de “um 
diagnóstico sobre o tecido empresa-
rial” feito pelo município. “Este sector 
foi também contactado, para perce-
bermos as dificuldades e podermos 
ajudar. Face a este período difícil e à 

necessidade de escoar produtos, de-
cidimos em conjunto avançar neste 
formato que não contará com expo-
sição de animais, tendas de gastro-
nomia e animação cultural.”

Medidas de segurança                                 
e produtores
Este Mercado do Queijo, Pão e Vi-

nível nacional e internacional”, 
observa o autarca, adiantando 
uma das acções em curso. 
“Estamos a trabalhar para 
construir uma iniciativa de 
escoamento de vinhos em 
Fernando Pó, já que a habitual 
mostra não se realizou. À 
semelhança do Mercado do 
Queijo, Pão e Vinho”.

Paralelamente, desvendou 
ainda que a autarquia prepara-
-se para lançar dentro de um 
mês “uma grande campanha de 
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apreciadas pelo executivo diz respeito 
ao protocolo entre o município de 
Palmela e o município de Setúbal 
“relativo à repartição dos montantes 
obtidos pelo pagamento das taxas 
devidas a título de custas no Julgado 
de Paz” do agrupamento dos dois 
concelhos de Palmela. A autarquia de 

Palmela lembra que, na sequência das 
medidas de prevenção da COVID-19 
decretadas pela Direcção-Geral da 
Saúde, “a participação do público está 
sujeita a marcação prévia, através 
do telefone 212 336 600”. A reunião 
pode ser seguida no canal Youtube do 
município.

Executivo 
aprecia contas 
na reunião de 
amanhã na 
Biblioteca

A prestação de contas referente 
ao exercício de 2019 é um dos sete 
pontos que integram a ordem de 
trabalhos da reunião pública de 
câmara que vai ter lugar amanhã, a 
partir das 15h00, no Auditório da 
Biblioteca Municipal de Palmela. 
Outra das propostas que vão ser 

CULTURA

Quatro 
meninas 
triunfam em 
concurso 
literário 

Já são conhecidos os nomes de 
quem triunfou no Concurso Literário 
“Não Posso Sair”, lançado pela Câ-
mara Municipal de Palmela no Dia 
Internacional do Livro (23 de Abril).

“Alice Barreto (1.º escalão - 6 aos 
11 anos), Carolina Cabrita e Liya Kiara 
Fonseca (2.º escalão - 12 aos 17 anos) 
e Célia Pratas (3.º escalão - maiores 
de 18 anos)” foram as vencedoras 
da iniciativa, anunciou a autarquia.

“À vencedora de cada escalão será 
atribuído um prémio, composto por 
um livro e um jogo de tabuleiro, e os 
textos vencedores serão publicados 
na próxima edição do Boletim Muni-
cipal”, lembra a edilidade, promotora 
da iniciativa.

Por cada escalão a concurso, ex-
plica ainda a autarquia, “foi apurado 
um texto vencedor, sendo que no 
segundo escalão verificou-se um 
empate, registando-se assim duas 
vencedoras”.

“Alexandrina Pereira, Ana Lima 
Neto, Margarida Mata, Florbela 
Teixeira e Luciana Rocha foram os 
elementos que integraram o júri 
desta iniciativa, a quem competiu 
analisar o cumprimento das carac-
terísticas técnicas, a originalidade 
do conteúdo e a adequação ao tema 
proposto”, adianta o município so-
bre o concurso.

Ao mesmo tempo, recorda que a 
iniciativa literária “desafiou a popu-
lação a dar asas à sua imaginação e 
a escrever um conto subordinado 
ao tema 'Não Posso Sair'”, perante 
“ um contexto social condicionado 
pela pandemia Covid-19”. 

A  iniciativa foi promovida pela 
Rede de Bibliotecas Municipais de 
Palmela.
M.R.S.

Mário Rui Sobral

O selo é válido até Abril 
de 2021 e reconhece 
práticas recomendadas 
pela DGS contra a 
pandemia

DISTINÇÃO ATRIBUÍDA PELO SECTOR

Posto de Turismo no Castelo 
reabriu portas ao público com 
selo de higiene e segurança

O Posto de Turismo de Palmela rea-
briu, no passado dia 6, com a garantia 
de higiene e segurança atribuída pelas 
entidades responsáveis do referido 
sector de actividade. O equipamento 
foi distinguido com o Selo  “Clean & 
Safe” do Turismo de Portugal.

“Este selo visa reconhecer as acti-
vidades e os estabelecimentos turís-
ticos que assumem o compromisso 
de cumprir as recomendações emi-
tidas pelo Turismo de Portugal, em 
articulação com as orientações da 
Direcção-Geral da Saúde (DGS), pa-
ra reduzir os riscos de contaminação 
dos espaços com a COVID-19”, revela 
o município, explicando ao mesmo 
tempo a génese da iniciativa. “Porque 
todos os sectores da actividade tu-

DR

rística devem estar empenhados em 
garantir a visitação dos seus espaços 
em condições de segurança e higiene, 
a Entidade Regional de Turismo da 
Região de Lisboa e a Associação Tu-
rismo de Lisboa desenvolveram, em 
parceria com o Turismo de Portugal, 
a aplicação do Selo 'Clean & Safe' aos 
Postos de Turismo da Região de Lis-
boa”, lembra a edilidade, adiantando 
que o selo é válido até 30 de Abril do 
próximo ano.

“O Posto de Turismo, instalado no 
Castelo de Palmela, reabriu, assim, 
com procedimentos rigorosos de 

limpeza e higiene dos espaços. É ga-
rantida a ocupação máxima por metro 
quadrado recomendada pela DGS no 
espaço de circulação do turista/visi-
tante e a manutenção da distância 
social de segurança entre turistas/
visitantes”, sublinha.

Para a autarquia, o Selo “Clean & Sa-
fe” constitui “um excelente incentivo 
à retoma do turismo a nível nacional 
e internacional, contribuindo para o 
reforço da confiança, quer no desti-
no Portugal, quer no destino Lisboa e, 
mais concretamente, na centralidade 
Arrábida, onde Palmela se insere”.

A Câmara de Palmela anunciou 
ontem que já adjudicou mais três 
empreitadas para pavimentação de 
ruas do concelho, pelo valor total de 
417.721 euros (+IVA), dando continui-
dade à remodelação da rede viária 
municipal.

A Rua António Roldão, no Lau, 
Poceirão, foi adjudicada pelo valor 
de 151.886 (+IVA), depois de a rede 
de águas deste arruamento ter sido 
intervencionada. Esta pavimentação, 
lembra a autarquia, representa mais 
uma obra elencada no projecto “Eu 
Participo”, devendo ser executada 

LAU, ACEIRO DA FONTE DA PRATA E VOLTA DA PEDRA

Pavimentações de ruas adjudicadas 
por mais de 417 mil euros

num prazo de 90 dias.
Igualmente adjudicada foi a pavi-

mentação do Aceiro da Fonte da Pra-
ta, no Pinhal Novo, por um montante 
de 148.174 euros (+ IVA). A obra, que 
também foi uma das mais votadas 
no mesmo projecto de orçamento 
participativo, é para estar concluída 
dentro de dois meses.

Por último, foi ainda adjudicada 
por 117.661 euros (+IVA) a  interven-
ção nas ruas Florbela Espanca e do 
Lagar, na Volta da Pedra, Palmela. A 
empreitada vai incidir num troço que 
abrange os dois arruamentos. Esta 

pavimentação foi outra das obras 
“mais votadas pela população”, realça 
o município. “A empreitada terá um 
prazo de execução de 60 dias e, além 
da pavimentação, inclui também a 
realização de trabalhos nas redes de 
águas e pluvial”, revelou a autarquia, 
a concluir.

Recorde-se que o município tem 
vindo a apostar forte na requalifica-
ção e valorização da infra-estrutura 
viária municipal, com a execução de 
diversas obras de asfaltamento ou re-
pavimentação de diversos caminhos 
ou artérias.

BREVES

Uma avaria “verificada na 
bomba de um furo de captação 
do sistema de Pinhal Novo” 
pode levar a “uma redução na 
pressão de serviço da rede de 
abastecimento de água na vila 
de Pinhal Novo”, alertou ontem 
a Câmara Municipal de Palmela. 
A dificuldade “será mais sentida 
nos locais situados nos pontos 
mais elevados, não se prevendo 
que ocorram interrupções no 
abastecimento”, indica ainda a 
autarquia.

São mais de duas dezenas 
de obras num valor global 
superior a seis milhões de 
euros – em conclusão ou 
em curso ou ainda a serem 
lançadas no decorrer deste ano 
– que o município de Palmela 
está a promover na freguesia 
de Quinta do Anjo. 

Três corridas virtuais – nas 
distâncias de Milha Urbana 
(a 27 e 28 de Junho), 5 Km (a 
4 e 5 de Julho) e 10 Km (a 11 e 
12 também do próximo mês) 
– constituem um dos mais 
recentes desafios lançados 
pela Câmara de Palmela à 
população, que em breve 
poderá inscrever-se no site da 
autarquia. A prova poderá ser 
realizada em casa ou ao ar livre. 
O participante “deverá enviar, 
por e-mail, foto da aplicação 
com a qual fez o registo da 
participação”.

PINHAL NOVO
Pressão da água 
afectada na vila

QUINTA DO ANJO
Seis milhões 
em obras na 
freguesia

ATLETISMO
Autarquia 
propõe corridas 
virtuais

No 2.º escalão, que 
compreendeu as idades 
dos 12 aos 17 anos, 
houve duas vencedoras
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Seixal

SIMARSUL reforça 
comportamento 
cívico e ambiental 
contra pandemia
Reutilização dos efluentes é uma das orientações da 
SIMARSUL. Outra, é a produção de energia a partir do biogás

José Augusto

António Ventura, presidente da 
Comissão Executiva da SIMARSUL, 
ladeado por Isidoro Heitor e João 
Luz, administradores, proporcio-
naram à Comunicação Social uma 
visita às instalações da ETAR do 
Seixal, num ambiente de “diálogo 
aberto”. 

O balanço da actividade da em-
presa de saneamento da Península 
de Setúbal, os próximos projectos 
e investimentos, a importância de 
comportamentos cívicos ambien-
tais e os desafios colocados pela 
pandemia foram temas que esti-
veram no centro do diálogo.

Segundo António Ventura, são 
três os grandes objectivos da em-
presa: “Tratamento dos efluentes, 
reabilitação destes e criação de 
boas condições de trabalho para o 
pessoal”. 

Nem um trabalhador infectado
A SIMARSUL cuidou, desde cedo, de 
pôr em prática as medidas sanitá-
rias mais adequadas, o que explica 
o facto de não haver um só traba-
lhador atingido pelo Covid-19. Op-
tou pelo trabalho remoto, quando 
possível, colocou sinalética onde 
foi preciso e implantou sistemas de 
higienização pelos mais diversos 
pontos das instalações. Além disso, 

criou uma equipa de reserva, caso 
o vírus atingisse os trabalhadores 
no activo.

As chamadas afluências indevi-
das é um dos problemas com que 
se debate a SIMARSUL, no seu 
quotidiano, segundo palavras de 
António Ventura. “As pessoas não 
devem continuar a confundir sani-
ta com caixote do lixo”, disse. “Ca-
belos, toalhetes, máscaras, luvas, 
cotonetes, tudo vem parar aqui e 
entope as condutas, dificultando 
o funcionamento normal da esta-
ção”, salientou. “Mesmo as luvas 
e máscaras que se deitam para o 
chão vão parar à sarjeta e daí ao 
nosso sistema. Ora, a operação de 
desentupimento não é fácil, pois é 
executada manualmente por um 
trabalhador”. 

O presidente da empresa lamenta 
que haja produtos com a indicação 
de que podem ser atirados para a 
sanita, desinformação que causa 
grandes prejuízos ambientais. 

Reaproveitamento dos 
efluentes
Uma outra orientação da SIMAR-
SUL, não menos importante, é o 
tratamento e reaproveitamento 
dos efluentes. “Qual é a necessi-
dade de lavar as ruas e passeios, 

os contentores e camiões com 
água potável? O Seixal e o Barreiro 
já utilizam, para o efeito, água tra-
tada. A reutilização é um proces-
so que tem de avançar, já que nos 
proporciona ganhos ambientais e 
económicos”, frisa. 

Outra aposta da empresa é na 
produção de energia, ou seja, no 
melhoramento da eficiência ener-
gética. “O tratamento de lamas for-
nece-nos o biogás, com o qual de 
produz energia. Com equipamen-
tos mais avançados, alcançaremos 
uma melhor eficiência energética 
e ambiental”, esclarece António 
Ventura. 

O presidente da SIMARSUL disse-
-se preocupado com a situação am-
biental da Siderurgia, de onde con-
tinuam a voar partículas poluentes, 
uma queixa extensiva à população 
de Paio Pires, como é do conheci-
mento geral. 

Responsável pelo saneamento 
da península
A SIMARSUL É uma sociedade de 
capitais públicos que tem por accio-
nistas as Águas de Portugal e os muni-
cípios do Seixal, Alcochete, Barreiro, 
Moita, Montijo, Palmela, Sesimbra e 
Setúbal.

Ocupa-se do sistema multimu-

EMPRESA APELA PARA COMPORTAMENTO SOCIAL

Entre 2017-2019, o processo de 
tratamento de águas residuais 
do Sistema da SIMARSUL 
alcançou os seguintes 
patamares:

- 74,21 milhões de m3 águas 
residuais tratadas;

- 52 090 toneladas de lamas 
valorizadas, equivalente a 100% 
de valorização;

- 2 900 MWh de energia 
produzida a partir do biogás;

- 99,84% de taxa de cobertura de 

Números Operacionalidade
com patamar elevado

serviço, findo o exercício de 2019.
No final de 2019, a SIMARSUL 

tinha à sua responsabilidade 
21 estações de tratamento de 
águas residuais (ETAR), 100 
estações elevatórias (EE), 237,9 
km de emissários e 107,8 km de 
condutas elevatórias no âmbito 
da operação dos diversos 
subsistemas do seu sistema 
multimunicipal, o que assegurou 
uma taxa de cobertura do 
serviço de 99,84%. 

Os responsáveis da SIMARSUL indicaram o trabalho da empresa em prol do ambiente
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# Fique em casa

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

Trata de problemas: Espirituais, 
Curas, Invejas, Bruxedos, Saúde, 

Amor, Justiça

40 Anos de Experiência 
em Portugal

Telf: 211 566 838 / 920 194 790 / 914 544 601 

devolvidos é que se progride para 
nova colónia. Todas as semanas são 
realizadas esterilizações no CROACS e 
de forma rotativa será intervencionada 
uma colónia por freguesia.
Em 2019, foram efectuadas por este 
serviço 600 esterilizações a felídeos no 
âmbito do programa CED.

Centro de 
Recolha de 
Animais de 
Companhia com 
nova metodologia

O Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Companhia do Seixal 
(CROACS) iniciou este mês a 
implementação da nova metodologia 
do programa CED (capturar, 
esterilizar, devolver). Só depois de 
todos os animais da colónia terem 
sido capturados, esterilizados e 

nicipal de saneamento de águas 
residuais da Península de Setúbal, 
tendo por fim a recolha, tratamento 
e rejeição de efluentes domésticos 
e urbanos, de forma regular, con-
tínua e eficiente, produzidos por 
cerca de 605 mil habitantes fixa-
dos numa área de 1 555 quilómetros 
quadrados.

A referida concessão foi-lhe da-
da pelo Estado Português por 30 
anos, de forma a garantir a quali-
dade, continuidade e eficiência dos 
serviços públicos de saneamento 
para proteger a saúde e bem-estar 
das populações, defender o am-
biente e impulsionar o desenvol-
vimento regional.

Os responsáveis da SIMARSUL indicaram o trabalho da empresa em prol do ambiente

DR

José Augusto

A responsável pelo 
saneamento da 
península de Setúbal 
desenvolve um 
conjunto de acções 
sobre civismo 

António Ventura

PRESIDENTE DA ADMINISTRAÇÃO

António Ventura 
aponta comunidade 
escolar no centro da 
educação ambiental

O desconhecimento e a falta de civis-
mo têm sido apontados entre os cau-
sadores da degradação do ambiente. 
Questionado por O SETUBALENSE 
sobre qual empenho da SIMARSUL 
ao nível da educação, António Ven-
tura, presidente do conselho de 
administração da empresa, afirma 
que desde a sua génese a conces-
sionária do Sistema Multimunicipal 
de Saneamento de Águas Residuais 
da Península de Setúbal “tem consa-
grado muita atenção à comunidade 
escolar no âmbito da sua estratégia 
de educação ambiental e cívica para 
a sustentabilidade”.

Uma política que se “enquadrada nos 
desafios da empresa, de aproximação 
à comunidade onde está inserida, para 

promover a utilização sustentável do 
serviço essencial de saneamento, a 
valorização do recurso água e as boas 
práticas ambientais”, esclareceu 

Sendo assim, “temos levado a 
cabo diversas acções, campanhas e 
distribuído materiais, conforme os 
desafios da empresa, a estrutura ac-
cionista e as estratégias corporativas 
e nacionais de sensibilização ambien-
tal”, acrescenta. 

Entre estas acções, António Ven-
tura realce as “visitas dos alunos de 
escolas às Estações de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) do distrito, 
as sessões de sensibilização levadas 
aos estabelecimentos de ensino, os 
jogos pedagógicos em celebrações 
de dias temáticos alusivos à água e 
ao ambiente com presença de pú-
blico escolar, a campanha “Amar o 
Mar”, da qual fazem parte sessões 
pedagógicos nas praias e colónias de 
férias no Verão, a divulgação e dispo-
nibilização de materiais multimédia, 
vídeos e jogos pedagógicos, no menu 
dedicado à edução ambiental no sítio 
da SIMARSUL e o envolvimento dos 
trabalhadores e familiares como em-
baixadores ambientais da empresa, 
que entregam materiais e suportes 
nas escolas dos seus educandos”.

DR

Humberto Lameiras

As comissões de saúde 
do Seixal e Almada 
querem o reforço 
do SNS e resolver 
problemas no sector

As comissões de utentes da saúde 
dos concelhos do Seixal e Almada 
enviaram à ministra Marta Temi-
do um ofício onde apontam para a 
“oportunidade e pertinência de dar 
continuidade ao diálogo interrom-
pido com a pandemia”, com vista à 
resolução de todas as questões que 
ficaram pendentes no sector.

Os utentes querem retomar a 
questão da “reabertura nocturna da 
Urgência Pediátrica do Hospital Gar-
cia de Orta e todas as outras ligadas a 
esta unidade, bem como da constru-
ção do Hospital no Seixal”, referem 
em comunicado. Isto acontece numa 
altura em que na Assembleia da Re-
pública está em discussão a execução 
de um reforço do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), na tentativa de “colma-
tar décadas de desinvestimentos e de 
subfinanciamentos”.

Referem as comissões que a 
pandemia pelo Covid-19 veio “de-
monstrar que, sem um SNS forte e 
universal, nenhum país estará apto a 
enfrentar situações sanitárias desta 
envergadura”. A isto acrescentam 

OFÍCIO À MINISTRA DA SAÚDE

Utentes chamam Marta 
Temido à discussão das 
urgências e hospital 

que mesmo com “diversos cons-
trangimentos materiais, técnicos e 
humanos, os profissionais do SNS 
souberam responder e estar à altura 
da missão que lhes foi incumbida”.

No caso concreto da construção do 
hospital no Seixal, dizem os utentes de 
saúde que se “sentiu particularmente 
a falta desta unidade”. E afirmam ter 
ficado preocupados quando tomaram 
conhecimento de “mais um atraso no 
concurso para a execução do respec-
tivo projecto e pormenores técnicos”.

Na passada semana, o presidente 
da Câmara do Seixal, Joaquim San-
tos, veio protestar por o Governo ter 
prorrogado o prazo do concurso para a 
construção deste hospital por mais 90 
dias. Comentava então que era “inad-
missível que mais uma vez seja adiada 
a construção de um equipamento que 
é fundamental para os cerca de 500 
mil habitantes da região".

Lembrava o autarca que “o Hospital 
Garcia de Orta, em Almada, que ser-
ve os munícipes do Seixal, Sesimbra e 
Almada, há muito que se encontra em 
ruptura e sem capacidade de dar res-
posta à população dos três concelhos”.

A isto acrescentam as comissões de 
utentes de saúde que “não deixa de ser 
preocupante e pouco tranquilizador”, 
este adiamento, o que “evidência a for-
ma pouco consequente e desrespei-
tosa com que este projceto vem a ser 
pensado e abordado pelos sucessivos 
governos, ao longo dos últimos 11 anos, 
desde a assinatura do protocolo para a 
sua construção em 2009”.

A SUA FARMÁCIA MAIS PERTO DO QUE NUNCA

ENTREGAS AO DOMICÍLIO

GRATUITO PARA COMPRAS SUPEREIORES A 25€
NO CONCELHO DA MOITA E BARREIRO 

3,50€ PARA COMPRAS INFERIORES A 25€
E OUTROS CONCELHOS

Telf: 215 859 736 • 910 326 210
Rua Joly Braga Santos, Loja 2 e 4 2860 - 129 Alhos Vedros

DR
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ALMADA  265 520 716 

SETÚBAL 265 094 354

SEIXAL 265 092 725

 MONTIJO 212 318 392

MOITA 212 047 599

 BARREIRO 212 047 599

PALMELA 212 384 894 • ALCOCHETE 937 

081 515

OUTROS CONCELHOS

212 383 228

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-se entusias-
mado 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 se-
mana –  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 esfriar 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 IMPERADOR – 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 profissional – 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

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCATÓRIA 

De acordo com os Estatutos do NRDIP, convoco os Senhores Associados do Núcleo 

Recreativo e Desportivo Ídolos da Praça, a reunir em Sessão Ordinária de Assembleia 

Geral na sua Sede, sita na Avenida Bento Jesus Caraça N.º 109 nesta Cidade de Setúbal, 

pelas 20h30 no dia 04 de Julho do ano 2020, com a seguinte: 

Ordem de Trabalhos: 

1. Apresentação, Discussão e Votação do Relatório e Contas do exercício da Di-

reção do ano de 2019.

2. Eleição dos Novos Corpos Gerentes para o Biénio de 2020/2021.

Único: Finda a Ordem de Trabalhos poderá ser concedido um período para discussão 

de Assuntos Diversos, desde que solicitado pelos Associados presentes, embora sem 

caracter deliberativo. 

Não estando presente o número de Associados em mínimo legal para a realização da 

Assembleia Geral, esta realizar-se-á meia hora depois, em segunda convocatória, no 

mesmo local, com o número de Associados presentes e a mesma Ordem de Trabalhos, 

de acordo com a alínea 1 do artigo 10º. 

Setúbal, 14 de Junho de 2020 
O Primeiro-Secretário da Mesa da Assembleia Geral 

Bruno Miguel Assunção Salgueiro 

UNIVERSIDADE SETUBALENSE DA TERCEIRA IDADE, CRL
Sede: Parque do Bonfim – 2900-703 Setúbal

Telefone: 265 540 230 / 91 21 97 371    

Convocatória

Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 34.º n.º 2 e 38.º alínea b) do Código Cooperativo e do 
disposto nos artigos 37.º n.º 2 alínea a) e 41.º alínea b)  do Estatuto da Universidade Setubalense da 
Terceira Idade CRL, venho por esta convocar os Ex.mos Cooperadores para participarem na sessão 
ORDINÁRIA da Assembleia Geral da Universidade Setubalense da Terceira Idade CRL, (Uniseti), 
a realizar no próximo dia 29 de Junho de 2020, pelas 16,30 horas, no “Jardim da Uniseti”, na sua 
sede no Parque do Bonfim, em Setúbal, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos
1. Período  antes da Ordem do Dia
2. Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Administração 

relativo às actividades do ano de 2019 e do Parecer do Conselho Fiscal que sobre o mesmo 
recaiu.

3. Outros assuntos de interesse da Universidade
4. Leitura, discussão e votação da acta da sessão

Em virtude do disposto nos n.ºs 1 e 2 do  art.º 37º do Código Cooperativo, e do disposto nos n.ºs 1 e 
2 do artigo 40.º do Estatuto da Universidade Setubalense da Terceira Idade CRL, se, à hora marcada 
para a reunião, não estiver presente mais de metade dos cooperadores com direito de voto, ou seus 
representantes devidamente credenciados, a assembleia reúne, com qualquer número de cooperadores, 
meia hora depois.

Setúbal, 12 de Maio de 2020

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
 

Margarida Alves Vacas

Nota adicional: Os documentos necessários para análise dos Ex.mos Cooperadores, nomeadamente 
o Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Administração relativo às actividades do ano de 2019 
e o Parecer do Conselho Fiscal que sobre o mesmo recaiu, serão enviados, electronicamente, a todos 
aqueles que disponibilizaram o seu endereço de correio electrónico, em anexos desta convocatória;  
estarão disponíveis nos serviços da secretaria da Uniseti, para levantamento, para todos aqueles 
que forem convocados por carta registada com aviso de recepção, devendo tal levantamento ser 
previamente agendado, por contacto telefónico.
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ALMADA  265 520 716 •    SETÚBAL 265 094 354 •    SEIXAL 265 092 725
MONTIJO 212 318 392 •    MOITA 212 047 599 •    BARREIRO 212 047 599
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Bloco Clínico

Necrologia Classificados

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

PUBLICIDADE

EDGAR MATOS 
SANTANA

MARIA HELENA 
FERNANDES 

BATISTA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Edgar Matos Santana. A família 
vem por esta via agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram a acompanhar o fune-
ral ou que, de qualquer outra forma, manifes-
taram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Maria Helena Fernandes Batista. 
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

(1939 – 2020) (1940 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

JOÃO CARLOS
DE MATOS

GARCIA

ANTÓNIO VIEIRA 
MORGADO DAS 

NEVES

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de João Carlos de Matos Garcia. A 
família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar 
o funeral ou que, de qualquer outra forma, 
manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de António Vieira Morgado das 
Neves. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

(1949 – 2020) (1930 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

          Precisa-se (M/F)
Para serviços de limpeza,

email
campingvasco.gama2@gmail.com

Tel - 212362361

          Associação Idade de Ouro (Lar em Palmela)
Temos vagas.

Assistência - Médica e Enfermagem.
Contact. 917417583



12 O SETUBALENSE 16 de Junho de 2020

Região

Marta Temido garante que situação epidemiológica 
no distrito encontra-se estável

Seixal e Almada continuam a ser os 
concelhos com mais casos confir-
mados, registando-se um aumento 
em 6 dos 13 concelhos do distrito. 
Contudo, a ministra da Saúde, Mar-
ta Temido, respondeu ontem a O SE-
TUBALENSE que o ponto de situação 
no distrito de Setúbal é favorável, de-
pois dos focos registados no Montijo, 

Focos de infecção foram 
“contidos” e a incidência 
da Covid-19 começa a 
ser “decrescente”

SURTOS CONTROLADOS

como Alcochete mantém os 25, e 
Santiago do Cacém, que continua 
com 19 infectados.

Os concelhos com menos doentes 
por Covid-19 continuam a ser Grândo-
la, que estagnou nos 11 e Alcácer do 
Sal, nos 9. Sines, o último concelho 
do distrito de Setúbal a surgir no re-
latório de situação, tem actualmente 
6 casos.

As informações da DGS indicam, 
ainda, que na região de Lisboa e 
Vale do Tejo estão confirmados 15 
128 casos, mais 300 em relação a 
domingo. E nesta região faleceram 
mais 2 pessoas, refazendo um total 
de 429 vítimas da Covid-19. A nível 
nacional, estão infectadas 37 036 
pessoas (+346).
Com Lusa

Seixal e Almada, que no final de Maio 
colocaram Setúbal como o segundo 
distrito do país com mais novos casos 
de infecção por Covid-19.

Numa abordagem específica aos 
casos do Seixal, a ministra afirma que 
os focos de contágio, identificados há 
cerca de três semanas foram contidos 
e “a incidência tem-se mantido relati-
vamente constante e decrescente”.

Situação que levou a ministra a 
deixar “uma mensagem de grande 
tranquilidade”, para os profissionais, 
autarquias e populações, no dia em 
que Portugal registou 1 milhão de 
testes realizados, dentro dos quais 
“apenas” mais de 5% correspondem 
a resultados positivos.  Uma testa-
gem sobre a qual a ministra confirma, 
“tem sido massiva na região de Lisboa 

divulgadas pela Direcção-Geral da 
Saúde, o distrito de Setúbal regista 1 
896 casos positivos de Covid-19, mais 
11 comparativamente aos dados pu-
blicados no domingo.

Os valores anunciados demons-
tram que Almada e Seixal têm o 
mesmo número de infectados, sendo 
estes os concelhos com mais casos 
confirmados. Almada regista 502 ca-
sos (+5), assim como o Seixal (+2). 
Em seguida surge o Barreiro, com 271 
(+1), e a Moita, com 202 (+1).

Por sua vez, o Montijo regista os 
mesmos 192 casos, seguido de Setú-
bal, que apresenta mais 1 infectado, 
estando com um total de 127 casos.

Já Sesimbra conta com 48 porta-
dores do coronavírus (+1), enquanto 
Palmela mantém os 40 casos, assim 

Ana Martins Ventura

Instituto de 
Investigação da Floresta 
e Papel e jornal Público 
são parceiros do 
projecto que defende 
mais conhecimento 
sobre as florestas

EQUILÍBRIO ENTRE AMBIENTE E INDÚSTRIA 

Navigator aposta no debate público sobre o futuro 
das florestas com nova plataforma

A The Navigator Company lançou a 
plataforma Florestas.pt em parceria 
com a Raiz - Instituto de Investigação 
da Floresta e Papel; e o apoio do jornal 
Público. O objectivo central do projec-
to é abordar estratégias e fomentar 
o debate público em torno de pro-
tecção e sustentabilidade da floresta 
nacional, agregando informação numa 
plataforma online de consulta livre.

Sob o mote “conhecer, valorizar e 
cuidar da floresta portuguesa”, Antó-

nio Redondo, presidente da comissão 
executiva de The Navigator Company, 
apresentou um projecto que assume 
“a floresta na base de verdadeiros 
clusters nacionais de indústria, res-
ponsáveis por gerar emprego e de-
senvolvimento para as populações”, 
motivo pelo qual se impunha a criação 
de algo que unisse a sociedade civil, 
especialistas na defesa ambiental, 
media e empresas.

Durante a apresentação do projec-
to, numa conferência virtual organiza-
da pela Navigator, Manuel Carvalho, 
director do Público também destacou 
que os jornais e os jornalistas “reflec-
tem e criam o debate da sociedade 
quando a notícia influencia o rumo da 
sociedade”. E nesse caso o contributo 
do jornal Público será através de um 
microsite, onde podem ser consulta-
das e debatidas as grandes questões 
em torno da floresta e que esta “traz 
à nossa economia enquanto recurso 
renovável”, numa abordagem à liga-
ção entre a sustentabilidade e ciência.

fabril a Navigator tem vindo a adaptar-
-se com recurso às melhores tecnolo-
gias disponíveis, com vista às metas 
da descarbonização, “antecipando já 
em 12 anos os limites impostos pela 
União Europeia”.

As florestas em números
Durante a apresentação da platafor-
ma Florestas.pt a Navigator recordou 
ainda alguns números representativos 
do que que a floresta representa para 
o país, ocupando 36% do solo conti-
nental, em Portugal, numa extensão 
superior a três milhões de hectares, 
segundo o 6.º Inventário Florestal 
Nacional, apresentado em 2019. O 
que significa um aumento de 59 mil 
hectares (1,9%) face a 2010 (data da 
avaliação anterior).

Uma recuperação ambiental na 
qual a Navigator assumiu o seu papel 
preponderante, produzindo 65% 
das plantas vendidas para o merca-
do e 35% das plantas para consumo 
interno na indústria transformadora.

Navigator defende mais equilíbrio entre indústria e ambiente

DR

Questionada sobre o que a Navi-
gator está a fazer para prevenir os 
incêndios florestais em Portugal e se 
o novo projecto também vai integrar 
estratégias nesse sentido, a Navigator 

refere que essas acções “já estão no 
terreno há muitos anos, com o planea-
mento das plantações da empresa em 
conjunto com parceiros como a Altri”.

Quanto aos impactos da actividade 

e Vale do Tejo”.
Ainda sobre a região de Lisboa e 

Vale do Tejo, Marta Temido referiu 
que os surtos identificados em alguns 
lares de idosos estão “igualmente 
contidos” sublinhando que “os lares 
onde são detetados casos são lares 
onde não há visitas”.

A diretora-geral da Saúde, Graça 
Freitas, aproveitou também para 
reforçar que estas instituições “me-
recem uma atenção especial das 
autoridades de saúde, que intervêm 
ao mínimo alerta”, sendo por isso 
“importante que o próprio lar, se de-
tectar uma situação minimamente 
suspeita, dê imediatamente o alerta 
para se fazer testes, encontrar positi-
vos e tomar as medidas necessárias”.

Segundo as últimas informações 

Ana Martins Ventura 
Maria Carolina Coelho
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incluem a obrigatoriedade de uso 
de equipamentos de proteção 
individual aos vendedores e 
ao público. “Sendo também 
recomendado o distanciamento 
social”, avança a autarquia em 
comunicado. Não será permitida 
a concentração de pessoas.

Torrão retoma 
mercado 
mensal com 
fortes medidas 
de segurança

O mercado mensal do Torrão que 
foi encerrado durante o Estado 
de Emergência como medida de 
prevenção para a Covid-19, vai ser 
retomado no próximo dia 20 de 
Junho.
As novas medidas de segurança 
para a retoma do mercado 

Até ao início deste 
mês a comandante 
natural do Barreiro 
esteve a prestar serviço 
no Estado-Maior da 
Armada

A comandante Nádia Rijo, natural 
do Barreiro, é a nova porta-voz e 
relações públicas da Marinha e da 
Autoridade Marítima Nacional.

Entre Setembro de 2017 a Março 

NOVAS FUNÇÕES

Comandante Nádia Rijo é porta-voz da 
Marinha e Autoridade Marítima Nacional

Nádia Rijo

DR

PUBLICIDADE

de 2019 desempenhou funções co-
mo assessora militar do Ministro da 
Defesa Nacional e até ao início de 
Junho esteve a prestar serviço no 
Estado-Maior da Armada.

Nádia Rijo ingressou na Escola 
Naval em 2000 e no Mar desempe-
nhou funções como Chefe de Ser-
viço da Navegação e do Cargo de 
Comunicações no NRP D. Carlos I, 
entre Outubro de 2005 e Janeiro de 
2007. Período em que participou no 
projeto da Extensão da Plataforma 
Continental através da realização de 
sondagens ao fundo marinho.

Nádia Rijo foi também oficial Ime-
diato no NRP Auriga, entre Janeiro e 
Outubro de 2007, participando em 
várias missões de apoio à comunida-
de científica, nomeadamente na mis-
são ENERSIS com fundeamento de 
equipamentos para aproveitamento 
de energia.

Integrou também a primeira 
guarnição da fragata D. Francisco 
de Almeida como Oficial Navega-
dora, tendo participado em diversas 
missões nacionais e internacionais, 
sendo de realçar a participação na 
Operação Ocean Shield, integrada 

na Força Naval da NATO «Standing 
NATO Maritime Group 1», contribuin-
do para os esforços internacionais 
contra a pirataria na zona do Corno 
de África.

Em terra, foi docente na Escola 
Naval, entre 2013 e 2017, minis-
trando aulas de Navegação ao cur-
so Mestrado Integrado e Politécnico 
em ciências Militares e ao curso de 
mestrado em Navegação e Geologia. 
Deu ainda aulas de Meteorologia ao 
Curso de Especialização de Oficiais 
em Navegação.
A.M.V.
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Desporto

Últimos resultados confirmam 
estatuto de rei dos empates

Com o 2-2 registado na jornada an-
terior frente ao Santa Clara, o Vitória 
FC confirmou o estatuto de rei dos 
empates na presente edição da I Liga 
de futebol. Nas 26 partidas realiza-
das até ao momento no campeo-
nato, a equipa soma 12 igualdades, 
tendo quatro delas sido registadas 
nos últimos jogos (0-0 com o Porti-
monense, 1-1 com Benfica e Marítimo 
e 2-2 com os açorianos).

Numa altura em que ainda faltam 
disputar oito jornadas na prova, o 
Vitória já igualou o número de empa-
tes que obteve no final de 2007/08, 
2015/16 e 2018/19. Para encontrar 
uma época com mais do que as 12 
igualdades registadas até agora é 
preciso recuar a 2002/03, tempo-
rada em que o clube terminou o cam-
peonato com 13 empates e acabou 
despromovido à II Liga.

O elevado número de empates dos 
comandos de Julio Velázquez tem 
permitido ao conjunto setubalense 
amealhar pontos que possibilitaram, 
depois do ponto conquistado com 
o Santa Cloara, a chegada à barreira 
psicológica dos 30 pontos. Este da-
do contrasta com o que aconteceu 
nalgumas épocas da história recen-
te do clube, uma vez que, em várias 
dessas temporadas as três dezenas 
de pontos foram uma miragem.

Numa altura em que ainda faltam 
disputar oito jornadas para o final do 
campeonato – Boavista, Rio Ave, V. 
Guimarães, Paços de Ferreira, Aves, 
Famalicão, Sporting e Belenenses 
SAD são os adversários –, a fasquia 
ganha relevo no Bonfim pelo facto 
de essa pontuação não ter sido se-
quer atingida no final de cinco das 
últimas 15 temporadas (2006/07, 

Ricardo Lopes Pereira

Após quatro empates 
consecutivos, sadinos 
querem reencontrar 
êxitos com Boavista

VITÓRIA FC JÁ SOMA 12 IGUALDADES NA LIGA

ARSÉNIO FRANCO

2008/09, 2009/10, 2012/13 e 
2014/15).

Desde 2004/05, época em que 
voltaram a actuar de forma ininter-
rupta no escalão principal, só por qua-
tro ocasiões os sadinos conseguiram 
chegar aos 30 pontos antes da actual 
26.ª jornada. O empate (2-2) obtido 
na quarta-feira com o Santa Clara – o 
quarto consecutivo na competição 
– possibilitou que a equipa de Julio 
Velázquez, mesmo estando há oito 
jornadas sem vencer, atingisse as três 
dezenas de pontos.

Antes do técnico espanhol, de 
38 anos, só José Couceiro e Carlos 
Carvalhal tinham conseguido levar 
o Vitória a somar três dezenas de 
pontos mais cedo nos últimos 15 

anos. O primeiro fê-lo em 2004/05 
[n.d.r.: antes de se transferir para o 
FC Porto comandou equipa em 19 
jornadas, sendo substituído por José 
Rachão], 2013/14 e 2016/17, enquan-
to o actual treinador do Rio Ave fê-lo 
em 2007/08.

Refira-se que antes da chegada de 
Julio Velázquez a Setúbal, o Vitória 
teve dois treinadores à frente da 
equipa, tendo ambos contribuído 
com igualdades para o total de 12 
jogos em que a equipa somou um 
ponto. No caso de Sandro Mendes, 
que orientou a equipa entre a pri-
meira e oitava jornadas, os sadinos 
empataram cinco vezes (0-0 com 
Tondela, Moreirense, Gil Vicente, 
Portimonense e Marítimo), enquan-

to Meyong, que assumiu o cargo en-
tre as nona e 11.ª rondas, somou uma 
igualdade (1-1 com o Santa Clara).

Visita ao Bessa na máxima força
Entretanto, após a folga de domingo, 
o plantel vitoriano retomou ontem, 
de manhã, no Estádio do Bonfim, a 
preparação o embate de quinta-fei-
ra, 19 horas, no reduto do Boavista, 
a contar para a 27.ª jornada. Até ao 
encontro no Estádio do Bessa, Ju-
lio Velázquez vai ainda orientar mais 
duas sessões de trabalho, a primeira 
já esta manhã, pelas 10 horas, nova-
mente no Bonfim.

Sem lesionados nem castigados, 
o timoneiro dos sadinos tem todos 
os jogadores à sua disposição diante 

dos axadrezados. Sem nunca des-
curar a aspectos como a circulação 
de bola e a finalização, o técnico deu 
continuidade ao processo de evolu-
ção colectiva, transmitindo as ideias 
base da estratégia a aplicar na parti-
da diante do Boavista, conjunto que 
venceu (0-1) no reduto do Sp. Braga 
no passado sábado.

Com a conquista dos três pontos 
na casa dos minhotos, os axadre-
zados estão agora ma 10.ª posição 
com 32 pontos, mais dois que os 
setubalenses que seguem no 12.º 
posto com 30 pontos (os mesmo de 
Gil Vicente e Belenenses SAD). Para 
hoje, depois do treino, os jogadores, 
equipa técnica e ‘staff’ voltarão a ser 
alvo de um rastreio à Covid-19.

O Boavista é o próximo confronto de um Vitória que teima empates, e já soma uma dúzia neste campeonato
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Municipal de Palmela.
Os assuntos a abordar serão: 
apresentação do Relatório e 
Contas do exercício de 2018 
/ 2019 para aprovação dos 
associados; proposta que quota 
extraordinária para aprovação 
dos associados, derivado à actual 

situação de pandemia – Setembro 
de 2020 e assuntos diversos.  
À margem desta situação, fica 
também a informação que o 
clube se encontra a trabalhar na 
planificação e preparação da nova 
época desportiva tanto na vertente 
masculina como feminina.

Palmelense 
propõe quota 
extraordinária 
em Assembleia 
Geral

O presidente da Mesa da 
Assembleia Geral do Palmelense 
Futebol Clube, Paulo Mota, 
convocou os associados do clube 
para uma Assembleia Geral a 
realizar no próximo dia 26 de 
Junho, sexta-feira, pelas 20h 
30m, no auditório da Biblioteca 

Marco Bicho é o novo treinador do 
Pinhalnovense, o acordo entre ambas 
as partes está consumado e a partir 
de agora vai começar a ser construído 

PINHALNOVENSE

Marco Bicho está de volta agora como treinador 
o plantel para a nova temporada, que 
deverá ser constituído por muitas ca-
ras novas dado que grande parte do 
plantel anterior se transferiu para o 
Oriental Dragon, em consequência 
das alterações introduzidas com a 
mudança de investidor.

Marco Bicho, actualmente com 40 
anos, está assim de regresso ao clube 
onde terminou a sua longa carreira 

de jogador, precisamente na época 
de 2018 / 2019. 

Agora, no cargo de treinador prin-
cipal, vai trabalhar no Campo Santos 
Jorge com Hugo Pacheco que será 
seu adjunto; Ricardo Fernandes 
com as funções de preparador físi-
co e Nuno Monteiro, treinador de 
guarda-redes.  Vera Braço Forte como 
massagista, Gonçalo Pitarma como 

fisioterapeuta e Marlon técnico de 
equipamentos. 

De salientar que esta vai ser a se-
gunda época de Marco Bicho como 
treinador. A propósito, recorda-se 
que se iniciou nestas funções na épo-
ca anterior nos juniores do Olímpico 
do Montijo, onde chegou também 
a orientar a equipa sénior de forma 
interina, transitando depois para o 

Fátima onde orientou a equipa sénior 
no Campeonato de Portugal. 

Como jogador começou a sua acti-
vidade no Marítimo e passou depois 
pelo U. Madeira, Barreirense, Orien-
tal, Atlético, Estoril, Doxa (Chipre), 
1.º Agosto (Angola), 1.º Dezembro, 
Cova da Piedade, Casa Pia e Pinhal-
novense.  
J.P.

“Este é um projecto baseado em mais do que apenas 
uma mudança de campeonato”
Clube regressa às 
competições da 
Associação de Futebol 
de Setúbal cerca de 40 
anos depois

DR

José Pina

O Grupo Desportivo Lagoa da Palha, 
fundado em 1954 na Freguesia de 
Pinhal Novo, concelho de Palmela, 
vai ser novidade no Campeonato 
Distrital da 2.ª Divisão da Associação 
de Futebol de Setúbal. 
O clube que vinha participando no 
Campeonato do Inatel conseguiu 
reunir condições e meteu mãos à 
obra no sentido de avançar com 
o projecto que vai muito mais 
além que a simples mudança de 
competição.
O presidente do clube, Rui Cardoso, 
não adiantou mais pormenores 
sobre o assunto mas deixou bem 
vincado que “na hora certa tudo se 
saberá”. 
Como surgiu a ideia de entrar 
na próxima época na 2.ª Divisão 
Distrital? 
Apesar de ser uma surpresa para 
muitos, esta nossa participação na 
2.ª Divisão Distrital faz parte de um 
projecto com algum tempo que 
aguardava as condições ideais para 
ser posto em marcha. Este ano julga 

equipa neste regresso às provas 
associativas? 
O nosso objectivo é o mais simples 
possível. Dignificar o clube e dar 
o maior número de alegrias aos 
sócios, adeptos e amantes do 
futebol. Não teremos a arrogância 
de dizer que somos candidatos a 
nada, apenas tentaremos chegar 
onde conseguirmos chegar porque 
sabemos da qualidade das várias 
equipas da 2.ª Divisão Distrital e da 
competitividade da mesma. Mas 
surpresas podem acontecer e por 
vezes o patinho feio transforma-se 
em cisne... 
Quer acrescentar algo mais? 
Agradecer a todos os que nos têm 
apoiado, e que cada vez são mais 
e prometer que iremos dignificar 
ao máximo o nosso clube e a 
nossa terra. Pedir que os nossos 
apoiantes, sócios e parceiros que 
acreditem no nosso projecto e 
que nos ajudem cada vez mais 
a fazer crescer o nosso sonho, o 
sonho de todos nós. Agradecer à 
Associação de Futebol de Setúbal 
pela forma como nos tem ajudado 
na organização da entrada em 
competição e também desejar a 
maior sorte aos clubes que em 
breve serão nossos saudáveis 
rivais em campo e esperar que esta 
crise passe rápido e que todos, 
clubes, adeptos, e sociedade em 
geral voltem ainda mais fortes do 
que já eram.

a Direcção do GDLP que finalmente 
essas condições estão reunidas para 
que esta nossa participação seja 
algo duradoura e não apenas algo 
de uma época apenas. O projecto 
engloba muito mais do que apenas 
a participação nas provas distritais, 
mas quanto a isso na hora certa tudo 
se saberá.
Esta não é a primeira vez que o 
clube participa nas competições 
da AF Setúbal? 
De facto, não. O GDLP teve várias 
participações nas provas distritais 
sendo a última nos anos 80. 
Portanto, já estamos afastados 
há muitos anos das provas da 

ENTREVISTA RUI CARDOSO, GRUPO DESPORTIVO LAGOA DA PALHA

Associação de Futebol de Setúbal. 
Por que razão deixou o Inatel? 
Foram várias as razões, umas 
melhores, outras menos boas, 
sendo a mais válida a aposta no 
projecto em andamento do GDLP 
que passa pelas provas distritais. 
Existiu também um afastamento 
do GLDP em relação ao modelo de 
campeonato praticado pelo Inatel 
que regista cada vez menos equipas, 
saindo algumas para outros distritos 
e outras para provas distritais. 
Aqui na nossa região a Juventude 
Melidense e o Brejos de Azeitão são 
um exemplo recente disso mesmo.
O clube está preparado para este 

novo desafio? 
Como tudo na vida, não se pode 
ter certezas a 100% como temos 
visto ultimamente na sociedade 
onde ninguém esperava tal situação 
relacionada com o vírus. Mas, se 
não estivessem reunidas aquelas 
que consideramos ser as condições 
mínimas para esta mudança, não 
a faríamos. Este é um projecto 
baseado em mais do que apenas 
uma mudança de campeonato. 
Em relação à equipa técnica e 
ao plantel irá haver certamente 
algumas novidades. O que se 
pode saber sobre isso? 
Em relação à equipa técnica, 
julgamos ter nos nossos quadros a 
competência necessária para uma 
boa época. Iremos ter connosco 
o mister Gilberto Silva possuidor 
do Nível II de Treinador. Já está 
connosco à dois anos e nesses 
dois anos atingimos a final do 
campeonato do Inatel no primeiro 
ano e este ano estaríamos na final 
da taça Inatel, caso não fosse a 
actual situação do País. Quanto 
ao plantel já esta a ser planeado, 
será um misto de jovens jogadores 
saídos dos Juniores de vários 
clubes da zona e também com 
alguns jogadores do ano transacto. 
Mas esse é um tema que o Mister 
Gilberto Silva poderá dar mais 
informações. A confiança no Mister 
e no plantel será total. 
Quais são então os objectivos da 

Com novo investidor, a 
equipa de Pinhal Novo 
irá formar um plantel 
com muitas caras novas
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