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Abertura

A orte de George Floyd, da 
menina assassinada pelo 
pai, ou da jovem morta pe-
lo namorado, provocaram 

uma onda de indignação. A primeira, 
mesmo a nível mundial. As outras 
duas, consternaram e revoltaram 
o pessoal cá do Burgo. É natural 
reagir-se assim perante a bestia-
lidade e irracionalidade humanas. 
Mas, depois, a esmagadora maioria, 
fica impávida e serena em relação a 
outras mortes  igualmente horríveis 
e em muito maior numero, também 
causadas direta ou indiretamente, 
pela mesma bestialidade e irracio-
nalidade humanas.
A Agência Europeia dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
(FRA), divulgou recentemente um 
relatório, informando que o ano 
passado morreram 2000 refugia-
dos no Mediterrâneo ao tentarem 
alcançar a Europa. 150 só de uma 
vez,  117 de outra e os restantes, 
em diversos ocasiões.
Imagine-se o sofrimento desta 
gente morrendo afogada. Estas 
2000 mortes, tiveram alguma 
repercussão na opinião publica 
nacional ou mundial? Claro que 
tiveram alguma! Mas, nem uma 
milionésima parte, das outras 3. 
Apenas 3! E porquê? Porque as 
referidas 3 mortes, foram mediati-
zadas até à exaustão.  
Os outros desgraçados, homens, 
mulheres e crianças, que morrem 
afogados fugindo do caos  que a 
Europa, principalmente a França e 
a Inglaterra criaram, quando, em 
conjunto com a NATO, bombar-
dearam intensamente a Líbia, para 
deporem Kadafi e se apoderarem 
e dividirem entre si o petróleo. E 
também os EUA, ao interferirem 
no Afeganistão,  na Síria e invadi-
rem o Iraque. Estes, ninguém os 
chora, ninguém fala deles. Não 

Vítimas da guerra e da omissão

OPINIÃO

Francisco Ramalho

passam de números, de estatísti-
cas.
Os senhores da guerra, sabem-no 
bem. Por isso,  dão origem a estes 
crimes e dão-se ao luxo de come-
terem outros ainda mais  perver-
sos  como os que têm acontecido 
ultimamente. Fazendo tábua rasa 
do Direito Internacional,  recam-
biam, nomeadamente para a Líbia, 
para o calvário de onde saíram, 
refugiados. Assim o atesta o re-
latório também há pouco tempo 
divulgado pela Organização Inter-
nacional das Migrações. Este ano, 
já foram mil.
 Do outro mal que afeta o mundo, 
a atual pandemia, desconhecemos 
se alguém sabe exatamente a ori-
gem. Se será “castigo” da Natureza 
. Mas, o que se sabe, do que se tem 
a certeza, é que os que defendem 
e beneficiam com este sistema, o 
capitalismo, para conseguirem o 
que ele permite, a exploração e o 
lucro, não olham a meios para atin-
girem os fins, por mais perversos 
que sejam.
Nós, que temos o privilégio de 
opinar neste jornal que embora 
privilegie a informação regional, 
como, por exemplo, o fez muito 
oportunamente faz hoje oito dias, 
o seu diretor, Francisco Alves Rito,  
num  muito esclarecedor trabalho 
que incluiu o editorial desse dia, 
sobre essa escandaleira,  esse 
crime ambiental, dos resíduos 
perigosos escondidos no Vale da 
rosa, também fazemos questão de 
dar visibilidade a outros escânda-
los, a outros crimes. Até porque, 
Portugal é membro da NATO, faz 
parte da tão badalada Comunidade 
Internacional, não está, portanto, 
totalmente isento de culpas. E o 
mundo não é uma aldeia?

Professor, Corroios

Novas medidas 
aplicam-se em toda 
a área metropolitana 
de Lisboa, explica o 
primeiro-ministro

PENÍNSULA DE SETÚBAL

Comércio fecha até às 20 horas
e ajuntamentos ficam proibidos

As novas medidas de confinamento 
obrigatório que entraram em vigor 
esta terça-feira, aplicam-se a toda a 
área metropolitana de Lisboa, o que 
inclui a Península de Setúbal.

Entre as principais medidas de-
cididas pelo Governo para toda a 
região estão as referentes a estabe-
lecimentos, que têm de fechar até às 
20 horas, com a excepção dos res-
taurantes, e a imposição de um limite 
para ajuntamentos, até máximo de 
10 pessoas.

O Governo vai aprovar contraorde-
nações para “quem organize ou parti-
cipe de ajuntamentos que não sejam 
permitidos” e será proibida a venda 
de bebidas em áreas de serviço e o 
consumo de bebidas na via pública.

Em conferência de imprensa on-
tem, no final da reunião com os cinco 
municípios mais atingidos pela co-
vid-19 (Lisboa, Loures, Odivelas, Sin-
tra e Amadora), o primeiro-ministro, 
frisou que parte das novas medidas 
tem "um carácter transversal", uma 
vez que muitos cidadãos residem e 
trabalham em concelhos distintos, 
"assim como podem ter ocasiões de 
convívio no município ao lado".

"Algumas das medidas são trans-
versais a toda a área metropolitana. 
Não podemos ignorar que estamos 
num espaço onde o grau de mobili-
dade é muitíssimo grande", alegou 
António Costa.

Entre as principais restrições, es-
tá o regresso da proibição de ajun-
tamentos com mais de dez pessoas, 
o reforço da fiscalização de centros 
comerciais e o encerramento geral 
dos estabelecimentos às 20:00, ex-
cepção feita aos restaurantes para 
serviço de refeições.

António Costa frisou também que, 
em algumas freguesias, "o número 
de casos não tem a ver com conta-
minação comunitária", mas sim com 
"contaminações em locais já em si 
confinados, como, por exemplo, lares".

O SETUBALENSE

Nestas situações, "faz sentido ana-
lisar se faz sentido adoptar-se uma 
medida para toda a freguesia, quando 
se está a falar num problema locali-
zado num espaço confiando, como 
é um lar".

"São aspectos destes que precisam 
de acerto, razão pela qual o Governo 
não divulgou a lista das 15 freguesias", 
justificou.

Na perspectiva de António Costa, 
o "núcleo do problema" ao nível das 
contaminações centra-se "em 15 fre-

guesias" dos cinco referidos conce-
lhos e em várias dessas freguesias "é 
possível localizar áreas residenciais 
onde há uma incidência particular" 
do novo coronavírus.

"Isto permite-nos adoptar uma es-
tratégia que combine medidas trans-
versais de reforço das restrições de 
algumas actividades com um traba-
lho um trabalho localizado e focado 
do ponto de vista da saúde pública", 
declarou.
Lusa

Com uma taxa de ocupação 
de 86%, o Hospital de São 
Bernardo está entre os “mais 
pressionados” na região de 
Lisboa e Vale do Tejo, a par do 
Fernando Fonseca (Amadora, 
com 93%) e Beatriz Ângelo 
(Loures, com 100%) revelou 
ontem o secretário de Estado da 
Saúde.

Na conferência de imprensa da 
Direção-Geral da Saúde sobre a 
covid-19, António Lacerda Sales, 
questionado sobre o número de 

86% de ocupação 
Hospital de Setúbal entre 
os “mais pressionados”  

jovens infetados internados e em 
cuidados intensivos, não soube 
especificar. 

O governante adiantou 
que “os serviços de saúde em 
Lisboa e Vale do Tejo não estão 
sob grande pressão” e que as 
unidades de cuidados intensivos 
apresentam “uma taxa de 
ocupação de 59%”, ao passo que 
a taxa de ocupação nacional é de 
63%.

“Em 218 camas estão livres 89”, 
adiantou Lacerda Sales.
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engenhos poderá encontrar-se 
accionado contendo ainda parte 
da sua carga. 
Quando encontrados, deve-
se informar de imediato as 
autoridades ou utilizar o número 
nacional de emergência 112”, 
indica a Marinha.

Marinha 
faz detonar 
engenho em 
Tróia 

A equipa de Inactivação de 
Engenhos Explosivos do 
Destacamento de Mergulhadores 
Sapadores n.º 1 da Marinha 
realizou ontem, na península 
de Tróia, a identificação e 
neutralização de um “Marine 
Marker"; engenho fumígeno 
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DA REGIÃO
EDITAL N.º 04/2020

CATARINA MARCELINO ROSA DA SILVA, Presidente da Assembleia Municipal do Montijo.
FAÇO PÚBLICO que, no uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 
30º. da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos previstos no n.º 1 e 2 do artigo 27º, do 
mesmo diploma, bem como o artigo 3º. da Lei 1-A/2020, de 19 de março, convoco V. Exa, para a 3ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, a realizar no próximo dia 30 de junho de 2020, pelas 
21.00 horas, no salão da Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro, sito na Avenida D. João IV, nº 
16, em Montijo.
Por questões de segurança e saúde pública, a sessão não admitirá assistência presencial do público. 
Assim, as questões dos munícipes poderão ser enviadas antecipadamente para o email: amuni-
cipal@mun-montijo.pt, (até às 21 horas, do dia 29 de junho de 2020, véspera) para serem colocadas 
na referida sessão, sendo a resposta, posteriormente, devolvida ao munícipe. No referido correio ele-
trónico, para além das questões a colocar, deverá constar o nome completo e o número de identificação 
civil do interessado, autorizando a Assembleia Municipal a utilizar esses dados expressamente para 
fins de registo informático e tratamento administrativo, bem como para identificação do interessado 
na transmissão via Internet. Quaisquer questões adicionais poderão ser esclarecidas mediante contato 
telefónico com os serviços da Assembleia Municipal, através do número 212 327 602.

ORDEM DE TRABALHOS
PONTO UM - Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 866/2020 – “Prestação de
Contas Consolidada”.
PONTO DOIS - Informações do Exmo. Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade muni-
cipal, prestadas nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.

Assembleia Municipal do Montijo, 22 de junho de 2020
A Presidente da Assembleia Municipal

Catarina Marcelino

MUNICÍPIO DO MONTIJO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Desde a Travessa Gaspar Agostinho 
ao Largo da Misericórdia, a baixa da 
cidade amanheceu ontem com picha-
gens espalhadas pelas portas e facha-
das de lojas e edifícios, alguns deles 
históricos, como o edifício da Cruz 
Vermelha, no Largo da Misericórdia.

Para além do número "1213" os 

Números e mensagens 
ofensivas foram 
desenhados em fachadas 
de edifícios históricos

VANDALISMO

Baixa da cidade marcada 
com mensagens contra 
as forças de segurança

autores deste acto deixaram mensa-
gens dirigidas às forças de segurança, 
à semelhança do que tem acontecido 
em outras cidades do país.

Questionado sobre os actos come-
tidos na baixa da cidade o Comando 
Distrital de Setúbal da PSP “não pres-
ta declarações sobre a situação”. Mas, 
alguns comerciantes locais, em decla-
rações a O SETUBALENSE, afirmam 
que actos de vandalismo na baixa da 
cidade “são recorrentes e precisam 
ser solucionados, com a interven-
ção das autoridades e da autarquia”. 
A.M.V.

O SETUBALENSE

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO

EXTRACTO 

---Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na Avenida 
Bento Gonçalves, número 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por Escritura 
de Justificação lavrada neste Cartório no dia vinte e dois de Junho de dois mil e vinte, a 
folhas cento e sete e seguintes do Livro Cento e Vinte e Quatro -A, ALFREDO DE MATOS 
LOPES e mulher ADÍLIA DO CARMO CARDOSO, casados sob o regime da comunhão 
geral de bens, residentes na Rua Venâncio da Costa Lima, número 206, Quinta do Anjo, Palmela 
DECLARARAM, que com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do PRÉDIO 
RÚSTICO, com a área total de mil e oitenta metros quadrados, composto por cultura arvense, 
oliveiras e vinha com pomar e macieiras, a confrontar a norte com Estrada, a sul e poente 
com Joaquim Carvalho Fernandes e Miguel Carvalho Fernandes e a nascente com Francisco 
Henrique, sito em Louro, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Palmela, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 81 
da secção L, da freguesia de Quinta do Anjo.---------------------------------------------------------
-Que, os justificantes compraram, de forma meramente verbal e devidamente autorizados pelos 
outros descendentes, a Manuel José Lopes e mulher Maria Senhorinha de Matos, respetivamente 
pais e sogros dos justificantes a totalidade do mencionado prédio rústico, no decurso do ano 
de mil novecentos e cinquenta e nove. Que, logo nessa data, os justificantes entraram na posse 
imediata e exclusiva do mencionado prédio, procedendo a suas limpezas periódicas, plantando 
e podando as árvores ali existentes, tendo o preço sido, à data, integralmente pago. -------------
-Que, à data, formalizaram o negócio somente com aperto de mão e compromisso de palavra 
dada, reforçado com a proximidade dos laços familiares entre compradores e vendedores.-----
-Que, já desde alguns anos a esta parte têm pretendido titular em seu nome o imóvel justificado, 
porém atendendo ao falecimento dos seus supra identificados pais e sogros, ocorreu uma 
impossibilidade subjetiva de dar a forma legal necessária à compra e venda verbal ocorrida 
há mais de cinquenta anos, não restando aos justificantes outra alternativa senão a aquisição 
através do recurso à usucapião.------------------------------------------------------------------------------
-Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido 
continuamente e de forma ininterrupta, já adquiriram o referido imóvel, por USUCAPIÃO, 
invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.------------
ESTÁ CONFORME. -----------------------------------------------------------------------------------
Setúbal, aos vinte e dois de Junho de dois mil e vinte. 

A Notária, 
Sandra Bolhão

Reg. sob o nº 329

Já abriu a época balnear no Complexo 
Municipal de Piscinas das Manteiga-
das, em Setúbal, com regras especiais 
de segurança devido à pandemia da 
Covid-19.

Além das regras de circulação, a 
autarquia pede que se respeite a 
distância social de dois metros no 
complexo.

O uso de chinelos e máscara é 
obrigatório no percurso interior, bem 
como no acesso ao bar. É ainda requi-
sitado o uso de chinelos também na 
circulação exterior e recomendado 
o uso de óculos de natação dentro 
da piscina.

Não há aluguer de chapéus de sol, 

MÁSCARAS E CHINELOS

Piscinas das Manteigadas reabrem com 
medidas especiais de segurança anti Covid-19

espreguiçadeiras e cadeiras, mas não 
há impedimentos relativamente aos 
utilizadores das piscinas levarem os 
chapéus de sol de casa, sendo-lhes 
fornecido um suporte para o mesmo.

Apenas podem estar cinco pessoas 
em cada chapéu e estes devem estar 
afastados pelo menos três metros.

Dentro de água é interdito o uso de 
equipamentos lúdicos, como bóias e 
colchões, e é obrigatória a passagem 
pelo chuveiro no acesso às piscinas.

“A utilização dos sanitários só pode 
ser feita por uma pessoa de cada vez, 
devendo ser assegurada a higieniza-
ção obrigatória das mãos com a solu-
ção alcoólica disponibilizada à entrada 

e à saída”, frisa a autarquia sadina.
Existe uma bandeira cuja cor varia 

de acordo com o estado de ocupa-
ção do complexo e a aquisição de 
entradas (3,55€ para adulto e 2,7€ 
para menores de idade e maiores de 
65 anos) deve ser feita apenas por 
uma pessoa, enquanto as restantes 
aguardam no exterior. As crianças 
até aos 6 anos têm entrada gratuita, 
acompanhadas por adultos e num 
máximo de duas crianças por adulto.

O Complexo Municipal de Piscinas 
das Manteigadas, a funcionar nesta 
época balnear até dia 20 de Setem-
bro, está aberto de terça-feira a do-
mingo, entre as 9h00 e as 19h00.

utilizado em ambiente marítimo 
para sinalização.
A operação, coordenada pelo 
Capitão do Porto de Setúbal, 
terminou após a detonação do 
engenho, no local. 
“Apesar de aparentar estado 
estável e seguro, este tipo de 
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Palmela

ASSOCIAÇÃO

Órgãos sociais 
empossados 
no Largo 
de S. João

Os novos órgãos sociais da Associa-
ção das Festas de Palmela – Festa das 
Víndimas tomaram posse na passada 
sexta-feira, em cerimónia realizada ao 
final da tarde, no Largo de São João.

Anabela Rito preside à Assembleia 
Geral; André Cabica é o novo presi-
dente da direcção; e Rui Camolas 
lidera o Conselho Fiscal. Confira em 
baixo, a composição de cada um dos 
órgãos.

Assembleia Geral
Presidente – Anabela Rito
Vice-Presidente – Daniel Marques
Vice-Presidente – Gonçalo Patraquim
Secretário – Francisco Camolas
Secretário – Maria João Camolas

Conselho Fiscal
Presidente – Rui Camolas
Vice-Presidente – Luís Pedro Mares
Secretário – Luís Nunes

Direcção
Presidente – André Cabica
Vice-Presidente – André Ferreira
Vice-Presidente – Graça Machado
Secretário – Joana Pires
Secretário – João Lança
Secretário – Rita Guinapo
Tesoureiro – Conceição Lopes
Vice – Tesoureiro – Sandro Delgadi-
nho
Vogal – Ana Cabica
Vogal – Ana Simões
Vogal – Carolina Fonseca
Vogal – Catarina Cardoso
Vogal – Catarina Frade
Vogal – Daniel Costa
Vogal – Fernanda Simão
Vogal – Francisco Simão
Vogal – Gianina Apostol
Vogal – Inês Carvalho
Vogal – João André
Vogal – João Barrocas
Vogal – José Tadeu
Vogal – Lina Prego
Vogal – Luís Fruta
Vogal – Márcio Mendes
Vogal – Mário Pêgas
Vogal – Marta Carvalho
Vogal – Matilde Pêgas
Vogal – Óscar Cruz
Vogal – Patrícia Frade

Mário Rui Sobral

Nova direcção quer 
assinalar celebrações 
em formato diferente. 
Álvaro Amaro considera 
projecto “ousado e 
criativo”

REALIZAÇÃO REFÉM DA PANDEMIA

Festa das Vindimas com projecto à espera 
de parecer das entidades competentes

As celebrações que a Associação das 
Festas de Palmela – Festa das Vindi-
mas pretende realizar este ano, na 
primeira semana de Setembro, está 
em análise a  aguardar pelos parece-
res de Câmara Municipal, Protecção 
Civil, Junta de Freguesia e GNR local, 
enquanto membros da Comissão de 
Segurança. O projecto “ousado e 
criativo”, nas palavras de Álvaro Bal-
seiro Amaro, presidente da Câmara, 
e “ambicioso”, segundo Jorge Mares, 
presidente da Junta, está dependen-
te do evoluir da situação pandémica.

André Cabica, 34 anos, recém-
-eleito presidente da direcção da 
Associação das Festas de Palmela – 
Festa das Vindimas, revela que o ob-
jectivo é “assinalar simbolicamente 
as festividades”, mas “sem colocar 
em causa a segurança dos residen-
tes no concelho e dos visitantes”, 
evitando grandes aglomerações de 
pessoas. Mas a entidade organizado-
ra, adianta, está consciente de que a 
execução dos festejos está refém das 
circunstâncias. Porém, não esconde 
a ansiedade em obter os pareceres 
necessários das entidades competen-
tes. “Gostávamos que as respostas 
fossem céleres. Há duas semanas 
pensávamos que as coisas estavam 
no bom caminho, mas daí para cá pa-
recem ter dado um passo atrás, já que 
se complicaram na região de Lisboa 
e Vale do Tejo”, reconhece.

A associação está empenhada em 
assinalar as celebrações – “nunca se-
rão as festas nos moldes habituais”, 
avisa –, daí que muitas das propostas 
passem pelos meios digitais. Impor-
tante é promover a vitivinicultura lo-
cal. Até porque, explica o presidente 
da associação, esta é a “mais genuína” 
festa do género. “Foi a primeira festa 

Os novos órgãos sociais tomaram posse na passada sexta-feira e pretendem assinalar as festas em contexto diferente

PAULO ALEXANDRE FERREIRA

estão pensados “alguns eventos em 
'live streaming' em parceria com os 
produtores”, como “provas de vinho 
ou o lançamento de um produto [dos 
viticultores]”.

Quanto ao orçamento, o respon-
sável é peremptório: “Está com-
pletamente condicionado, porque 
depende da venda do espaço para o 
comércio itinerante. Teremos de ser 
criativos para podermos financiar as 
ideias que possam avançar.”

Autarcas cautelosos
Para o presidente da Câmara Muni-
cipal, o projecto apresentado pela 
associação “é um desafio ousado e 
criativo”, num modelo “diferente do 
habitual”.

“O programa tem vários cenários 
em função das regras que existirem à 
data. Portanto, é um desafio que tem 
de ser construído ao dia, mediante 
o evoluir da pandemia”, considera 
Álvaro Balseiro Amaro. Importante, 
faz notar o autarca, é que as regras 
venham a ser “rigorosamente cum-
pridas”. Se fosse hoje, a avaliar pelo 
actual cenário, as festividades teriam 
de decorrer em moldes “altamente 
limitados”. Por isso “é preciso aguar-
dar”, recomenda, reforçando que o 
projecto será avaliado também em 
conjunto com as autoridades de 
saúde.

Já o presidente da Junta de Fregue-
sia de Palmela sublinha que “é positi-
vo haver um projecto”, que classifica 
de “ambicioso”, pois significa que 
existem “pessoas com dinamismo”. 
Porém, considera que “a materializa-
ção neste momento é extremamente 
difícil”, sendo que a associação “tem 
consciência disso”.

“É possível assinalar, marcar, as 
celebrações, com simbolismo, mas 
desde que se mantenha o distancia-
mento e o uso de máscara. O resto é 
complicado”, concluiu.

de sempre das vindimas a realizar-se 
em Portugal. É uma marco na nossa 
história”, vinca.

Sem levantar muito a ponta do véu 
sobre o projecto para esta edição das 
celebrações, André Cabica avança 
apenas que um dos momentos que 
a associação pretende levar a efeito 
passa pela “pisa da uva e a bênção do 
mosto”, pela sua tradição. “Mas até 
isso está condicionado à evolução da 
situação”, admite, acrescentando que 

O relatório e contas do exercício 
de 2019 da Associação das 
Festas de Palmela – Festa 
das Vindimas foi aprovada 
na Assembleia Geral, então 
presidida por Octávio Machado, 
no passado dia 9, no Cine-Teatro 
S. João. A cerimónia serviu 
ainda para eleger a única lista 
candidata aos órgãos sociais 
da associação, que recolheu 
unanimidade entre os cerca de 
50 elementos presentes.

“No que concerne ao relatório 
e contas, a direcção referiu todos 
os constrangimentos financeiros 
com os quais a associação se 

Assembleia Contas de 2019 
aprovadas em dia de eleições

depara ano após ano, com custos 
fixos anuais a rondar os 150 
mil euros, e que os apoios das 
autarquias representam menos 
de 20% do orçamento global da 
festa, de aproximadamente 300 
mil euros”, pode ler-se em nota 
de Imprensa, sobre o mandato 
findo, sob gestão da até então 
presidente da direcção Maria 
João Camolas.

No final, tomou posse 
a presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, Anabela 
Rito que, na última sexta-
feira, empossou os restantes 
membros dos órgãos sociais.
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o apoio da Câmara Municipal de 
Palmela e da Junta de Freguesia 
da Quinta do Anjo, tem como 
objectivo apoiar os produtores 
locais, na impossibilidade de se 
realizar a edição deste ano do 
Festival Queijo, Pão e Vinho devido 
à Covid-19.  

“Nestes dois fins de semana, 
entre as 09h00 e as 14h00, os 
visitantes vão poder encontrar os 
produtores que, habitualmente, 
participam no festival, 
apresentando e vendendo alguns 
dos melhores produtos da região”, 
lê-se em comunicado.

Mercado do 
Queijo, Pão e 
Vinho arranca 
este fim-de-
semana 

O Mercado do Queijo, Pão e Vinho, 
em S. Gonçalo, Quinta do Anjo, 
arranca já este fim-de-semana, com 
“os melhores produtos regionais”, 
e regressa nos dias 4 e 5 de Julho. 
A iniciativa, criada pela Associação 
Regional de Criadores de Ovinos 
Leiteiros da Serra da Arrábida, com 

“Ninguém sabe como 
aconteceu”, disse 
fonte do Parque de 
Campismo, sobre o 
acidente. Família reside 
na Nova Palmela e pai é 
funcionário na Câmara

TRAGÉDIA NO PINHAL NOVO

Piscina em que morreu o bebé 
de dois anos estava fechada

A piscina em que o bebé, um meni-
no, de dois anos acabou por morrer 
afogado, no passado domingo, no 
Parque de Campismo Vasco da Ga-
ma, em Pinhal Novo, encontrava-se 
fechada. A informação foi garantida 
a O SETUBALENSE por fonte ligada 
à protecção civil.

As circunstâncias em que ocorreu 
a tragédia continuam a ser apuradas. 
De acordo com fonte do Parque de 
Campismo Vasco da Gama, contac-
tada ontem por O SETUBALENSE, 
“ninguém sabe como aconteceu” o 
acidente. A mesma fonte adiantou 
que da parte da administração nin-
guém estaria disponível para prestar 
declarações e que o abalo emocional 
foi tremendo entre todos.

O SETUBALENSE apurou que os 
pais da crianças residem na zona da 
Nova Palmela e que o progenitor é 
funcionário na Câmara Municipal.

No domingo, fonte do Comando 
Distrital de Operações de Socorro 

A administração da Volkswagen Au-
toeuropa prolongou o recurso ao 
'lay-off' até 17 de Julho, mas os tra-
balhadores vão receber os salários na 
íntegra, anunciou ontem  a Comissão 
de Trabalhadores.

Em comunicado interno, a que a 
agência Lusa teve acesso, a Comissão 
de Trabalhadores informa que, face 
à intenção da empresa de prolongar 
o recurso a um terceiro período de 
'lay-off', de 19 de Junho a 17 de Julho, 

Parque de Campismo está a funcionar em regime "semi-aberto"

O SETUBALENSE

(CDOS) de Setúbal avançou à agên-
cia Lusa que o afogamento, para 
o qual foi dado o alerta às 14h16, 
ocorreu na piscina e que o óbito foi 
confirmado no local pelo médico 
da Viatura Médica de Emergência e 
Reanimação (VMER) do Barreiro, que 
se deslocou ao local. A mesma fonte 
do CDOS acrescentou que psicólogos 
do Instituto Nacional de Emergência 
Médica (INEM) prestaram apoio aos 
familiares. A idade do menino foi con-
firmada por fonte da GNR.

As operações de socorro mobiliza-
ram os Bombeiros do Pinhal Novo e 
elementos do INEM e da GNR, num 
total de 13 operacionais, apoiados por 

sete veículos. O SETUBALENSE apu-
rou que, apesar de aberto há vários 
anos, o Parque de Campismo Vasco 
da Gama não tem ainda concluído o 
processo de licenciamento na Câmara 
Municipal de Palmela, devido a su-
cessivas modificações e tentativa de 
ampliação do complexo, bem como 
às alterações da lei.

A fonte do parque de campismo 
que falou a O SETUBALENSE explicou 
que o espaço continua a funcionar, 
em “regime semi-aberto”, estando 
apenas “a aceitar campistas anuais e 
grupos até 10 pessoas para a realiza-
ção de churrascos”. 
O SETUBALENSE com Lusa

ATÉ 17 DE JULHO

Autoeuropa prolonga 'lay-off' mas paga 
por inteiro aos trabalhadores

NO SÁBADO

Corporações 
de bombeiros 
condecoradas 
com 
Medalha 
de Honra do 
Concelho

As corporações de bombeiros de 
Águas de Moura, Palmela e Pinhal 
Novo, assim como a Casa Erme-
linda Freitas, a comemorar o seu 
100º aniversário, D. Manuel Mar-
tins (título póstumo) e a Volkswagen 
Autoeuropa, que celebra 25 anos, 
vão ser no próximo sábado conde-
coradas pela Câmara Municipal de 
Palmela com a Medalha de Honra 
do Concelho, numa cerimónia a 
acontecer no Cineteatro São João, 
desenvolvida com o objectivo de 
“homenagear um conjunto de cida-
dãos, associações e empresas que 
contribuíram para a valorização e 
engrandecimento do concelho de 
Palmela”.

Com a Medalha Municipal de 
Mérito vão ser homenageadas “53 
pessoas e entidades, nas áreas do 
Associativismo, Cultura, Desporto, 
Cidadania e Solidariedade, Econo-
mia e Comércio Tradicional, Patri-
mónio Cultural e Desenvolvimento 
Económico”, numa decisão tomada 
depois da autarquia ter reflectido 
sobre “os Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da Agenda 2030 
(conjunto de metas globais defini-
das pelas Nações Unidas)”. 

Por sua vez, “a Medalha Municipal 
de Serviço Prestado, nos graus co-
bre, prata e ouro será atribuída a 83 
trabalhadores que, de forma zelo-
sa, têm honrado o serviço público e 
contribuído para o desenvolvimento 
do território”, refere a autarquia em 
comunicado, revelando que “este 
ano 4 trabalhadores serão, também, 
distinguidos com a Medalha Muni-
cipal de Dedicação”.

As condecorações, habitualmente 
atribuídas no dia 1 de Junho, Dia do 
Concelho, este ano são entregues 
mais tarde “devido à Covid-19 e às 
medidas de protecção vigentes”.  

“defendeu que deveriam ser manti-
das as condições actuais de comple-
mento dos salários”.

De acordo com a Comissão de Tra-
balhadores essa proposta já foi aceite 
pela administração da fábrica, pelo 
que, todos os trabalhadores abran-
gidos – cerca de mil funcionários do 
turno do fim de semana – vão receber 
os salários na íntegra.

Fonte da Comissão de Trabalhado-
res adiantou também à agência Lusa 

que este novo período de recurso ao 
'lay-off' na fábrica de automóveis de 
Palmela deverá ser o último, uma vez 
que os trabalhadores iniciam o perío-
do de férias imediatamente a seguir, 
de 22 de Julho a 16 de Agosto.

A Volkswagen decidiu suspender a 
produção na fábrica de automóveis 
da Autoeuropa em Palmela no dia 
17 de Março, devido à pandemia da 
Covid-19. 
Lusa

BREVES

A Câmara Municipal de 
Palmela aprovou na reunião 
da passada quarta-feira um 
voto de pesar pelo falecimento 
de Rafael Rodrigues, “figura 
emblemática e acarinhada em 
Pinhal Novo, onde teve uma 
vida dedicada à comunidade 
e ao associativismo local”. 
“Em 2012 o município 
honrou o seu percurso com 
a medalha Municipal de 
Mérito (grau Ouro) na área 
do Envelhecimento Activo e 
Solidariedade entre Gerações”.

A empreitada de ampliação 
da Escola Zeca Afonso e o 
projecto de execução para 
a abertura de um novo 
arruamento em Aires foram 
adjudicados pela autarquia de 
Palmela, num valor total de 
270 mil euros. 
No arruamento vai ser 
“reforçada a segurança 
rodoviária”. 

As associações de protecção 
dos animais do concelho de 
Palmela vão receber um apoio 
financeiro no valor de 5 500 
euros. A decisão, aprovada 
na reunião de dia 17 de 
Junho, abrange a associação 
“O Cantinho da Milú”, com 
a entrega de 3 mil euros, a 
associação “Quintinha ABC”, 
de 1 900 euros, e a associação 
“PRAVI”, com um apoio de 600.  

APROVADO
Voto de pesar 
por Rafael 
Rodrigues

270 MIL EUROS
Autarquia 
adjudica dois 
projectos

ANIMAIS
Município apoia 
associações de 
protecção 
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Palmela

SOLIDARIEDADE

Iniciativa 
Palmela Mask 
“excedeu as 
expectativas”

Com o objectivo de “dar resposta a 
uma necessidade de saúde pública”, 
originada com a propagação da Co-
vid-19, a Câmara Municipal de Palme-
la criou em Abril, em conjunto com 
diversas costureiras do concelho, o 
projecto “Palmela Mask (A)Linhas? 
por Si, por Mim, por NÓS”. A iniciati-
va, que terminou no decorrer desta 
semana, “excedeu as expectativas”, 
evidenciando “o carácter solidário do 
território” e mostrando “que o verda-
deiro heroísmo reside nos pequenos 
gestos, onde cada um dá o melhor de 
si em prol do bem comum”.

No total, foram distribuídas “5 500 
máscaras reutilizáveis junto da po-
pulação mais vulnerável” e dos cida-
dãos abrangidos pela “Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens, Pro-
grama de Alimentação Escolar, Acção 
Social Escolar (Pré-Escolar), parque 
habitacional municipal, serviço de 
teleassistência e Cartão Municipal 
Idade Maior”. “Individualmente ou 
em grupo, perto de 90 costureiras 
aceitaram o desafio e, a partir dos 
materiais disponibilizados, coloca-
ram mãos à obra para confeccionar 
milhares de máscaras sociais. Este 
projecto desde logo registou uma 
rápida adesão, evidenciando o espí-
rito de cidadania existente na comu-
nidade local”, revela a autarquia em 
comunicado.

Para além dos voluntários, o “Pal-
mela Mask” contou, também, com a 
colaboração “das Juntas de Freguesia 
e dos parceiros da rede social do con-
celho na identificação e distribuição 
das máscaras aos grupos referencia-
dos no Consórcio Banco Alimentar / 
Rede de Emergência Alimentar, RSI, 
Cantina Social, POAPMC, CAFAP, 
Grupo dos Amigos da Quinta – S.I.M. 
Quinta do Anjo, creches e pré-Escolar 
de IPSS”.

Esta medida, integrada no projecto 
“(A)Linhas – Costura Criativa entre 
Gerações” e no PRIA – Percursos 
em Rede para a Inclusão Ativa, teve 
como inspiração o “projecto #Fun-
dãoMask”. O município de Palmela 
contou, ainda, com o contributo da 
empresa Interiores Perfeitos Auto, 
que doou tecido e TNT. 

Maria Carolina Coelho

Maria Carolina Coelho

Intervenção representa 
um dos quatro 
concursos públicos que 
o município abriu ao 
longo do concelho 

INVESTIMENTO DE 658 MIL EUROS

Autarquia lança concurso
para empreitada de drenagem
de águas em Cajados

A Câmara Municipal de Palmela anun-
ciou ter lançado um novo concurso 
público, no valor “de cerca de 658 
mil euros”, para a realização de uma 
“empreitada de drenagem de águas 
residuais domésticas em Cajados, 
contemplando a Travessa 1º de Maio, 
a Rua 25 de Abril e a Estrada Nacio-
nal 10”. A intervenção, que “inclui a 
construção de quase três quilómetros 
de rede e de 90 ramais”, “é determi-
nante para a qualidade de vida dos 
munícipes”, refere o município em 
comunicado.

“Será, ainda, construída uma es-
tação de bombagem, totalmente 
enterrada e composta por um poço, 
uma câmara de manobras e uma de 
medição de caudal. Este sistema fica-
rá preparado para receber os caudais 
de uma 2ª fase de intervenção e que 

Empreitada em Cajados contempla a Travessa 1º de Maio, a Rua 25 de Abril e a Estrada Nacional 10
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abrangerá a Travessa e Rua 5 de Outu-
bro e parte da Rua 9 de Março”, lê-se 
na mesma nota.

Para além deste, a autarquia revelou, 
ainda, ter lançado mais três concursos 
públicos, num valor total de mais de 
202 mil euros. Na freguesia de Pinhal 
Novo, a Câmara Municipal de Palmela 
abriu um concurso público para a con-
cretização de uma “empreitada de re-
qualificação no Largo da Mitra”, no qual 
“vai ser criada uma nova praça pública, 
com um parque dotado de 50 lugares 
de estacionamento e de ligações pedo-
nais/ cicláveis à estação ferroviária, às 
ciclovias e ao Largo José Maria dos San-
tos”. A intervenção, estimada em cerca 
de 184 mil euros, vai também contar 
com “a pré-instalação de carregamen-
to de veículos eléctricos, abrigo para 
passageiros de transporte rodoviário, 

nova iluminação e mobiliário urbano”. 
“Esta intervenção vai melhorar a liga-
ção sul-norte em Pinhal Novo, promo-
vendo a requalificação urbana desta 
zona, a sua acessibilidade e mobilidade 
sustentável”.

Por sua vez, na mesma freguesia, 
foi lançado um outro concurso para a 
realização “do projecto de execução 
do sistema elevatório de água resi-
duais da Rua da Uva Moscatel, em 
Vale da Vila, pelo valor de 6 154 eu-
ros”. “Com este projecto pretende-se 
dimensionar um sistema elevatório, 
fundamental para activar o colector 
existente no loteamento e ligar as 
edificações à rede municipal”.

Com o objectivo de arrancar com “a 
1ª fase do reforço estrutural da Capela 
de São João Baptista, situada em pleno 
coração da vila de Palmela”, o município 
lançou, também, um concurso público 
“com um valor de 12 mil euros”. “O ob-
jectivo é executar trabalhos urgentes 
de reforço, desmonte e remoção de 
elementos estruturais que apresen-
tam risco de queda, dado o seu esta-
do de degradação. Datada do século 
XVII, a Capela de São João Baptista já 
tem projecto de reabilitação que está 
a incorporar as indicações da Direcção-
-Geral de Património Cultural”.

BREVES

Os serviços municipais 
da autarquia de Palmela 
conseguiram, “com recurso a 
uma empresa da especialidade, 
realizar a substituição da 
bomba de captação” de água do 
sistema de Pinhal Novo, depois 
desta ter avariado. O problema, 
reparado “a curto prazo”, 
“levou à redução de pressão na 
rede de abastecimento, sentida 
nalguns locais elevados e em 
determinados períodos”, revela 
o município em comunicado.

A autarquia de Palmela atribuiu 
na passada sexta-feira, na 
Biblioteca Municipal, prémios 
às vencedoras do concurso 
literário “Não Posso Sair”, 
concurso que convidava a 
população a escrever sobre o 
tema. Os textos premiados, que 
“serão publicados na próxima 
edição do Boletim Municipal”, 
foram os de Alice Barreto, 
Carolina Cabrita e Liya Fonseca, 
às quais foi entregue um livro 
e um jogo de tabuleiro.

Com o objectivo de dar uma 
nova casa aos 34 animais que 
se encontram no Centro de 
Recolha Oficial de Animais 
de Palmela, através de 
uma adopção responsável, 
o município “garante a 
esterilização, a vacinação e o 
chip dos mesmos e oferece um 
kit, constituído por trela, tigela 
portátil, escova e dispensador 
de sacos para dejectos” aos 
interessados.

PINHAL NOVO
Nova bomba 
de captação 
instalada

CONCURSO
Vencedoras 
do “Não Posso 
Sair” premiadas

CROA
Município 
incentiva 
adopções

é o número de concursos 
públicos que a Câmara Municipal 
de Palmela tem em aberto

04



23 de Junho de 2020 O SETUBALENSE 7

SeixalA Câmara está a proceder à 
execução de uma passadeira 
elevada na Avenida dos 
Metalúrgicos, Casal de Santo 
António, em Aldeia de Paio Pires.
“Este tipo de solução pretende 
aumentar a segurança dos peões 
e tem sido aplicada em várias 

Obras em vias para 
aumentar segurança 
dos peões

zonas do concelho”, refere a 
autarquia.
Com o mesmo objectivo, de 
aumentar a segurança, foram 
tomadas medidas de acalmia de 
tráfego com a execução de uma 
passadeira elevada na Avenida 
José Afonso, em Arrentela.

José Augusto

Câmara, juntas de 
freguesia e autoridades 
de saúde estão de 
acordo. População 
mostra-se satisfeita. 
Estas feiras vão para 
além do simples acto
do compra e vende 

TRADIÇÃO BEM-VINDA 

Feiras de velharias regressam já no próximo 
domingo às margens da baía mas com regras

Após entendimento entre os orga-
nizadores das feiras de velharias do 
Seixal e Amora, as respectivas autar-
quias e as autoridades de saúde, estas 
vão reabrir no próximo dia 28 deste 
mês, um domingo.

Trata-se de uma marcação excep-
cional, apenas válido para a primeira, 
já que os dias de feira, serão, como 
sempre, no 1.º e 2.º sábados de cada 
mês, no caso da do Seixal, e no 3.º e 
4.º sábados, no caso da de Amora. 
A feira do Seixal assenta arraiais na 
marginal, junto à antiga Mundet, en-
quanto a de Amora se instala frente à 
superfície comercial “Leclerc”, tam-
bém na margem da Baía.

Contudo, há uma novidade: os 
feirantes do Seixal montarão banca, 
também, ao 4.º domingo de cada mês, 
o que não acontecia anteriormente.

Segundo os organizadores das 
feiras, os visitantes e os vendedores 
deverão respeitar as normas de se-

Segundo os organizadores das feiras, os visitantes e os vendedores deverão respeitar as normas sanitárias
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gurança sanitárias decretadas pela 
Direcção-Geral da Saúde. Ou seja, 
uns e outros deverão usar máscaras, 
obrigatoriamente, e observar o dis-
tanciamento social. Além disso, os 
comerciantes são obrigados a ter à 
disposição dos clientes dispositivos 
de desinfecção das mãos. 

A reabertura das feiras é motivo de 
satisfação tanto para os feirantes, que 
durante meses se viram privados de 
receitas, como dos visitantes, alguns 

dos quais se tornaram verdadeiros 
habitués.

Na verdade, estas feiras do Seixal 
e de Amora entraram nas rotinas de 
muita gente. E se muitos vão para ver 
o que aparece, simplesmente, outros 
vão à cata de um ferramenta que lhes 
faz falta, de um LP raro, de um livro que 
já tiveram e que gostariam de voltar a 
ter, de uma peça em falta numa qual-
quer colecção ou até de um presente, 
quando a ética social a isso obriga. 

A reabertura 
das feiras
é motivo de 
satisfação
para quem 
vende e 
frequentadores

O antigo Terminal Fluvial do Seixal 
está aberto a hasta pública para ser 
explorado para turismo. A decisão 
foi tomada na última reunião de Câ-
mara e, segundo o executivo, com 
este uso “irá promover-se a reabilita-
ção urbana deste espaço”, onde sur-
girá um novo restaurante-bar, num 
local privilegiado com vista para a 
Baía do Seixal. 

NOVO ESPAÇO PARA TURISMO

Autarquia aprova restaurante no antigo Terminal Fluvial

O vencedor deste procedimento 
irá explorar este equipamento de 
restauração durante 25 anos. 

"Este novo equipamento será mais 
um elemento de desenvolvimento do 
turismo, tendo em conta que se trata 
de uma infra-estrutura de excelência, 
associada à Náutica de Recreio, em 
estreita ligação com o futuro Porto 
de Recreio e o Núcleo Urbano Anti-

go do Seixal", referiu o presidente da 
Câmara, Joaquim Santos.

O executivo municipal deliberou 
ainda a abertura do concurso pú-
blico da empreitada de reabilitação 
dos espaços exteriores da Quinta 
da Princesa, tendo o procedimento 
base o valor de 648 988, 98 euros, 
acrescido de IVA, a dividir entre 
2020 e 2021.

Tendo em conta a situação provo-
cada pela Covid-19, a Câmara Muni-
cipal do Seixal decidiu “prorrogar a 
suspensão da cobrança e a isenção 
das taxas relativas à ocupação de 
espaço público a estabelecimentos 
comerciais até 31 de Dezembro de 
2020”, isto como “medida de apoio 
às micro, pequenas e médias empre-
sas e ao emprego no concelho”. H.L.

FINANCIAMENTOS

Corporações 
recebem 
verbas no 
Dia Municipal 
do Bombeiro 

A Câmara do Seixal aprovou uma ver-
ba para os bombeiros do concelho 
reforçarem os meios. Estas compar-
ticipações financeiras enquadram-
-se no âmbito do Dia Municipal do 
Bombeiro, que se comemora a 29 
de Junho, feriado municipal.
Assim, a Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos do Concelho Sei-
xal vai receber uma verba superior a 
45 mil euros, para apoio à aquisição 
de um veículo florestal de combate 
a incêndios.
Para a Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos de Amora, o execu-
tivo municipal aprovou uma compar-
ticipação de quase 9 mil euros para 
aquisição de seis aparelhos respira-
tórios isolantes de circuito aberto.
Na última reunião de Câmara foi ainda 
aprovada a atribuição de uma com-
participação financeira à Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Corroios, no valor de 126 493, 25 
euros, para desenvolver o estudo 
geológico e geotécnico, bem como 
os projectos de especialidades do Lar 
de Idosos de Corroios. 
No âmbito cultural, a autarquia atri-
buiu ainda uma verba no valor de 96 
279,10 euros à Sociedade Filarmónica 
Timbre Seixalense, para a requalifica-
ção da sua sede. 
Foi ainda aprovada comparticipação 
financeira de mil euros para cada uma 
das associações zoófilas, Grupo de 
Voluntários do Canil-Gatil Municipal 
do Seixal, Associação dos Amigos 
dos Animais do Seixal e Animalife - 
Associação de Sensibilização e Apoio 
Social e Ambiental.
O executivo municipal também apro-
vou a futura constituição de um di-
reito de superfície a favor do Amora 
Futebol Clube, sobre o prédio onde se 
encontra edificado o Estádio da Me-
dideira, que permitirá a continuidade 
do trabalho que o clube tem vindo a 
desenvolver, bem como a necessária 
requalificação do mesmo.

Humberto Lameiras
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Técnica do Seixal diz que pandemia 
desencadeou boom da Língua Gestual

Técnica superior na Câmara do Sei-
xal, Teresa Miranda tem, entre ou-
tras competências na autarquia, a 
de intérprete de Língua Gestual. Um 
instrumento de comunicação oficial 
da República Portuguesa tal como o 
Português e o Mirandês. 

Neste tempo de pandemia pelo 
Covid-19, a necessidade comunicar 
o mais possível com todos ganhou 
maior dimensão, e a Língua Gestual 
teve um boom, estando constan-
temente presente em programas 
televisivos.

Diplomada nesta técnica de co-
municação em 2007, pela Escola 
Superior de Educação de Setúbal, 
Teresa Miranda explicou a O SETU-
BALENSE questões desta língua 
com neologismos, estrangeirismos 
e regionalismos, mas com maiores 
dificuldades em interpretar termos 
de natureza técnica e científica.

“Neste domínio, estamos muito 
atrasados em relação a outros paí-
ses, inclusivamente a Espanha, ain-
da que nos últimos 10 anos as coisas 
tenham melhorado”, diz. 

“Só muito recentemente, creio 
que a meados do ano passado, as 
tecnologias para comunicar com 
diversas instituições e serviços, co-
mo emergência médica, autoridades 
policiais ou empresas de telecomu-
nicações, por exemplo, foram postas 
à disposição dos surdos”. 

Na verdade, comenta esta téc-
nica da comunicação, que “houve 
um salto muito rápido”. Inclusiva-
mente, passou a existir o portal do 
cidadão surdo e o SERViiN - INTER-
PRETAÇÃO EM LGP, um serviço de 
intérpretes que tem protocolos com 
algumas instituições. 

“As coisas começaram realmen-
te a andar para a frente quando 
os surdos passaram a ter acesso a 

José Augusto

Como a língua falada, 
também a gestual 
tem neologismos, 
estrangeirismos e 
regionalismos. Difíceis 
são os termos técnicos

PORTUGAL TEM DE FAZER MAIS PELOS SURDOS

DR

Teresa Miranda diz que os custos de tradução em Lingua Gestual deviam ser assumidos pelo Estado

Cada país tem o seu próprio al-
fabeto gestual, mas há um sistema 
gestual internacional, porventura, â 
moda de um esperanto gestual. Mais 
interessante ainda, é que, tal como a 
língua falada, também a gestual evo-
lui ao mesmo ritmo. “Por isso, tem 
neologismos, estrangeirismos, re-
gionalismos. Há gestos na Madeira, 
por exemplo, que não há no Porto. 
Os surdos têm um espírito muito co-
munitário e, sempre que surge uma 
nova realidade, logo buscam um 
gesto para a traduzirem e é adop-
tado pela comunidade”, sublinha a 
intérprete.

Entretanto, as maiores dificulda-
des para quem interpreta “surgem 
com os termos técnicos, científicos 
ou ligados à investigação. Nestes 
casos, há que fazer uma prepara-
ção prévia. Por vezes, basta não se 
traduzir uma palavra para que toda 
a frase se perca”, afirma Teresa Mi-
randa.  Mais fácil, e isto parece-nos 
estranho, “é interpretar sentimentos 
e emoções, porque a Língua Gestual 
é mesmo isso. Pelo menos, esta é a 
minha opinião”.

E será possível interpretar uma 
cena sensual? Diz Teresa que “se os 
actores falarem, claro que traduzi-
mos. Por outro lado, se o surdo vê 
que o intérprete tem as mãos para-
das, quer dizer que não há diálogo, 
apenas movimento”.

No entanto, “por uma questão 
ética, não traduzimos palavrões, 
embora tecnicamente não ofereça 
dificuldade. Às vezes até pergunto 
ao surdo se é mesmo para traduzir. 
A maior parte das vezes diz que não, 
que não vale a pena dar-me ao in-
cómodo”. 

Considerando a evolução da co-
municação, a técnica da Câmara do 
Seixal considera que “devia haver 
uma maior circulação de intérpre-
tes, mesmo online e o serviço deve-
ria ser custeado pelo Estado. Estou 
frontalmente contra que o trabalho 
do intérprete tenha de ser pago pelo 
surdo!”

Para a Teresa Miranda as crianças 
deveriam poder, desde a primária, 
falar com surdos e terem aulas de 
Língua Gestual. “Elas até gostam, 
já que têm um jeito inato para se 
expressarem. Seria também um 
importante passo para a cidadania, 
que certamente mudaria o mundo”. 

Há Língua Gestual e não 
linguagem gestual. E um surdo 
é surdo, não surdo-mudo, como 
tantas vezes se diz.

A Língua Gestual Portuguesa 
(LGP) tem origem na Língua 
Gestual Sueca e não na língua 
oral portuguesa.

A estrutura da LGP é bem 
diferente da do Português. 
A ordem natural da frase é 
sujeiro-objecto-verbo ou 
objecto-sujeito-verbo. As frases 
interrogativas ou declarativas 

Origem Sueca  O que todos devíamos saber 
identificam-se com elementos 
não manuais, como o arquear 
das sobrancelhas ou movimento 
dos ombros, por exemplo.

A Língua Gestual não é 
igual em todo o mundo. Cada 
país possui a sua própria, que 
também vai evoluindo com o 
tempo.

Aprender LGP é tão difícil ou 
fácil como aprender outra língua 
qualquer. Diz quem sabe que é 
tudo uma questão de prática e 
estudo.

estas tecnologias”, comenta Teresa 
Miranda. 

Todavia, isto não resolveu tudo, 
uma vez que “continuam a subsistir 
dificuldades para a comunidade sur-
da. Uma delas é quando um cidadão 
dessa comunidade se vê obrigado a 
contratar um intérprete, paga preços 

exorbitantes”. 
Apesar do que já foi feito para aju-

dar esta comunidade, “continuam a 
haver muitas falhas no nosso país no 
que concerne ao apoio a surdos. Há 
países muito mais avançados, neste 
aspecto, creio até que é uma ques-
tão de mentalidade”. 

Além disso tudo seria mais fácil 
com uma tecnologia mais avança-
da. “Há já televisões inteligentes, em 
que o surdo pode pôr o intérprete 
em grande plano, ou escolher os 
elementos do écran que mais lhe 
interessam para o entendimento 
do que se passa”, esclarece Teresa.

Seixal
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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

PUBLICIDADE

Humberto Lameiras

Só podem ser colocados 
ao público bens 
alimentares, uma 
decisão que não agrada 
ao presidente da Junta 

PARQUE URBANO DE CORROIOS

Mostra de Actividades Económicas 
está de volta à Quinta da Marialva

O Parque Urbano da Quinta da Ma-
rialva, em Corroios, recebe no próxi-
mo domingo, 28 de Junho, a Mostra 
Mensal de Actividades Económicas, 
mas ainda só com produtos alimen-
tares, dando cumprimento ao plano 
de contingência que o concelho do 
Seixal tem em vigor, resultante das 
reuniões de avaliação da Protecção 
Civil e dos Técnicos de Saúde.

Uma limitação à comercialização 
de produtos no mercado que o pre-
sidente da Junta de Freguesia ques-
tiona. Na sua página de Facebook, 
Eduardo Rosa afirma que “não se 
compreende porque não podem to-
dos os concessionários exercer suas 
actividades, quando estamos em es-

paço aberto”. Isto quando “já foram 
autorizadas as grandes superfícies, 
nomeadamente centros comerciais”, 
acrescenta o autarca.

Para Eduardo Rosa esta é, sem 
margem de dúvida, “uma questão a 
pensar”, porque “quando se diz que 
a economia tem de abrir, obviamente 
respondendo a condições de segu-
rança, não é para todos”       

Entretanto, a Junta de Fregue-

sia, depois de passados dias de 
maior contenção devido à infec-
ção por Covid-19, mas mantendo 
medidas sanitárias, retomou algu-
mas intervenções de reparação, 
construção e manutenção de equi-
pamentos, caso da obra do Street 
Workout, requalificação de bancos 
de jardim, e manutenção em esco-
las, parques infantis e edifícios da 
junta de Freguesia.

Feira mensal está de volta no próximo domingo

DR
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Uma reportagem sobre as 
condições da prostituição 
passou na televisão há 
poucos dias. A atualidade 

do tema tem que ver com mais uma 
Petição entrada no Parlamento que 
pretende a legalização da prostitui-
ção e a despenalização do lenocínio, 
alterando o artigo 169º do Código 
Penal. Desta vez, a primeira peticio-
naria é uma mulher, jovem, mãe de 
dois filhos, que diz ter duas Casas de 
Mulheres onde as prostitutas estão 
de livre vontade e de quem recebe 
50% do que ganham por dia. Esta-
mos, como ela se designa face a uma 
empresária do sexo e perante uma 
prática de lenocínio, punível pela lei 
portuguesa. Note-se que a atividade 
da prostituição não é crime em Portu-
gal, como insidiosamente se faz crer. 

Foi uma reportagem bem feita, 
aberta ao contraditório, e muito útil. 
Pôs a descoberto o mundo difícil e 
negro das mulheres que entram na 
prostituição.  Um mundo que importa 
desvendar e não dourar.   É arrepiante 
ouvir as histórias. As várias interve-
nientes contaram suas experiências 
de viva voz. Como entraram e sonha-
ram sair. Como mantém o sonho de 
ter uma família e sair deste mundo.  
Umas, dizem que a princípio foi difícil, 
mas habituaram-se. Aprenderam a 
fingir. A mentir. A defender-se, face 
aos sempre imprevisíveis encontros. 
Para todas, foi a única porta aberta 
quando se viram sós, sem emprego, 
sem salário, abandonadas e violenta-
das, incapazes de manter uma renda 
de casa, alimentar e garantir a subsis-
tência dos filhos. Desesperadas e em 
pânico, sós, cheias de dívidas, prestes 
a perder tudo. Com infâncias sofridas 
e humilhantes, fragilidades ao longo 
da vida, privações económicas no li-
mite. Vivendo no pântano da miséria, 
viram na prostituição a saída. 

Curiosamente, as entrevistadas 
reconhecem que “infelizmente” en-
traram muito jovens e querem “evi-
tar que suas filhas venham a entrar”. 
Mulheres que dizem que “ninguém 
está nisto porque quer”, que “é muito 

Uma oportunidade para falar 
da ignomínia da prostituição 

OPINIÃO

Regina Marques 

perigoso” e, mesmo reconhecendo 
toda a violência, calam-se porque 
não querem que lhes tirem os filhos. 
Dramas imensos. 

Por estas razões, é hipócrita defen-
der a legitimação da prostituição na 
base do consentimento pois que o 
consentimento /aceitação esconde 
uma tradição de opressão das mu-
lheres que, todavia, perdura.

Um fenómeno tão “antigo como o 
mundo”, diz-se, para se pensar que é 
inelutável. Porém, foi a luta dos povos 
que acabou com a pena de morte, a 
escravatura e nestes tempos a nossa 
esperança é acabar com as múltiplas 
violências que tanta tinta e lágrimas 
fazem correr. Ligado muitas vezes ao 
tráfico de seres humanos, o crescimen-
to dos mercados da prostituição com 
mulheres, crianças e menores de idade, 
é um negócio transnacional altamente 
rentável e cujas redes atuam também 

Sócio nº 278 da CHESETÚBAL 
e morador no bairro 
CHESETÚBAL-Azeda

perigosamente no nosso país.  
Reforçar a luta contra a legaliza-

ção do lenocínio e aumentar a par-
ticipação na recusa desta petição é 
um desígnio cívico dos nossos dias.  
Pela igualdade e os direitos humanos, 
torna-se agora ainda mais imperati-
vo que o Governo se obrigue a tomar 
medidas concretas de prevenção e 
proteção das mulheres e a estabe-
lecer programas que lhes permitam 
deixar a prostituição, com os apoios 
de inserção e protecção social ade-
quados. 

Não é de mais referir que a pros-
tituição é uma Violência e que estas 
mulheres correm um ainda maior ris-
co de violência e danos. Para elas não 
há programas específicos. A grande 
maioria sofreu violência antes de 
entrar na prostituição, por violação, 
incesto ou pedofilia. São conhecidas 
as queixas de stress e outros desequi-
líbrios e o relato de processos men-
tais de grande gravidade. 

A prostituição anda de mãos da-
das com a pobreza e a necessidade 
de angariação de meios de subsis-
tência. Não é admissível, para quem 
luta pela igualdade, justiça social e 
desenvolvimento humano, permitir 
que a intimidade e a sexualidade pos-
sam ser os meios de subsistência de 
qualquer ser humano. A prostituição 
é incompatível com a dignidade da 
pessoa humana e com os seus di-
reitos fundamentais, plasmados na 
nossa Constituição a que o Código 
Penal se subordina. 

A reportagem da Patrícia Lucas 
no Linha da Frente não deixa men-
tir. Escancara uma realidade a que 
não podemos ficar indiferentes. 
Nem nós como cidadãs e cidadãos, 
nem o Estado, nem o Governo, que 
está obrigado a cumprir todo o nos-
so ordenamento jurídico. Por parte 
do Movimento Democrático de Mu-
lheres, aliaremos a nossa acção para 
que jamais o negócio da prostituição 
engrosse as receitas dos empresá-
rios e das empresárias do sexo com 
a violência e a exploração sobre as 
mulheres.  

Opinião

A Câmara Municipal de Setúbal 
publicou no seu sítio oficial, 
com este título, um texto que 
está a indignar habitantes do 

bairro CHESETÚBAL-Azeda. Como a 
administração da CHESETÚBAL escla-
receu, na resposta à notícia publicada 
por O SETUBALENSE de 11 de Maio, a 
CMS não nos está a fazer nenhum favor 
– o que despende nos arranjos em curso 
é parte da troca por cinco lotes (5!) de 
terreno na Praça de Portugal, onde a 
autarquia constrói um complexo des-
portivo. Mais, e como também foi escla-
recido, o nosso bairro não tem nada a ver 
com «habitação pública municipal», e as 
habitações são propriedade nossa, total-
mente pagas com o nosso dinheiro e de 
escritura lavrada, liquidada e assinada.  

A CMS, com este texto, enveredou 
pelo trilho de alguma má imprensa, 
juntando à notícia torta, enganosa, 
abusadora, o espalhafato fotográfico. 

Os moradores iniciais da CHESETÚ-
BAL-Azeda têm um grande orgulho no 
seu bairro, um bairro especial, diferen-
te, para mim ainda o melhor de Setúbal. 
Não admira. Gente de trabalho, muitos 
jovens e com filhos a criar, sem rendi-
mentos para aquisição de moradia no 
mercado especulativo, optámos pela 
cooperativa. Não digo que fossem to-
dos, mas boa parte sentiu-se imbuída do 
espírito cooperativo. Em sessões coleti-
vas aos sábados, domingos e feriados, 
ou por iniciativa individual quando ca-
lhava, plantámos cada pé de relva e cada 
árvore e arbusto, cada flor. E assim, com 
dedicação e carinho, transformámos o 
bairro no canto mais arranjado e florido 
de Setúbal – cuidámos da própria calça-
da circundante, mondando as ervas que 
a autarquia não mondava, e limpámos, 
ano a ano, os bueiros de escoamento 
das águas pluviais que a autarquia não 
limpava. Fizemos dele a admiração de 
visitantes e passantes, e o paraíso das 
nossas crianças, que aqui cresceram e 
se fizeram homens e mulheres a ver e 
ouvir cantar os pássaros, e a usufruir de 
espaço e natureza, de cor e de beleza. E 
tratámos, pelas nossas mãos, da sua ma-
nutenção durante quase quarenta anos 
(até que nos foi retirada no processo de 

Edifícios da Azeda 
ganham mais conforto

OPINIÃO

Juvenal José Cordeiro Danado

loteamento para efeitos de escrituras), 
utilizando máquinas de cortar relva, 
mangueiras e ferramentas adquiridas 
com as verbas da cooperativa e com-
pradas pelos cooperantes. A autarquia 
cedeu-nos árvores e arbustos, no início, 
e dava-nos a água, através das bocas de 
incêndio. A rega automática, consegui-
mo-la por contrapartida à cedência de 
espaços para painéis publicitários. 

Desde que a manutenção mudou de 
mãos, vemos a porcaria de cães que 
não são do bairro a amontoar-se nos 
relvados exteriores, árvores e arbustos 
maltratados por podas radicais e ex-
temporâneas, aloendros que não dão 
flor devido a cortes estapafúrdicos, 
bicos de rega partidos por descuido 
dos jardineiros, canteiros a secar. Além 
disso, há automáticos do sistema de 
rega avariados, muretes a cair e lajes 
partidas (por funcionários autárquicos 
em trabalhos de desentupimento de 
esgotos) ou soltas, há séculos – os bu-
racos no passeio, feitos pelos mesmos 
funcionários, a poente, foram agora 
reparados. Ficaria bem à Câmara e 
também à Junta de Freguesia de São 
Sebastião mandarem cá o fotógrafo e 
publicarem, nos respetivos sítios ofi-
ciais, as fotos destes insucessos – por 
uma questão de coerência.

As pinturas e reparações efetuadas 
nos prédios do bairro ao longo das qua-
tro décadas, foram-no a expensas da 
cooperativa, com os fundos resultan-
tes das contribuições dos moradores/
cooperantes. Aqui, nunca a autarquia 
meteu prego nem estopa, ou gastou 
vintém dos contribuintes para repa-
rar estragos resultantes de desleixos e 
vandalismos. Que os munícipes setu-
balenses fiquem cientes disso.

Resulta que a notícia torta ofendeu-
-nos. Ofendeu-me particularmente. A 
Câmara Municipal de Setúbal, se ain-
da não o fez, deve-nos o pedido de 
desculpas. Público. Como o deve a O 
SETUBALENSE, induzido em erro pela 
lamentável nota de imprensa. 

A prostituição
é uma violência 
e estas mulheres 
correm um 
ainda maior 
risco de 
violência e 
danos. Para 
elas não há 
programas 
específicos
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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

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.

(1949 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Admite-se M/F 
Padeiro c/ experiência, Setúbal, 

vencimento acima da média
Entrada Imediata

Tlm: 913 434 811
gratolimite@gmail.com

          

          Precisa-se M/F 
Para serviços de Manutenção

email:

campingvasco.gama2@gmail.com

Tel - 212362361

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

ALBERTINA MARIA 
BATISTA DOS 
SANTOS PIO

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Maria Albertina Batista dos Santos Pio. A famí-
lia 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 condo-
lências. Mais se informa que se vai realizar missa de 
7º dia no dia 23/06/2020, terça feira pelas 18:30 
na Igreja da Nossa Senhora da Anunciada.

(1930 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia

          
"A PRAVI vem agradecer 

à população da Figueira da 

Foz pelas doações recolhi-

das no Município (96€)." 
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Região

# Fique em casa Tudo o que precisa perto de si... 
 Apoie o comércio local

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 

Enfermeiro Raul Santos
Presta serviços ao Domicilio 

Apoio a acamados, pensos, injeções, tratamentos, 
revitalização de sistema imunitário e outros serviços.

Telm: 91 229 10 04

DE 1 A 3 DE JULHO
Estratégias 
da Área de Lisboa 
em debate 
por 50 regiões  

Os processos de adaptação às altera-
ções climáticas, assim como a estraté-
gia metropolitana para a mobilidade, 
vão estar no centro do programa da 
Metrex Lisbon e-Conference, dedica-
da ao debate do desenvolvimento sus-
tentável territorial, que decorrerá por 
videoconferência nos próximos dias 1 
e 3 de Julho. Adianta a Área Metropo-
litana de Lisboa que a apresentação 
das estratégias que trabalha através 
do desenvolvimento do Plano Metro-
politano de Adaptação às Alterações 
Climáticas e do vasto trabalho desen-
volvido no âmbito da mobilidade e 
transportes, serão o ponto de partida 
da discussão, com estes dois tópicos 
a “marcarem as agendas de todas as 
regiões da europa”. A Metrex Lisbon 
e-Conference contará com membros 
de cerca de cinquenta regiões metro-
politanas europeias. A Conferência de 
Lisboa está assim de volta e ocorrerá 
on-line. Será a primeira vez que esta 
iniciativa acontece na base virtual. 
Incluirá uma versão ligeiramente 
adaptada do programa previamente 
planeado para este ano.

A Metrex foi fundada em 1996, na 
Conferencia de Regiões Metropoli-
tanas, em Glasgow, com o objectivo 
de promover ferramentas de apoio a 
uma gestão metropolitana eficiente. 
Reúne-se duas vezes por ano, e pro-
move uma grande conferência, de dois 
em dois anos. A rede, que conta com 
o apoio da Comissão Europeia, inclui 
membros de regiões e áreas metropo-
litanas europeias, incluindo as áreas 
metropolitanas de Lisboa e do Porto. 
Tem ainda, como parceiros, institui-
ções europeias, centros de investiga-
ção, organizações governamentais e 
outras redes.

Ana Martins Ventura

Quarta-feira o Centro 
de Documentação do 
Arquivo dos Portos 
de Lisboa, Setúbal e 
Sesimbra celebra um 
ano

DIA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS

Portos de Lisboa, Setúbal 
e Sesimbra apresentam “Barreiro, 
A Cidade dos Arquivos”

Pelo segundo ano consecutivo o Ar-
quivo dos Portos de Lisboa Setúbal 
e Sesimbra (APLSS) une-se às co-
memorações do Dia Internacional 
dos Arquivos, desta vez com a apre-
sentação da nova identidade visual 
do projeto “Barreiro, A Cidade dos 
Arquivos”, no dia 26 de Junho, pelas 
21h00, no canal oficial da Câmara 
do Barreiro, em https://www.youtu-
be.com/playlist?list=PLx30v5zO9_
dRXzFfF9QrIXL22wYleG0ga.

O programa que assinala esta data 
inclui ainda outras apresentações que 
dão a conhecer cada um dos cinco 
arquivos localizados no Parque Em-
presarial da Baía do Tejo e que fazem 
do Barreiro “a cidade dos arquivos”, 
assim apelidada pelo presidente da 
Câmara, Frederico Rosa, em 2019, 
aquando da inauguração Centro de 
Documentação do Arquivo dos Por-
tos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, 
que inclui desde cartografias do sécu-
lo XVI a documentos sobre projectos 
do século XXI.

Novo arquivo dos portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra foi inaugurado há um ano

DR / ARQUIVO

duas estruturas culturais parceiras 
a este projeto (PADA Studios e Co-
lectivo SPA)”, refere o Arquivo dos 
Portos de L.

Arquivos interligados
Segundo o APLSS o projeto “Cidade 
dos Arquivos” tem como objectivo 
principal “colocar os arquivos a co-
municar entre eles, com a academia, 
com o mundo, com o Barreiro, e com 
os artistas locais”. 
É o caso do Centro de Documentação 
do Arquivo dos Portos de Lisboa, Se-
túbal e Sesimbra, que celebra um ano 
de existência no dia 24 de Junho, sen-

do considerado uma “Torre do Tom-
bo” do arquivo portuário, que reúne 
6 800 títulos (entre monografias, 
obras de referência, relatórios, estu-
dos e artigos), as séries documentais 
‘Actas do Conselho de Administração 
(1907-2014)’ e uma “colecção de car-
tografia antiga, constituída por cerca 
de 16 800 desenhos.

Documentos com testemunhos da 
história de Portugal, desde a época 
dos Descobrimentos até à actualida-
de, que encontraram a sua casa no 
Barreiro, pela localização estratégica 
do concelho, face aos três portos en-
volvidos no projecto.

Hoje, Fast Eddie Nelson apresen-
ta o arquivo Ephemera, de Pacheco 
Pereira, e amanhã a iniciativa será 
do PADA Studios. Na quinta-feira 
é tempo de apresentar o Colecti-
vo SPA. Todas as presentações são 
realizadas, online, no referido canal, 
pelas 21h00.

No total, as apresentações reúnem 
sete vídeos que dão a conhecer “ca-
da um dos cinco arquivos (Espaço 
Memória, Centro de Documentação 
do Museu Industrial da Baía do Tejo, 
Arquivo dos Portos de Lisboa, Se-
simbra e Setúbal, Fundação Amélia 
de Mello e Arquivo Ephemera) e das 
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destinadas a ser utilizadas 
pelos profissionais destas 
instituições, a autarquia continua 
a distribuir equipamentos de 
protecção individual “pelos 
munícipes em situação de maior 
vulnerabilidade”, refere em 
comunicado.

Câmara da 
Moita continua 
a entregar 
máscaras a 
instituições

A Câmara Municipal da Moita 
continua a entregar máscaras 
de protecção a 20 instituições 
que integram a rede social do 
concelho, destacando aquelas 
que prestam apoio alimentar à 
comunidade.
Para além da entrega de máscaras 

Asituação grave que estamos 
a atravessar, com esta cri-
se pandémica de Covid 
19, exige uma intervenção 

eficaz das entidades responsáveis 
para defender a saúde de todos. Isso 
passa por tomar medidas, não só de 
fiscalização, sensibilização, pedago-
gia, mas também por garantir que 
esta situação não é tratada como se 
fosse apenas e só – repito, apenas e 
só – um problema de comportamen-
tos individuais. 

Pergunto: num autocarro sobre-
lotado, com o corte inaceitável nas 
carreiras e horários, em condições 
insuportáveis para os passageiros (e 
de enorme dificuldade para o moto-
rista), a responsabilidade é de cada 
um dos passageiros?! 

Quando as empresas são pagas 
pelo Estado para terem trabalhado-
res em lay-off e autocarros parados, 
os utentes e os trabalhadores dos 
transportes têm razão para protes-
tar! 

Mas há mais: a situação que está a 
verificar-se, com grandes empresas 
e grupos económicos a tratarem os 
trabalhadores como peças descartá-
veis, que se deixa cair e abandona na 
adversidade, é algo de absolutamen-
te vergonhoso, revoltante – e escla-
recedor das opções e da natureza 
exploradora, opressora e agressiva 
do capitalismo. 

Não há volta a dar-lhe: por mais 
que se diga que é tudo diferente, 
que é o século XXI, que são as novas 
realidades e tal, aí temos milhares e 
milhares de trabalhadores confron-
tados com o ataque aos direitos, o 
corte nos salários, ou até a destrui-
ção de postos de trabalho. A nossa 
região não foge à regra. 

O PCP tem vindo a denunciar e a 
intervir, na Assembleia da Repúbli-
ca e por toda a parte, na denúncia 
das situações, na exigência de uma 
resposta efetiva das autoridades 
competentes e desde logo de ou-
tra política do Governo, mas acima 
de tudo na solidariedade de classe 
com todas as trabalhadoras e os tra-
balhadores que têm sido atacados 

Nem um direito a menos!

OPINIÃO

Bruno Dias

nos seus direitos e na sua dignidade 
– não por causa do vírus mas sim a 
pretexto do vírus. 

Lutar pelo aumento do salário mí-
nimo nacional para todos trabalha-
dores, lutar pela justa dignificação 
das carreiras, lutar pela valorização 
da contratação coletiva, lutar pela 
estabilidade dos vínculos, lutar pela 
regulação justa das relações laborais, 
são objetivos que assumem, hoje 
mais do que nunca, total pertinência 
e atualidade.

O país não deve nada ao fundo 
abutre a quem foi oferecido o Novo 
Banco com um bónus de milhares de 
milhões à custa dos contribuintes. 
Não devemos nada aqueles que fo-
gem com os lucros milionários para o 
estrangeiro para não pagar impostos 
em Portugal. 

Aos beneficiários das PPP ou das 
rendas excessivas da energia, aos 
acionistas privados da TAP, ou dos 
CTT ou àqueles que põem os tra-
balhadores em lay-off mas querem 
comprar um grupo de comunicação. 

Mas o país deve tudo aos seus 
trabalhadores, que merecem me-
lhores salários, merecem melhores 
condições de trabalho e merecem 
melhores serviços públicos que afi-
nal são pagos pelos seus impostos 
e funcionam com o seu trabalho. 
Como dizia um camarada meu, a 
pandemia não pode ser a troika dos 
anos vinte. Pelo contrário. 

Perante as consequências ne-
fastas desta pandemia, só há um 
caminho viável para a recuperação. 
Reforçar os serviços públicos que 
se revelaram essenciais e avançar 
decididamente na promoção dos 
direitos dos trabalhadores e do po-
vo. Impõe-se combater as desigual-
dades e as discriminações, garantir 
os direitos a homens e a mulheres, 
aos mais jovens e aos mais velhos, a 
todos os trabalhadores. Todos! Inde-
pendentemente da origem étnica ou 
nacionalidade!

É por tudo isso (e muito mais) que 
dizemos – nem um direito a menos!

Deputado do PCP

Não devemos 
nada àqueles 

que fogem 
com os lucros 

milionários para 
o estrangeiro 

para não pagar 
impostos em 

Portugal...
ou àqueles 

que põem os 
trabalhadores 

em lay-off 
mas querem 
comprar um 

grupo de 
comunicação

ENCONTRO ONLINE

Odemira apresenta 
Orçamento 
Participativo de 2020

Na próxima quinta-feira, o municí-
pio de Odemira realiza um encontro 
participativo, através de videocon-
ferência, no âmbito do Orçamento 
Participativo (OP) de 2020.

Em comunicado a autarquia infor-
ma que, devido à Covid-19, “o OP de 
Odemira desde ano é totalmente des-
materializado”, sendo as propostas 
apresentadas exclusivamente em for-
mato digital, através da página www.
op.cm-odemira.pt e o encontro rea-
lizado através de videoconferência, 
pelas 18h00.

Também pela primeira vez o OP 
de Odemira é temático, dedicado 
em exclusivo ao “Ambiente e Alte-
rações Climáticas”. Uma aposta da 
autarquia para “potenciar e prover a 
consciencialização para a sustentabi-
lidade, preservação e conservação do 
meio ambiente”.

Tendo em conta esta temática são 
elegíveis propostas nas áreas de “efi-
ciência energética e hídrica, optimi-
zação e recolha de resíduos, energias 
alternativas e remoção de espécies 
invasoras, entre outras”. 

Quanto à fase de apresentação de 
propostas para investimentos muni-

cipais termina dia 30 de junho. 
Este processo de participação re-

presenta o valor global de 300 mil 
euros dentro do orçamento muni-
cipal, sendo que 150 mil euros são 
dedicados a projectos promovidos 
nas freguesias do interior do conce-
lho com população inferior a 1 500 
habitantes. 

Os restantes 150 mil euros são di-
reccionados para projectos desen-
volvidos nas freguesias do litoral e/
ou com população superior a 1500 
habitantes.

Podem também ser apresentados 
projectos transversais ao território. 
Contudo, “as propostas, materiais e 
imateriais, não devem ultrapassar o 
valor de 75 mil euros, incluindo custos 
de elaboração dos projetos, bem co-
mo o IVA à taxa legal em vigor”.

Após a análise técnica, a fase de vo-
tação dos projectos apresentados no 
OP 2020 de Odemira decorrerá em 
Novembro.

Podem participar no Orçamento 
Participativo de Odemira todos os 
cidadãos a partir dos 14 anos, resi-
dentes, trabalhadores ou estudantes 
no concelho. 

Apresentação de propostas encerra a 30 de Junho

DR
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Desporto

Velázquez frisa importância de corrigir 
erros para voltar a conquistar três pontos

Depois de nove jogos sem vencer 
na I Liga, o Vitória FC procura hoje, 
no Estádio do Bonfim, frente ao Rio 
Ave, voltar a celebrar a conquista dos 
três pontos, algo que já não aconte-
ce desde 26 de Janeiro, dia em que 
os sadinos ganharam 3-0 em Tonde-
la. Para terem êxito, o treinador Julio 
Velázquez alerta para a necessidade 
de concentração máxima de forma 
a rectificar os erros cometidos nas 
últimas partidas.

“Vamos tentar fazer um bom jogo 
frente a uma equipa muito boa. Se-
rá um jogo difícil, mas vamos com 
vontade de fazer um bom jogo e dar 
continuidade ao que de bom temos 
vindo a fazer, bem como corrigir 
alguns erros que temos cometido e 
que nos têm impedido de ter mais 
pontos”, disse o técnico espanhol 
na conferência de imprensa de an-
tevisão ao duelo com os vila-con-
denses.

Frente ao actual sexto classifica-
do do campeonato, o Vitória, 12.º, 
terá pela frente um obstáculo difí-
cil de transpor, mas isso não retira 
optimismo ao técnico espanhol. 
“Vamos defrontar um rival muito 
forte, com jogadores de enorme 
qualidade e que tem vindo a fazer 
as coisas muito bem. Porém, vamos 
tentar fazer um jogo como nós que-
remos, colocar dificuldades e fazer 
tudo para ganhar”.

Apesar de estarem em posições 
distintas na classificação, Julio Ve-
lázquez considera que ambos os 
clubes têm pontos em comum. “São 
duas equipas que vão fazer tudo pa-
ra ganhar, que gostam de um jogo 
positivo e de jogar no meio-campo 
adversário. Acho extremamente po-
sitivo quando se fala de uma equipa 
que aspira posições europeias, como 

Ricardo Lopes Pereira

Sadinos jogam no 
Bonfim com objectivo 
de interromper ciclo de 
nove jogos sem vencer

VITÓRIA FC DEFRONTA HOJE (19 HORAS) O RIO AVE

ARSÉNIO FRANCO

o Rio Ave, e outra que luta pela ma-
nutenção, como o Vitória, e se possa 
equiparar as ideias”. 

Depois da derrota (3-1) de quinta-
-feira com o Boavista, o treinador 
dos setubalenses refere que o traba-
lho esteve focado na recuperação da 
equipa que, garante, está “em boas 
condições físicas, anímicas, tácti-
cas e técnicas” num jogo em que 
o Vitória tem o argentino Mansilla 
(castigado) e o italiano Antonucci 
(devolvido à Roma) impedidos de 
dar o contributo à equipa.

Tal como já tinha feito há uma se-
mana, o técnico, de 38 anos, voltou 
a considerar que “todos devem es-
tar orgulhosos” do facto de a equipa 
dispor, à partida para a 28.ª jornada, 
de nove pontos de vantagem para a 
linha de água. 

“Sabem as limitações que temos 
a nível orçamental, de infra-estrutu-
ras, etc. Ver o Vitória neste momen-
to, quando faltam ainda disputar 
sete jornadas, ter nove pontos de 
vantagem para a zona de descida, é 
motivo de orgulho para todos”.

E acrescenta: “A equipa está a 
fazer coisas extraordinárias e com 
um pouco mais de concentração e 
um pouco menos de erros pontuais 
poderíamos ter mais pontos. O que 
posso prometer é que vamos ter 
sempre o máximo de profissiona-
lismo e responsabilidade na defesa 
deste símbolo e da sua história”, dis-
se Julio Velázquez antes de anuciar 
a saída do clube do italiano Mirko 
Antonucci, atacante que estava 
desde Janeiro em Setúbal cedido 
pela Roma.

Italiano Antonucci                                  
devolvido à Roma
“Mirko Antonucci já não é jogador do 
Vitória. Comunicou-se ao seu clube 
de origem, a Roma, que o emprésti-
mo termina agora e que não conta-
mos mais com o jogador, sobretudo 
por respeito aos adeptos e à história 
do clube e por todos os que traba-
lham o dia-a-dia para representar 
com a maior responsabilidade e 
dignidade esta equipa”, disse sem 
especificar os motivos da cessação 
do vínculo.

“Pelo que representa este sím-
bolo, pela história do clube e por 
respeito aos adeptos, um jogador 
do Vitória de Setúbal tem de o ser 
24 horas por dia. A situação é muito 
simples, o clube, a direcção, equi-
pa técnica e staff entenderam que 
o comportamento de um jogador 
que estava emprestado não era o 
que queremos para um jogador do 
Vitória nem que os adeptos mere-
cem 24 por dia, dentro e fora do 
relvado”, referiu.

O anúncio surge depois de Mirko 
Antonucci, que contabilizou seis par-
tidas pelo conjunto setubalense na 
I Liga, ter no domingo publicado na 
sua conta de Instagram uma mensa-
gem com um pedido de desculpas. 

“Esta mensagem é para dizer que 
tenho plena consciência dos erros 
que fiz. Gostaria de pedir desculpa 
a todos aqueles que se sentiram 
ofendidos: adeptos, clube, treina-
dor, companheiros."

"Vou sair das redes sociais e a 
partir de agora só vão ver-me suar 
a camisola do Vitória de Setúbal até 
à última gota”, escreveu o atacante 
antes de a decisão do fim da ligação 
lhe ter sido comunicada.

O SETUBALENSE sabe que na 
origem da decisão estarão, entre 
outros motivos, publicações do 
jogador na rede social Tik Tok após 
a derrota com o Boavista, situação 
que foi considerada a gota de água 
para um jogador que já tinha em 
várias ocasiões sido alertado pelos 
responsáveis sadinos para a neces-
sidade de se resguardar desse tipo 
de situações.

Velázques diz que o Vitória vai fazer um jogo a colocar dificuldades ao Rio Ave e fazer tudo para ganhar
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Emídio, Vasco Pires e Gonçalo 
Amaral, todos da AD Quinta do 
Conde; Cristiano Praça e Gonçalo 
Moutinho (ex-Almada); Gustavo 
Silva (ex-Lagameças); Armando 
Gomes (ex-Montargilense), Rafael 
Rocha (ex-Quintajense), Jaime 
Mendes (ex-Palmelense),Pedro 

Reis (ex-Cabrela) e João 
Ribeiro (ex-Brejos de Azeitão), 
são os jogadores que já se 
comprometeram com o clube que 
vai ser treinado por João Gomes, 
no seu regresso ao Botafogo, após 
passagens pelo Brejos de Azeitão e 
AD Quinta do Conde.  

Botafogo já tem 
13 jogadores 
preparados para 
o regresso

O Botafogo Futebol Clube, que 
está de volta às competições da 
Associação de Futebol de Setúbal 
com uma equipa de futebol sénior, 
que na próxima temporada vai 
disputar o Campeonato Distrital da 
2.ª Divisão, tem vindo a construir o 
seu plantel. Toscano, China, Daniel 

José Pina

Empenhada em fazer 
boa figura na Liga BPI, 
a equipa feminina do 
Amora vai construindo 
o seu plantel com 
jovens portuguesas de 
grande qualidade 

O Amora, depois de ter renovado 
com grande parte do plantel que 
garantiu a subida de divisão, come-
çou a anunciar alguns reforços para 
a equipa que próxima temporada vai 
disputar a Liga BPI.

Até ao momento o clube já assegu-
rou quatro reforços, um que chega 
do Clube Condeixa, outro do Clube 
Albergaria e as restantes do Benfica 
e Sporting. 

Do Clube Condeixa chegou Ana 
Dias, a terceira melhor marcadora 
do campeonato do Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão com 40 golos 
marcados em 17 jogos. A jogadora, 

AMORA 

Reforços chegam 
do Benfica, Sporting, 
Albergaria e Clube 
Condeixa

de 22 anos, é internacional Sub-19 por 
Portugal e como atleta sénior repre-
sentou o Cadima e A-dos-Francos, 
depois de ter passado também pelos 
juniores do Vaguense. 

Júlia Mateus, que actua como mé-
dio ala do lado esquerdo, é outra das 
novidades do Amora para a época de 
2020 / 2021. A madeirense, de 20 
anos, que fez a sua formação no Ma-
rítimo, passou depois pela AD APEL, 
Lusitano de Vildemoinhos, Cadima 
e mais recentemente pelo Clube Al-
bergaria onde realizou 15 jogos na liga 
BPI, com 7 golos marcados. É interna-
cional Sub-19 por Portugal. 

Íris Silva, jovem guarda-redes por-
tuguesa, é também reforço do Amo-
ra. Aos 18 anos, Íris deixou o Benfica 
e assinou pelo emblema da margem 
Sul. Trata-se da terceira contratação 
da formação orientada por Ademar 
Colaço, depois de Ana Dias e Júlia 
Mateus.

Campeã nacional de juniores pelo 
Benfica em 2018/19, a guarda-redes 
não sofreu qualquer golo nos 17 jogos 
oficiais realizados. Íris estreou-se no 
principal escalão do futebol femini-
no com apenas 15 anos, ao serviço do 
Viseu 2001.

Cristiana Duarte, avançada de 19 
anos, ex-Sporting (Sub-19 e equipa B) 
na época passada fez 20 jogos oficiais 
e marcou 21 golos. A atleta natural 
de Almeirim, começou no Atlético 
Ouriense e representou também o 
Estoril Praia, por quem se estreou na 
Liga BPI com apenas 16 anos, contabi-
liza 54 golos em 57 jogos oficiais nas 
últimas 2 temporadas. 

A jovem avançada foi internacio-
nal Sub-17 e tem sido convocada para 
Estágios de Observação da Selecção 
Nacional Sub-19.

É uma jogadora irreverente e im-
previsível, que pode jogar em qual-
quer posição no último terço, com 
instinto goleador, elevados índices 
de intensidade e uma velocidade 
acima da média que fazem dela um 
dos grandes talentos e promessas da 
sua geração e do Futebol Feminino.

Cristiana Duarte (ex-Sporting) 
é a mais recente aquisição

José Pina 

Seixalenses, que vão 
formar duas equipas, 
já reuniram um grupo 
de 40 jogadores onde 
impera muita juventude 
promissora

SEIXAL CLUBE 1925

Nove nomes novos 
assegurados para estreia 
na 1.ª Divisão Distrital

O Seixal Clube 1925 que na próxima 
temporada vai ter duas equipas se-
niores, uma para disputar o Campeo-
nato Distrital da 1.ª Divisão e outra no 
Campeonato de Sub-22, já tem o seu 
plantel praticamente definido.

O clube ainda não divulgou o nome 
dos jogadores mas O SETUBALENSE 
conseguiu apurar que, entre os qua-
renta atletas que vão integrar as duas 
equipas, estão nove reforços, quatro 
que vêm de clubes da primeira divi-
são e os restantes da segunda.

Para a época de estreia no prin-
cipal campeonato do futebol setu-
balense, Tiago Correia, o treinador 
principal, vai ter como adjuntos 
Fusco e Pedro Carreiro e como trei-
nador de guarda-redes Luís Castro. A 
estrutura técnica fica completa com 
o director desportivo Tiago Roque e 
com o vice-presidente desportivo 
Hugo Rodrigues.    

Do União de Montemor chegou o 
guarda-redes Daniel Carvalho, de 20 
anos, que está de regresso ao clube 
depois de uma época naquele em-
blema alentejano; do Beira Mar de 
Almada vieram o defesa Tiaguinho 
e o avançado Iuri Rosário, ambos de 
21 anos, tendo este último represen-
tado o Boavista e Almada enquanto 
júnior e o Palmense já como sénior; 
reforço é também Daniel Nhaga, 
médio, de 26 anos, que começou a 
jogar no Amora mas tem andado por 
clubes do Campeonato de Portugal, 
nomeadamente na Naval, Pinhalno-
vense, Camacha e Fabril do Barreiro, 

Tiago Correia continua a ser o treinador principal da equipa seixalense
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de onde transitou na época passada 
para o Comércio Indústria.

Reforços são também Duarte Brás, 
avançado de 19 anos que represen-
tava o Brejos de Azeitão depois de 
ter passado pelo Leão Altivo e Amo-
ra; Bernardo Gonçalves, de 19 anos, 
conhecido por Benny, que jogava 
também no Brejos de Azeitão depois 
de ter passado por Sacavenense, 
Belenenses, Casa Pia, C. Piedade e 
Amora; João Jacinto, defesa, de 22 
anos, ex-Ginásio de Corroios; Adi, 
defesa central, de 31 anos, jogador 
bastante experiente e possante que 
na época passada jogou no Brejos 
de Azeitão e anteriormente repre-
sentou o Moitense, Alcochetense, 
Montargilense, Beira Mar de Alma-
da e Palmelense; e, David Júnior, 
avançado de 18 anos, que está de 
regresso ao Seixal depois de se ter 
sagrado como melhor marcador do 
campeonato da época passada na 
Quinta do Conde. 

 Composição do plantel até ao mo-
mento:

Guarda-redes: Daniel Carvalho 
(ex-U. Montemor), Alex e Alexandre 
Candeias

Defesas: Tiaguinho (ex-Beira Mar 
de Almada), Adi (ex-Brejos de Azei-
tão), João Jacinto (ex-Corroios), Pedro 
Valentim, Ricardo Aguilar, João Marce-
lino, Vavá, Rodrigo Alexandre, Pedro 
Gonçalves, Diogo Pais e Diogo Cunha 

Médios: Daniel Nhaga (ex-Comér-
cio Indústria), Benny (ex-Brejos de 
Azeitão), Pedro Aquino, André Au-
gusto, Rui Longo, Pedro Costa, Rodri-
go Dias, Miguel Machado, Alexandre 
Coisinha, Miguel Silva, Igor Correia, 
João Lopes e Micael Miranda.

Avançados: David Júnior (ex-Quin-
ta do Conde), Duarte Brás (Brejos de 
Azeitão), Iuri Rosário (ex-Beira Mar de 
Almada), Fábio Silva, João Guerreiro, 
Luís Fernandes, Pedro Banana, Du-
tchu Sá, Bernardo Alfama, Abraham 
Diallo, Corte Real, Derson e Gilson. 
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05:07 ~ 3.2 m ~ Preia-mar 
11:04 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar  
17:24 ~ 3.4 m ~ Preia-mar 
23:36 ~ 0.7 m ~ Baixa-marSE
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DA04:37 ~ 3.1 m ~ Preia-mar 

10:34 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar  
16:52 ~ 3.3 m ~ Preia-mar 
23:09 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar

04:38 ~ 3.1 m ~ Preia-mar 
10:36 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar  
16:56 ~ 3.3 m ~ Preia-mar 
23:11 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar

05:25 ~ 3.5 m ~ Preia-mar 
10:52 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar 
17:40 ~ 3.7 m ~ Preia-mar 
23:21 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar
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