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Abertura

Já aqui dissemos que podía-
mos estar muito mais  bem 
preparados, para enfrentar-
mos o que aí vem, se tivés-

semos acautelado muito melhor o 
futuro. Se tivéssemos um Estado 
bem mais forte e protetor. Se não 
tivessem sido privatizados, sectores 
fundamentais da nossa economia. 
Exemplos tão atuais e elucidativos, 
como são o Novo Banco e a TAP.  O 
primeiro, tem sido um sorvedouro 
de dinheiros públicos, e continua 
em mãos privadas. Ainda por cima, 
estrangeiras. A transportadora aé-
rea, símbolo nacional por excelên-
cia, para não aterrar de vez, lá têm 
os do costume, os contribuintes, de  
abrir os cordões à bolsa e, mesmo 
assim, será reduzida, amputada, 
não recuperando, antes pelo con-
trário, as funções do seu estatuto de 
empresa estratégica nacional.
Acautelar o futuro, é gerir-se cor-
retamente os nossos recursos, e 
fazer-se uma equitativa distribui-
ção dos proventos. Por fatalismo, 
ignorância, ou para camuflar inte-
resses pessoais, há quem apregoe 
que somos um país pobre. Não. 
Não somos! Temos um mar ex-
tensíssimo (40 vezes o território 
nacional, quase 4 milhões de quiló-
metros quadrados), temos muitas 
e belas praias, temos um clima 
ameno, não temos apenas uma 
pérola do Atlântico (ilha da Madei-
ra), temos 11 pérolas do Atlântico 
(as ilhas dos dois arquipélagos, 
Açores e Madeira) . E Portugal 
continental, é geográfica e paisa-
gisticamente  muito  diversificado, 
e também, belíssimo. Temos uma 
das melhores gastronomias do 
mundo, e somos um povo afável 
e acolhedor. Por tudo isto,  antes 
da pandemia,  milhões de turistas  
visitavam-nos. Porque não hão-de 
voltar a fazê-lo?

Um futuro mal acautelado

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Para além das empresas acima 
referidas, não devemos é alienar 
também até regiões do país, como 
grande parte  do Alentejo. Que, de 
celeiro da Nação, se transformou 
em olival dos espanhóis. Ainda por 
cima, olival de exploração intensi-
va e super intensiva, com todas as 
consequências que daí advêm para 
os solos, para o ambiente.
A semana passada, o PEV, apre-
sentou uma proposta na AR, para 
que não fossem concedidos apoios 
públicos a empresas com sede em 
paraísos ficais onde pagam os seus 
impostos e que, como se sabe, 
são a maioria delas, e das maiores. 
Pois bem, PS, PSD e CDS ( e IL), os 
responsáveis pelas privatizações, 
votaram contra. Portanto, no 
sentido contrário ao mais justo e 
melhor futuro.
Finalmente, falemos do nosso 
comportamento,  face à pandemia. 
Como se sabe, a primeira fase, a de 
confinamento, foi quase exemplar. 
Tanto assim, que meio-mundo nos 
elogiou. Terminada esta, não se 
passou do 8 ao 80, não foi o des-
calabro, mas quase.
 No momento em que alinhava-
mos estas palavras, o Primeiro-
-Ministro, anuncia novas medidas 
preventivas e sancionatórias. 
Sobretudo para a Região de Lisboa 
e Vale do Tejo. Vale mais tarde que 
nunca. Mas deveria também ter 
anunciado o reforço de transpor-
tes públicos onde ele se justifica, 
uma vez que se trata de um poten-
cial foco de contágio. É urgente 
que o faça.
Também já aqui referimos abusos 
que presenciámos, e outros que 
são públicos. E também já tínha-
mos criticado a complacência de 
quem não a deveria ter tido.

Professor, Corroios

Contributos vieram de 
cerca de 40 membros 
ligados à instituição. 
Programa recebeu 45 
candidaturas até ao 
momento

APOIO  FACE À PANDEMIA

Programa de emergência do IPS 
para ajudar estudantes já angariou 
mais de 14 mil euros em donativos

Ao fim de dois meses de ter sido lan-
çado, o programa de solidariedade do 
Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) 
para apoiar estudantes afectados pe-
la pandemia já angariou um total de 
14 mil e 156 euros em donativos.

Um apoio conseguido “graças ao 
contributo generoso de cerca de 40 
membros da comunidade interna e 
externa, entre trabalhadores, do-
centes e não docentes, estudantes, 
diplomados e parceiros do IPS”, anun-
ciou o politécnico.

Unidos@IPS intitula o programa de 
auxílio de emergência que foi lançado 
em 27 de Abril último, para “apoiar 
os estudantes cujos rendimentos 
tenham sido fortemente impacta-
dos com as medidas de mitigação 
da pandemia”.

Em jeito de balanço, o IPS lembra 
que o programa “já recebeu até ao 
momento 45 candidaturas, das quais 
29 foram deferidas, 11 aguardam do-
cumentação e cinco foram encami-

O IPS decidiu apoiar as situações de emergência com o programa lançado 
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nhadas para candidatura a bolsa de 
estudo ou indeferidas”.

Ainda de acordo com a instituição, 
as medidas abrangidas pelo programa 
“vão desde o suporte à liquidação de 
prestações de propina e mensalidades 
de alojamento nas residências de es-
tudantes até ao apoio em géneros”.

O IPS recorda que “todos os estu-
dantes inscritos e matriculados” em 
qualquer curso ministrado neste po-
litécnico, podem beneficiar do referi-
do programa, desde que apresentem 
“grau ou diploma de técnico superior 
profissional (CTeSP), que comprova-

damente se encontrem em situação 
de grave carência económica, provo-
cada diretamente pela pandemia”. 
Como exemplos desses impactos, o 
IPS enuncia “desemprego, doença ou 
outras situações de vulnerabilidade 
social e económica”, que levem os es-
tudantes a “ alterações significativas 
nos rendimentos disponíveis e limi-
tações na capacidade para suportar 
os custos inerentes à frequência do 
respectivo curso”.

O programa, salienta o IPS a con-
cluir, “é integralmente financiado com 
recurso a donativos”.

Com uma duração de 75 minutos, o 
espectáculo fundador da Companhia 
de Ópera de Setúbal sobe ao palco do 
Fórum Municipal Luísa Todi, já no pró-
ximo dia 4. A estreia está agendada 
para as 21h30.

Intitulado “Os Fantasmas de Luísa 
Todi”, o espectáculo de ópera é uma 
produção da Associação Setúbal Voz, 
com concepção geral e direcção ar-
tística de Jorge Salgueiro, que contou 
com o apoio de Iolanda Rodrigues, 

NO PRÓXIMO DIA 4

Companhia de Ópera de Setúbal 
estreia-se no Fórum Luísa Todi

responsável pela corporalidade e 
apoio na criação. O Coro Setúbal Voz 
tem participação via vídeo.

Segundo a sinopse apresentada, 
trata-se de um espectáculo “livre-
mente inspirado nos fantasmas que 
atormentaram Luísa Todi”, mas não 
só. Também naqueles fantasmas que 
“atormentam a todos”.

O elenco que dá corpo a “Os Fan-
tasmas de Luísa Todi” é composto 
por Carina Matias Ferreira, Célia Inês 

Nascimento, Iolanda Rodrigues, João 
Mendonza, Juliana Telmo, Miká Nu-
nes e Néu Silva

O espectáculo, cujo projecto de ilu-
minação é assegurado por Tela Negra 
– o cartaz e adereços está a cargo de 
Maria Madalena –, é organizado em 
parceria com a Câmara Municipal de 
Setúbal e tem o apoio das juntas de 
freguesia de São Sebastião e União 
das Freguesias de Setúbal, além da 
Secil e da Setulgeste.
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previstas, foi ontem divulgado. 
A autarquia vai desenvolver 
os trabalhos de forma faseada 
em três empreitadas “para não 
sobrecarregar a população com 
uma obra desta dimensão caso 
decorresse toda de uma vez".
"Desta forma, vamos intervir num 

conjunto de ruas em cada uma 
das fases”, explicou o presidente 
da câmara, Álvaro Beijinha.
Para o autarca, a empreitada 
pretende "resolver o problema 
das rupturas, uma situação que 
levou as pessoas a queixarem-se 
e com razão".

Rede de 
água em 
Ermidas-Sado 
requalificada

A Câmara de Santiago do Cacém 
aprovou a adjudicação da 
empreitada de requalificação 
da rede de distribuição de 
água de Ermidas-Sado, pelo 
valor de 166 mil euros, sendo 
esta a primeira fase de um 
conjunto de três intervenções 

Ana Martins Ventura

Surto no parque da Galé 
é uma das causas do 
aumento de casos em 
Setúbal e Grândola

O parque de campismo da Galé, em 
Grândola, já reabriu ao público após 
encerramento temporário devido 
ao surto de Covid-19, que infectou 11 
pessoas no litoral alentejano, além de 
20 jovens de Setúbal e Lisboa.

“O parque de campismo reabriu 
com todos os requisitos e com o 
acompanhamento da autoridade 
de saúde e os utilizadores que testa-
ram negativo saíram das instalações. 
Dos que estavam em isolamento, um 
decidiu permanecer e os outros dois 
voltaram para as suas casas, com vi-
gilância das autoridades de saúde”, 
garantiu Fernanda Santos, respon-
sável da autoridade de saúde pública 
do litoral alentejano, em declarações 
à agência Lusa.

No total do surto na Galé, com 
origem numa festa realizada no par-
que de campismo, além das duas 

DISTRITO COM MAIS 91 CASOS

Parque de Campismo 
em Grândola reabre 
após contenção de surto 
de Covid-19 

dezenas de jovens, “corresponde a 
nove casos positivos em Grândola e 
dois em Sines, que são secundários”, 
indica delegada de saúde. Entre os 
casos de Grândola estão seis jovens 
do concelho e três funcionários do 
parque de campismo, dos quais “dois 
são nadadores-salvadores”. Quanto 
aos dois casos do concelho de Sines 
“são secundários”, relaccionados com 
familiares de um jovem “que esteve 
na Galé e testou positivo, mas vive 
fora da região do litoral alentejano”.

O grupo de jovens e alguns pais 
ocuparam equipamentos permanen-
tes no parque de campismo entre 10 
e 14 de Junho. Durante este período 
decidiram “reunir-se, sem autoriza-
ção e sem nos consultarem, numa 
das casas”, afirma Catarina Gomes, 
proprietária do parque.

Seixal e Almada entre os conce-
lhos da região com mais casos
A região de Lisboa e Vale do Tejo 
(LVT) voltou hoje a registar cerca de 
85% dos novos casos de Covid-19, 
com 225 das 266 infecções reporta-
das desde domingo. E, segundo os 
últimos números da Direcção-Geral 
da Saúde (DGS), actualmente esta é 
a região do país com mais casos de 
Covid-19, 18 977 no total. Uma con-
tabilização que inclui Seixal e Alma-
da entre os concelhos da região que 
apresentam mais casos.

Quanto à distribuição de casos no 
distrito, o concelho Seixal volta a pre-
sentar maior número de casos, 587 
no total. Seguem-se Almada, com 
584, o Barreiro com 329 casos, Moita 
com 298, Setúbal com 185 e Montijo 
com 162. Sesimbra contabiliza 63 dos 
casos identificados no distrito e Pal-
mela tem 60 casos. Alcochete soma 
28 contágios.

No litoral alentejano Santiago do 
Cacém tem 23 casos confirmados e 
Grândola 21. Alcácer do Sal e Sines 
têm 8 e 9 casos respectivamente.

Números que marcaram esta 
segunda-feira com um aumento de 
91 casos no distrito de Setúbal, que 
contabiliza agora 2357 infectados.
Com Lusa

Uma das obras é para as 
condições de circulação 
entre Ermidas do Sado e 
Sines. Vão também ser 
eliminadas as passagens 
de nível da Abela e 
subestação de Santiago 
do Cacém

CONCURSOS PÚBLICOS

40 milhões modernizam 
ligação ferroviária entre Sines 
e a Linha do Sul

Dois concursos públicos para a mo-
dernização da ligação ferroviária 
entre Sines e a Linha do Sul foram 
ontem lançados, num investimen-
to de quase 40 milhões de euros, 
anunciou ontem a Infraestruturas 
de Portugal (IP).

Em comunicado, a empresa adian-
ta que os dois concursos públicos de 
investimentos na modernização da 
Linha de Sines foram publicados on-
tem em Diário da República.

Um dos concursos diz respeito a 
um investimento estimado em 33,6 
milhões de euros para “eliminar os 
actuais constrangimentos de capa-
cidade e potenciar as condições de 
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exploração e de segurança na Linha 
de Sines”.

A empreitada a contratar implica 
a modernização do actual canal fer-
roviário da Linha de Sines, no troço 
entre Ermidas do Sado e Sines, e en-
globa “trabalhos de via-férrea, terra-
plenagem, drenagem, obras de arte 
correntes – passagens superiores e 
passagens inferiores, restabeleci-
mentos, construção de uma nova 
estação técnica e modernização de 
estações existentes, instalações fi-
xas de tração elétrica infraestruturas 
de base para sinalização e telecomu-
nicações”, entre outros trabalhos.

Está também prevista a substitui-
ção integral da “superestrutura de 
via”, uma nova “estação técnica ao 
km 141 e a alteração do ‘layout’ da 
estação de São Bartolomeu da Ser-
ra” para assegurar o cruzamento de 
comboios de 750 metros de compri-
mento e otimização das condições 
de exploração.

Serão ainda suprimidas as passa-
gens de nível da Abela (na Estrada 
Nacional 390) e da subestação de 
Santiago do Cacém (Estrada Nacio-
nal 121), com a construção de “obras 

de arte correntes e restabelecimen-
tos”.

Segundo a Infraestruturas de Por-
tugal, foi igualmente publicado em 
Diário da República a contratação 
dos serviços de fiscalização, coor-
denação de segurança em obra e 
gestão técnica das empreitadas de 
modernização da ligação ferroviária 
entre Sines e a Linha do Sul, no valor 
de seis milhões de euros.

Esta é, segundo a empresa, uma 
contratação complementar para a 
realização de serviços de acompa-
nhamento, “imprescindíveis para 
garantir a boa execução dos traba-
lhos desenvolvidos na empreitada 
de modernização”.

A Infraestruturas de Portugal indi-
ca que o projeto global da “Ligação 
ferroviária Sines-Elvas”, que está 
inserida no “Corredor Atlântico das 
Redes Transeuropeias de Transpor-
tes”, tem por objetivo modernizar a 
infraestrutura ferroviária existente, 
e, após a construção do troço Évora 
Elvas, estabelecer uma ligação direta 
entre Sines e Badajoz em oposição 
ao trajeto actual.
Lusa



Palmela suspensa, sendo que esta iniciativa 
se encontra agendada “até 
Dezembro, no primeiro fim-de-
semana de cada mês”. Por sua vez, 
a 31ª da Feira Comercial e Agrícola 
de Poceirão, que aconteceria de 
3 a 5 de Julho, foi agora cancelada 
como medida de prevenção. 

Mercado 
em Pinhal 
Novo e Feira 
de Poceirão 
cancelados

As próximas edições do Mercado 
dos Saberes e Sabores, em 
Pinhal Novo, e da Feira Comercial 
e Agrícola de Poceirão foram 
canceladas devido à propagação 
da Covid-19. A realização do 
Mercado dos Saberes e Sabores 
no próximo fim-de-semana foi 
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DOAÇÃO

Palclini 
oferece 
centenas de 
materiais de 
protecção

O combate contra a propagação da 
Covid-19 continua a merecer a aten-
ção especial de muitos dos mais va-
riados sectores da nossa sociedade. 
O empresarial não foge à regra e, em 
Palmela, um desses exemplos dá pe-
lo nome de Palclini-Fisioterapia, que 
voltou a efectuar mais uma doação 
– a segunda – de centenas de equi-
pamentos de protecção individual à 
Câmara Municipal.

Os materiais de protecção foram 
entregues à autarquia, que os distri-
buiu no passado dia 22 a quatro insti-
tuições particulares de solidariedade 
social.

A doação, efectuada pela empresa 
que se encontra instalada na vila de 
Palmela, englobou “200 coberturas 
de sapatos, 500 toucas descartáveis, 
400 aventais descartáveis, 100 más-
caras, quatro unidades de 1 litro de gel 
hidra alcoólico e 12 batas laváveis”, 
anunciou o município, em nota de 
Imprensa.

“Os materiais foram recolhidos e 
distribuídos pela Câmara Municipal 
junto da Santa Casa da Misericórdia, 
Centro Social de Palmela, Associação 
de Idosos de Palmela e Fundação Ro-
bert Kalley, quatro instituições de pri-
meira linha, que asseguraram o apoio 
à população idosa desde o início da 
Covid-19”, adianta a autarquia.

A terminar, a Câmara Municipal 
destaca “o número de empresas 
solidárias que, através de oferta de 
bens, produtos ou equipamentos” 
têm contribuído “para o trabalho de 
prevenção realizado no concelho”, 
no contexto da pandemia.

Mário Rui Sobral

O presidente da 
Câmara sublinhou 
ainda a necessidade de 
realização de testes na 
abertura do próximo 
ano lectivo

AUTARCA DEFENDE PROPOSTA NO CONSELHO METROPOLITANO

Álvaro Amaro quer regime especial que permita 
legalizar e qualificar lares não licenciados

Álvaro Balseiro Amaro, presidente 
da Câmara de Palmela, defende a 
criação de um Regime Excepcional 
de Regularização de Actividades 
Económicas (RERAE) para os lares 
de idosos, e outros centros de aco-
lhimento, que não tenham ainda 
licenciamento.

O autarca já havia apresentado, an-
teriormente, ao secretário de Estado 
dos Assuntos Parlamentares, Duarte 
Cordeiro, a medida que voltou agora 
a propor em reunião de trabalho do 
Conselho Metropolitano de Lisboa, 
na passada quinta-feira. Uma medida 
de âmbito nacional a pensar não só 
nas dificuldades inerentes à actual 
conjuntura pandémica como também 
no futuro, de forma a responder à es-
cassez de equipamentos residenciais 
para idosos.

“As respostas da rede social, nes-
te tipo de equipamentos, é ainda 
insuficiente. Precisa de contar com 
estes espaços não licenciados”, afir-
ma Álvaro Amaro, defendendo um 
regime especial, idêntico ao RERAE, 
que “leve à legalização e implique a 
qualificação” desses lares.

“Com ou sem Covid-19, de futuro 
vamos ter de contar com lares com 
condições e licenciá-los”, reforça o 
edil, atirando de seguida: “A não ser 
que a Segurança Social queira fechá-
-los todos.”

O autarca revela que teve ainda a 
oportunidade de se debruçar sobre 
a  preparação da abertura das escolas 
no próximo ano lectivo.

“É importante, fundamental até, 
que no próximo ano lectivo se ga-
rantam medições de temperatura 
[à entrada dos estabelecimentos de 
ensino] e que se continue a efectuar 

Álvaro Amaro lembra que a resposta da rede social ao nível dos lares é insuficiente  

MÁRIO ROMÃO

e Vale do Tejo, entre autarcas da Área 
Metropolitana de Lisboa [AML] e Rui 
Portugal, coordenador do Gabinete 
Regional de Intervenção para a Su-
pressão da Covid-19.

Um dos assuntos abordados foi “a 
necessidade de reforço das unidades 
de saúde pública, determinação de 
isolamento e vigilância sobreactiva, 

vigilância de contactos, em parceria 
com as autarquias, segurança social, 
forças de segurança e protecção ci-
vil”, bem como a “partilha de infor-
mação com as autarquias”, fez notar 
a AML em nota de Imprensa.

Nesse âmbito, o presidente da Câ-
mara de Palmela acrescenta que um 
dos problemas latentes é que “há pou-
cos delegados de saúde para essa tare-
fa titânica de realizar inquéritos epide-
miológicos, determinar isolamentos, 
visitas e vigilância sobreactiva”.

Igualmente debatida foi a identi-
ficação dos locais de maior risco de 
aglomeração de pessoas. “Mais uma 
vez vêm pedir um grande envolvimen-
to aos municípios e à protecção civil 
para a identificação desses locais”, co-
menta o autarca, juntando: “Estamos 
a tentar fazer o recenseamento desses 
locais e têm de ser delineadas medidas 
de dissuasão, articuladas, no nosso ca-
so, com as juntas de freguesia, GNR, 
bombeiros e autoridades de saúde.” 
A concluir, Álvaro Amaro lembra, po-
rém, que não podem ser as autarquias 
a fazer tudo. “Uma coisa é conhecer, 
identificar e delinear medidas. Outra 
é executar e isso já não nos compete 
a nós”, rematou.

os rastreios a todos os funcionários”, 
sintetiza.

Faltam delegados de saúde
A reunião de trabalho do Conselho 
Metropolitano – realizada logo após 
uma sessão ordinária do órgão – teve 
o propósito de avaliar a actual situa-
ção da pandemia na região de Lisboa 

A reunião permitiu ainda 
ao Conselho Metropolitano 
aprovar, por unanimidade, o 
relatório de gestão e contas da 
Área Metropolitana de Lisboa 
referente a 2019. Também 
aprovados, foram a aplicação 
dos resultados transitados do 
exercício de 2019 e a primeira 
alteração ao mapa de pessoal 
da AML para 2020. “Foi ainda 
anunciada a decisão de reforçar 
a oferta rodoviária de transporte 
público de passageiros na 
região metropolitana de Lisboa 

Maioria  Contas da AML de 2019 
aprovadas por unanimidade

para 90%, relativamente à 
existente no período pré-
pandémico”, lembra a AML 
na mesma nota de Imprensa. 
O Conselho Metropolitano, 
órgão deliberativo da AML, é 
constituído pelos presidentes 
das câmaras municipais dos 18 
municípios que integram a AML 
(Alcochete, Almada, Amadora, 
Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, 
Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, 
Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, 
Setúbal, Sintra e Vila Franca de 
Xira).
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Mário Rui Sobral

Piscina do Pinhal Novo 
vai ganhar eficiência 
energética. Empreitada 
lançada por mais de 
meio milhão de euros

Apesar da actual conjuntura, a Câma-
ra Municipal não tem abrandado nos 
investimentos. As obras somam-se 
e seguem no concelho e, uma das 
mais recentes, cujo concurso públi-
co acaba de ser lançado por 517 mil 
e 320 euros, diz respeito ao reforço 
da eficiência energética da Piscina 
Municipal do Pinhal Novo.

A empreitada “visa melhorar a 
eficiência energética daquele equi-
pamento municipal, incluindo a 
instalação de painéis fotovoltaicos 
para auto-consumo, a instalação de 
cobertura térmica motorizada sobre 
os dois planos de água, para reduzir 
as perdas de calor, a renovação do 
equipamento de climatização e de 
qualidade do ar e o ensombramento 
da fachada poente”, explica o mu-
nicípio. 

“Atingir uma redução anual de 
37,6% no consumo de energia pri-
mária e de 31% no consumo de ener-
gia final, já a partir de 2021”, bem 

MUNICÍPIO LANÇA NOVO CONCURSO

Obras somam-se e seguem 
por todo o concelho

como uma diminuição “de 37% nas 
emissões de dióxido de carbono” é o 
objectivo da Câmara Municipal para 
a Piscina do Pinhal Novo.

Ao mesmo tempo, realça a edilida-
de, “a redução nas emissões de gases 
com efeito de estufa e a opção por 
fontes de energia renováveis repre-
sentam um contributo energético e 
ambiental muito relevante”. O que 
permite que a obra seja co-financiada 
pelo Portugal 2020.

Recentemente, recorde-se, o mu-
nicípio avançou com um conjunto 
de projectos e obras – em curso, em 
conclusão ou a lançar – na freguesia 
da Quinta do Anjo que ultrapassou 
os seis milhões de euros. Outra das 
empreitadas já lançadas a concurso, 
por mais de 658 mil euros, foi a dre-
nagem de águas residuais domésticas 
para Cajados.

Entretanto, já  adjudicado, por                
9 225 euros, foi o projecto de execu-
ção para a requalificação do Jardim 
Ferreira da Costa, em Venda do Al-
caide. “A obra pretende conjugar e 
qualificar as valências de equipamen-
to desportivo e de espaço de jogo e 
recreio e melhorar as condições de 
estada e de encontro de gerações. 
Inclui a criação de um percurso pe-
donal e ciclável, a instalação de novo 
equipamento e mobiliário urbano e a 
reformulação do parqueamento au-
tomóvel, prevendo, desde já, o car-
regamento de veículos eléctricos”, 
anunciou ontem a autarquia.

A obra na 
Piscina do 
Pinhal Novo 
vai permitir 
reduzir 37,6% 
o consumo 
de energia 
primária e 31% 
o consumo de 
energia final, já 
a partir de 2021

DR



6 O SETUBALENSE 30 de Junho de 2020

Palmela

Maria Carolina Coelho 

Valor é “comprometido 
com novos 
investimentos”, depois 
de realizados em 2019 
“investimentos na 
ordem dos 8,4 M€"

VOTO CONTRA DO PSD/CDS-PP 

Assembleia Municipal aprova 
prestação de contas de 2019 
com saldo positivo de 10,4 M€

O concelho de Palmela fechou o ano 
de 2019 com um saldo positivo de 
10,4 milhões de euros, “integral-
mente comprometido com novos 
investimentos”, depois da autarquia 
assumir, em 2014, o objectivo de ter 
“zero pagamentos em atraso”. “A 31 
de Dezembro de 2019 estavam por 
receber de dívidas ao município 9,1 
milhões de euros, sem contar com as 
receitas provenientes de impostos 
municipais”, revelou a Câmara Mu-
nicipal de Palmela em comunicado. 

A prestação de contas referente 
ao ano passado foi aprovada por 
maioria, na última quinta-feira, pe-
la Assembleia Municipal de Palme-
la, “com as abstenções do PS, BE e 
MIM [Movimento Independente 
pela Mudança] e os votos contra do 
PSD/CDS-PP”. 

De acordo com a autarquia, “o ba-
lanço do exercício é muito positivo”, 

Autarquia cumpre objectivo de ter "zero pagamentos em dívida"

DR

com “as receitas arrecadadas” a atin-
gir “os 49,6 milhões de euros, com 
uma taxa de execução de 107,1%”. 
“Relativamente à despesa, a execu-
ção foi de 87,2% - acima da média 
da Área Metropolitana de Lisboa - 
num total de 48,8 milhões de euros 
(+13,6% do que em 2018). Destes, 
27,9 foram afectos diretamente às 
Grandes Opções do Plano (GOP), e 
dentro das GOP, 60,2% represen-
tam um investimento directo nas 
funções sociais”, acrescenta.

Dos dados apresentados, o municí-
pio destaca, “igualmente, a excelente 
capacidade de endividamento, o que 
tem permitido a assunção de novos 
compromissos para financiar obras 

estruturantes, mas também a capa-
cidade de autofinanciamento para 
investir no território”. “A aquisição de 
bens de capital teve um acréscimo 
de 76,4% (+3,8 milhões de euros), 
num total de 8,4 milhões de euros - 
o maior valor do quadriénio”, revela.

No que diz respeito aos “rácios eco-
nómicos e financeiros”, estes “tive-
ram uma excelente evolução, com o 
aumento do valor de investimento 
por habitante”. “Um bom exemplo 
é o rácio de produtividade, que pas-
sou de 126,8 para 144,7% (por cada 
100 euros gastos em despesas de 
pessoal, foram gastos 144 euros em 
actividades e investimentos)”, lê-se 
na mesma nota.

EXCELÊNCIA

Palmela 
Desporto 
galardoada 
com 
certificado 

A Palmela Desporto, no âmbito da 
actividade desenvolvida no ano 
passado na sua escola de mergulho, 
foi galardoada com um certificado 
de excelência, atribuído pela Scuba 
Schools International - The Ultimate 
Dive Experience. “Em 2019 a Palmela 
Desporto realizou perto de duas de-
zenas de cursos, em diversas especia-
lidades de mergulho autónomo, que 
habilitam quem conclui os mesmos 
com aproveitamento, a mergulhar em 
qualquer ponto do mundo”, lê-se em 
comunicado. 

Os cursos, disponibilizados “em 
diversos níveis de formação na área 
do mergulho”, são dados “de acordo 
com as necessidades e aspirações de 
cada um”. Os alunos ficam, desta for-
ma, “habilitados a mergulhar de for-
ma autónoma, com reconhecimento 
internacional (SSI), até ao início da 
carreira profissional num centro de 
mergulho em Portugal, ou em qual-
quer parte do mundo”. No período de 
desconfinamento “a actividade da es-
cola de mergulho ganhou novo ímpeto 
e os cursos não pararam ao nível da 
prática em mar, salvaguardando sem-
pre as directrizes sanitárias em vigor”. 

Para além desta actividade, a Pal-
mela Desporto encontra-se, tam-
bém, a promover férias desportivas 
de Verão, com diversas actividades 
para “as crianças e jovens dos 6 aos 
14 anos de idade”. A iniciativa, que vai 
acontecer entre os dias 6 e 31 de Julho 
nas instalações da Piscina Municipal 
de Pinhal Novo, em espaços públicos 
e na Escola Secundária de Pinhal No-
vo, tem como objectivo “estimular 
e incrementar o gosto pela prática 
desportiva nas crianças e jovens, fo-
mentar hábitos de vida saudáveis e 
ocupar os tempos livres no momento 
de interrupção lectiva”.

No programa encontram-se con-
templadas actividades como atletis-
mo, andebol, basquetebol, caminha-
da, dança, natação, orientação e ténis. 
É necessária inscrição prévia, que de-
ve ser efectuada “nas secretarias das 
piscinas de Palmela ou Pinhal Novo, 
ou por correio electrónico para o en-
dereço geral@palmeladesporto.pt”.

Maria Carolina Coelho

De acordo com o presidente da 
Câmara Municipal de Palmela, 
Álvaro Amaro, 2019 “foi um ano 
com investimentos na ordem 
dos 8,4 milhões de euros ". 
"Houve poupança das despesas 
correntes, o que gerou mais 
capacidade para direccionar 
verbas para despesas de 
capital", revela. Dos projectos 
desenvolvidos pela autarquia, 
encontram-se abrangidas 
diversas áreas. 

Na educação, “a 
implementação do “Plano 
Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar – Eu 

Ano de 2019  Município investiu 8,4 milhões 
de euros em projectos de diversas áreas 

Conquisto o Meu Sucesso!”, das 
primeiras bolsas de estudo e as 
empreitadas de requalificação 
das EB Brejos do Assa e António 
Matos Fortuna” foram algumas 
das medidas desenvolvidas. Ao 
nível da saúde, foi concluída a 
Unidade de Saúde Familiar na 
zona Sul de Pinhal Novo. Por 
sua vez, o desenvolvimento das 
“áreas de reabilitação urbana 
contribuiu para o aumento 
da dinâmica no concelho”. No 
turismo, “Palmela conseguiu 
chegar longe com a participação 
em certames internacionais de 
promoção turística”.Álvaro Amaro

BREVES

A empreitada de requalificação 
da Circular Sul à Autoeuropa 
foi adjudicada pela autarquia 
de Palmela “pelo valor de 174 
mil euros”. A intervenção, que 
vai “permitir reconstruir um 
troço do pavimento com 600 
metros”, vai acontecer “entre 
a segunda semana de Julho 
e o final de Agosto”, na qual 
“vão ser realizados trabalhos 
de colocação de geogrelhas de 
fibra de vidro e reposição da 
camada de desgaste”.  

Com o objectivo de “criar 
espaços de descompressão 
e mais uma bolsa de 
estacionamento público”, 
o município de Palmela 
adquiriu um terreno na 
zona Sul de Pinhal Novo, “no 
âmbito da sua estratégia 
de regeneração urbana”. 
“O objectivo é qualificar o 
espaço, criar mais oferta de 
estacionamento e reorganizar 
a zona de deposição de 
recolha de resíduos sólidos 
urbanos e selectiva”, lê-se em 
comunicado.

A Câmara Municipal de Palmela 
tem em execução, “em vários 
pontos do concelho”, “acções 
de erradicação de ervas em 
espaço público, através de 
métodos ambientalmente 
sustentáveis”. Para o efeito, 
está a ser utilizada “uma 
máquina de monda térmica, e 
dada a dimensão do território, 
é aplicado herbicida sem 
glifosato, inofensivo para 
humanos e animais”. 

ADJUDICADA
Empreitada da 
Circular Sul 
à Autoeuropa

PINHAL NOVO
Município 
adquire novo 
terreno 

AMBIENTE
Ervas tiradas 
com método 
sustentável

ALEX GASPAR



SeixalAs obras da rotunda no cruzamento 
da Avenida 10 de Junho com a Rua 
da Casa Branca, em Fernão Ferro já 
começaram e, a previsão da Câmara 
do Seixal é que “estejam concluídas 
até ao final de Agosto”. Esta rotunda, 
junto às antigas instalações da Pavil, 
resulta de um objectivo da autarquia, 

Rotunda em Fernão 
Ferro deverá estar 
concluída em Agosto 

que as exigiu no âmbito das obras 
para instalação da superfície 
comercial Intermarché. Trata-se de 
um investimento na ordem dos 203 
mil euros. Segundo a Câmara, esta 
infra-estrutura “contribuirá para a 
segurança rodoviária na freguesia de 
Fernão Ferro”.
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O espaço da antiga Mundet passou a 
contar, desde ontem, com um pavi-
lhão desportivo municipal. Chama-
-se Leonel Fernandes e homenageia 
o antigo hoquista do concelho que, 
nos anos 60, foi Campeão Nacional e, 
pela Selecção Nacional foi Campeão 
da Europa e do Mundo. Isso mesmo 
foi lembrado pelo presidente da 
Câmara, Joaquim Santos, durante a 
inauguração.

“Com este pavilhão, o concelho re-
força a aposta na prática do hóquei 
em patins, modalidade com grande 
tradição no Seixal e que fez história 
ao conquistar vários títulos nacionais 
nos anos 50”, comentou o autarca.

O pavilhão será gerido pela Asso-
ciação Criar-T, que tem vindo a formar 
crianças e jovens nesta modalidade. 
“Esta obra representa um investi-
mento municipal de mais de 1,2 mi-
lhão de euros", referiu o presidente 
da Câmara Municipal.

No concelho, o hóquei nasceu no 
Grupo Desportivo da Mundet, que 
funcionava precisamente no local 
onde está agora instalado o Pavilhão 
Desportivo Municipal Leonel Fernan-
des, e foi também aí que se formaram 
os primeiros atletas, com destaque 
para o próprio Leonel Fernandes.

Este equipamento “surge no âm-
bito da revitalização que a autarquia 
tem vindo a promover dos 15 hectares 
da antiga fábrica corticeira Mundet”, 
onde está também a ser construído 
o Hotel Mundet. Nesta mesma área 
foi criado o Parque Urbano do Seixal 

DESPORTIVO LEONEL FERNANDES 

Pavilhão na Mundet ontem 
inaugurado homenageia 
antiga glória do hóquei

e uma oficina colectiva de artes, di-
reccionada para os artistas e artesãos 
do concelho. 

Aqui está ainda instalado um Polo 
do Conservatório Nacional de Música, 
para além de vários espaços exposi-
tivos da antiga fábrica. Futuramente, 
vai receber o Espaço Memória da CG-
TP, que albergará o principal acervo 
da história e património do movimen-
to sindical do país, numa nova vida 
que está a ser conferida a este antigo 
símbolo de trabalho no concelho.

Nascido a 20 de Novembro de 1937, 
na Rua Cândido dos Reis, no concelho 
do Seixal, Leonel Fernandes jogou hó-
quei em patins no Grupo Desportivo 
da Mundet e no Grupo Desportivo da 
CUF, no Barreiro, tendo-se destacado 
na Selecção Nacional.

Em 1951, aos 14 anos, começou a 
jogar hóquei em patins no Grupo Des-
portivo da Mundet. De 1962 a 1981, 
até aos 44 anos de idade, alinhou 
pelo Grupo Desportivo da CUF, do 
Barreiro, como jogador e treinador 
das camadas jovens.

Vestiu 109 vezes a camisola da Se-
leção Nacional e marcou 120 golos. 
Foi Bicampeão Mundial - Santiago do 
Chile, 1962 e Porto, 1968. Foi Tricam-
peão Europeu - Porto, 1963, Lisboa, 
1965, Bilbau (Espanha), 1967.

No seu historial regista ainda o de 
Campeão Nacional, pelo GD CUF, 
1965. Venceu ainda duas Taças Lati-
nas, quatro Taças das Nações e duas 
Taças Ibéricas.
H.L.

Joaquim Santos ao lado de Leonel Fernandes

DR

Humberto Lameiras 

Joaquim Santos eleva 
trabalho dos bombeiros 
do município em prol da 
defesa e segurança das 
populações

DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO

Câmara celebra corporações do concelho 
com apoio financeiro para equipamentos 
e veículo de combate a incêndios florestais 

O Dia Municipal do Bombeiro no 
concelho do Seixal foi comemorado 
ontem, data de feriado do município 
em que, normalmente, estaria em 
festa de S Pedro, seu santo padroei-
ro, não fosse a pandemia.

Mesmo com as restrições impos-
tas, e em cerimónia restrita, a Câ-
mara Municipal não quis deixar de 
homenagear os seus soldados da paz 
pelo trabalho que têm desenvolvido 
em prol da protecção, segurança e 

A autarquia tem vindo a fortabecer as duas corporações do concelho   

DR

saúde das populações; e sempre na 
linha da frente.

    Para assinalar e celebrar a data, 
a autarquia “atribuiu uma compar-
ticipação financeira à Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos 
do Concelho do Seixal, no valor de 
45 160 euros para apoio à aquisição 
de um veículo florestal de combate a 
incêndios e uma comparticipação à 
Associação Humanitária de Bombei-
ros Mistos de Amora, no valor de 8 
949,48 euros para aquisição de seis 
aparelhos respiratórios isolantes de 
circuito aberto, equipamentos es-
senciais no combate aos incêndios”, 
refere comunicado do município.

"Assinalamos este dia para ho-
menagear os nossos bombeiros e 
agradecer-lhes, e também às suas 
famílias, todo o trabalho essencial 
de apoio ao socorro às populações 
que desenvolvem”, disse na altura 

o presidente da Câmara do Seixal, 
Joaquim Santos. 

“Com mais estes equipamentos, 
reforçam a sua capacidade opera-
cional e a sua segurança nos com-
bates que irão travar por todos nós", 
acrescentou.

Além de outros apoios atribuídos, 
no passado dia 25 de Abril a autar-
quia ofereceu duas ambulâncias, 
uma a cada corporação de bombei-
ros do concelho, num investimento 
de 130 mil euros, que permitiram 
reforçar a capacidade de resposta 
destas associações aos munícipes. 
A Câmara apoiou ainda a constru-
ção do Quartel de Fernão Ferro dos 
Bombeiros do Concelho do Seixal, 
inaugurado no ano passado em Fer-
não Ferro, e a construção do novo 
Quartel dos Bombeiros de Amora, 
na Cruz de Pau, inaugurado em No-
vembro passado.
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Seixal

122 ANOS

Operária 
Amorense 
comemorou 
com festa 
à medida 
da pandemia 

A Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense (SFOA) comemorou no 
passado dia 28 de Junho o seu 122.º 
aniversário, sem grande festa devido à 
contenção imposta pela pandemia Co-
vid-19, apenas com alguns dirigentes e 
autarcas frente ao edifício sede, e com 
actuação da banda, um dos ex-libris da 
colectividade.

Em mensagem online, o presidente 
da Câmara do Seixal, Joaquim Santos, 
dirigiu-se à SFOA como uma das colec-
tividades “mais acarinhadas pela popu-
lação” de Amora, e mesmo do Seixal, 
pela sua história de “valorização” da 
cultura no concelho.

O autarca realçou ainda o trabalho 
de requalificação do edifício, um es-
forço conjunto e também financeiro 
da parte da direcção, da Câmara do 
Seixal e Junta de Freguesia de Amora. 
“O investimento municipal também é 
para ajudar as colectividades”, disse 
sobre esta intervenção que terminou 
em Maio.

Para além de condicionada na festa 
pelas exigidas condições sanitárias, a 
SFOA teve também a comemoração 
marcada pela morte de um dos seus 
sócios e antigo director, Rui Slva.

A colectividade fundada a 28 de Ju-
nho de 1898 por um grupo de operá-
rios garrafeiros, teve na sua essência a 
actividade filarmónica. Criada na com-
panha da Fábrica de Vidros de Amora, 
começou por ser Sociedade Filarmónica 
dos Operários da Fábrica de Garrafas de 
Amora, e sede provisória e local de en-
saios num espaço na própria fábrica, a 
que chamavam de Pombal, com ensaios 
à luz de gasómetros de carbureto.

Anos mais tarde, com operários de 
outras profissões e comerciantes locais 
na colectividade, foi decidido mudar-lhe 
o nome para a hoje Sociedade Filarmóni-
ca Operária Amorense. Em meados dos 
anos 40 do século passado, é beneficia-
da com a oferta de uma parcela de terre-
no onde, em 1947, veio a ser construída 
a verbena e, mais tarde, a actual sede 
que começou a ser construída em 1955, 
e inaugurada a 20 de Julho de 1958.

Neste momento, para além da filar-
mónica, a SFOA tem várias actividades 
desportivas e culturais.  H.L.

Joaquim Santos afirma que 
Covid-19 não trava investimentos

A Câmara do Seixal tem mantido a 
decorrer os “investimentos que ti-
nha previsto em obras e melhorias 
conforme programado antes dos 
constrangimentos causados pela 
Covid-19”. 

Quem o diz é o presidente da Câma-
ra do Seixal, em mensagem através do 
Facebook, onde acrescenta que este 
desempenho foi “possível graças à ca-
pacidade financeira da autarquia, fruto 
da excelente gestão concretizada que 
nos permite acomodar uma redução 
das receitas em 2020 na ordem dos 
13,7 milhões de euros”. 

Para Joaquim Santos a continuida-
de de investimento público “é essen-
cial na resposta às consequências da 
pandemia, tendo os serviços públicos 
uma enorme responsabilidade para 
alavancar a economia e o emprego”. 
Assim, e apesar da “redução de re-
ceita esperada”, a Câmara Municipal 
decidiu continuar a desenvolver pro-
jectos de requalificação como o da 
“frente ribeirinha de Amora e Seixal, 
com a construção de dois centros 
náuticos”.

O presidente anuncia ainda que 
vai ser “lançada a obra de regene-
ração do núcleo urbano antigo de 
Arrentela e avançar com os projec-
tos dos núcleos de Amora e Aldeia 
de Paio Pires, além de dois novos 
parques verdes em Corroios”; a pri-
meira fase do Parque Metropolitano 
da Biodiversidade e o Parque Urbano 
de Miratejo.

Esta decisão da Câmara é também 
válida para equipamentos de edu-
cação onde “continuam em curso 
as obras de requalificação da EB da 
Quinta de Santo António, em Amo-
ra, e da EB Aldeia de Paio Pires”. E, 
aproveitando o período de pausa 
lectiva, foi “substituída a cobertura 
de fibrocimento na EB Santa Marta 
de Corroios”, uma obra que integra 

Humberto Lameiras

Para o presidente da 
Câmara do Seixal o 
investimento público é 
essencial para dar vida à 
economia local

OBRAS MESMO COM RECEITAS MAIS CURTAS
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As intervenções na rede pública fazem parte do programa de obras da autarquia

“uma intervenção mais alargada que 
contempla a remoção de fibrocimen-
to em 14 escolas, num investimento 
municipal de um milhão de euros”.

Ainda no sector do ensino, a autar-
quia acabou de assinar o contrato de 
comodato com a Casa do Educador 
do Seixal para instalar a Universida-
de Sénior do Seixal no antigo Grémio 
da Lavoura, no Fogueteiro.

No leque de obras em curso, Joa-
quim Santos aponta também as que 
estão a decorrer nas freguesias, que 
diz serem “projectos de grande en-
vergadura”. Ao todo, aponta “132 
projectos e mais de 76 milhões de 
euros de investimento”, é o caso 
da construção, em curso, do lar de 
idosos de Fernão Ferro, cuja obra 
se iniciou no final de Fevereiro, tal 
como a construção do complexo 
desportivo de Santa Marta do Pi-
nhal, a Piscina Municipal de Paio Pi-
res, o Centro Distribuidor de Água de 
Fernão Ferro, o Centro de Treinos do 

Amora Futebol Clube ou os espaços 
exteriores do novo Centro de Saúde 
de Corroios”. 

Quanto a intervenções no espa-
ço público, o autarca refere a rede 
viária, na “construção de passeios e 
passadeiras sobrelevadas, repavi-
mentações e pinturas de vias, cria-
ção de bolsas de estacionamento e 
remodelação das redes de abasteci-
mento de água”, estes “alguns dos 
exemplos de tudo o que não parou 
durante a pandemia”.

Autarca crítica Governo por 
obras não feitas 
Entretanto a Câmara “procura in-
vestimento para o projecto do Arco 
Ribeirinho Sul, que irá qualificar a 
zona da Siderurgia Nacional, com 
a criação de uma plataforma em-
presarial, industrial e logística, cujo 
primeiro grande investimento será 
concretizado em 2021, com uma no-
va fábrica da farmacêutica Hovione, 

que irá ocupar quase 40 hectares”.
Na mesma linha, mas quase a ser 

lançado, está o projeto Silk Road 
Lisboa, que “pretende criar o maior 
parque tecnológico da região, em 
Amora, com uma área de mais de 
100 hectares”.

Numa clara crítica ao Governo, 
Joaquim Santos afirma que os in-
vestimentos de Estado “também 
deve ser uma prioridade”, mas “ao 
que temos assistido no concelho 
e na região é à sua inexistência, 
com especial destaque para o novo 
adiamento do hospital no Seixal, e 
o não prosseguimento do Metro Sul 
do Tejo”. Isto para além dos “cinco 
pavilhões desportivos escolares em 
falta, a necessidade de uma escola 
dos 2.º e 3.º ciclos em Fernão Fer-
ro, a esquadra da Divisão Policial do 
Seixal e o quartel da GNR de Fernão 
Ferro, a Estrada Regional 10, com a 
ponte Seixal-Barreiro, entre muitos 
outros investimentos”. 
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Humberto Lameiras

O presidente Manuel 
Araújo elogiou o 
trabalho das escolas 
e encarregados 
de educação
num ano atípico

ESPÍRITO DE CIDADANIA 

Freguesia de Amora assinala fim do ano 
lectivo com elogio à comunidade educativa 
em festa online de dança e talentos

Este ano lectivo terminou a 26 de 
Junho e a comunidade educativa 
mereceu da parte do presidente 
da Junta de Freguesia de Amora, 
Manuel Araújo, o reconhecimento 
e elogio pela desempenho desde 
Março, quando a pandemia obrigou 
a instalar o Estado de Emergência 
e levou à suspensão, abrupta, das 
aulas presenciais.

Para assinalar o fim deste ano 
lectivo atípico, a Junta de Fregue-
sia de Amora, em parceria com os 
Agrupamentos de Escolas da locali-
dade, envolvendo alunos, educado-
res, professores e encarregados de 
educação, organizou uma dança de 
final do ano e uma gala de talentos.

A lembrar que toda a comunida-
de educativa teve de se adaptar, 
em poucos dias, à nova realidade de 
aulas à distância e para muitos pais 
o tele-trabalho, o autarca apontou 
estes últimos meses como um tem-
po de “muitas lutas, mas também de 
muitas conquistas correspondidas 
de forma exemplar por cada um”. 

Acrescenta Manuel Araújo que, 
agora, “é tempo de entrar num mo-
mento que se espera mais pacífico, 
ainda que, igualmente, desafiante 
para a maioria das famílias; as fé-
rias. E isso significaria, em tempos 
normais, uma festa de final de ano 
lectivo, onde o trabalho de um ano 
seria transformado em momentos 
de talentos e de partilha”. Por isso, 
o executivo da junta quis que este 
“fosse assinalado e encontrasse 
novas formas de acontecer, dentro 
do quadro vigente. Quisemos que 
houvesse uma festa de final de ano 
lectivo porque todos merecemos 
este momento”, disse.

Foram assim lançadas algumas 
ideias aos Agrupamentos de Escolas 

As escolas responderam ao desafio da Junta de Freguesia para uma festa de fim de ano lectivo diferente

DR

da Freguesia como a decoração de 
máscara com mensagens dos alunos, 
que foram executadas nos Jardins-
-de-Infância e em família pelos alu-
nos que tiveram aulas em casa. Foi 

ainda proposta uma coreografia para 
mostrar o espírito de equipa mesmo 
em isolamento social. Outra ideia foi 
organizar uma gala de talentos pa-
ra os alunos partilharem uns com os 
outros.

Em três semanas, as escolas orga-
nizaram-se e, “uma vez mais, respon-
deram de forma exemplar, como já o 
tinham feito quando lançámos o pe-
dido de assinalar o Dia da Criança com 
o Estendal dos Desejos”, recorda o 
autarca. Na sua opinião isto demons-
tra a “força que, em cidadania, se po-
de ter e dos bons resultados passiveis 
de serem atingidos quando há uma 
atitude positiva”, acrescentou.

Os vídeos foram vistos nas redes 
sociais da Junta de Freguesia de 
Amora (YouTube, Facebook, Insta-
gram e Twitter), além da plataforma 
Classroom das Escolas dos Agrupa-
mentos da Freguesia.

Manuel 
Araújo elogia 
a participação 
sempre activa 
das escolas 
mesmo em 
tempos difíceis 

BREVES

O Centro de Recolha Oficial 
de Animais de Companhia do 
Seixal iniciou uma parceria 
com a empresa Pet Lux, da 
Torre da Marinha, que vai 
prestar gratuitamente os 
serviços de banho, tosquia 
e grooming dos animais que 
estão à guarda do município 
do Seixal. No Centro de 
Recolha Oficial de Animais de 
Companhia do Seixal, dezenas 
de cães e gatos aguardam por 
uma adopção responsável.

As Festas de Corroios, que 
deveriam realizar-se de 21 a 30 
de Agosto, foram canceladas 
pela Junta de Freguesia que 
argumenta com a necessidade 
de ajudar a abrandar a 
propagação da Covid-19. 
O presidente da Junta, Eduardo 
Rosa, aproveita assim para 
lançar um apelo à população, 
incluindo os mais jovens e 
saudáveis, para “evitar 
grandes multidões durante 
este período. 

O Grupo Desportivo Unidos do 
Arco, com sede em Corroios, 
entregou à Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Mistos de Amora um cheque 
no valor de mil euros. Um 
apoio a estes homens e 
mulheres que estão na linha da 
frente no combate à pandemia 
Covid-19.
A iniciativa contou com a 
presença do vereador José 
Carlos Gomes.

TORRE 
Cuidados para 
animais de 
companhia

CORROIOS
Pandemia 
obriga a 
cancelar Festas

UNIDOS DO ARCO
Bombeiros 
receberam 
mil euros

DR
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F oram assinalados no 
passado dia 28, na pa-
róquia de S. Paulo, os 
50 anos sacerdotais 
do Pe. José Gusmão.  
Participaram nesta 

significativa celebração cerca de 
duas centenas de membros da co-
munidade cristã e outros amigos. 
Foi um fim de tarde de louvor a 
Deus pelo desempenho pastoral 
e, como não poderia deixar de ser, 
uma ocasião para demonstrar afe-
tuosas gratidões ao homenageado.

Ordenou-se sacerdote na Ar-
quidiocese de Évora. Quando, em 
1975, foi criada a Diocese de Se-
túbal (16 de julho), o Pe. Gusmão 
estava Pároco de Canha, concelho 
do Montijo, mas integrada na Igre-
ja Eborense. Foi-lhe dada a opção 
de permanecer na Arquidiocese 
a que pertencia ou passar para a 
nova Diocese. Escolheu a nossa 
Diocese. A nova Diocese ficou mais 
enriquecida e, como é óbvio, a de 
Évora mais pobre. Não é bem as-
sim, reconheço. Na dimensão cristã 
a partilha enriquece quem recebe 
e quem dá. As duas Dioceses saí-
ram, por isso beneficiadas, pois o 
desígnio de ambas é que o mundo 
se configure mais com o amor tes-
temunhado por Jesus Cristo.

Conheci este sacerdote, há 42 
anos. Integrei a equipa da Vigara-
ria de Setúbal, coordenada por ele, 
que apoiava a animação da cate-
quese das crianças. Depois de ter 
saído, inesperadamente, da minha 
paróquia de origem, ajudava-o na 
animação do canto da missa domi-
nical que celebrava na capela do 
Senhor Jesus do Bonfim. Quando 
lhe foi confiada a comunidade 
cristã de S. Paulo, também passei 
a frequentar as celebrações dessa 
comunidade que se reunia num 
pré-fabricado. Tantas saudades te-
nho desse tempo. A construção do 
templo, em que se empenhou to-
talmente, criou melhor condições 
logísticas, mas perdeu-se muito da 
familiaridade que no noutro espa-
ço era bastante gratificante. Mais 
tarde, viemos a dar aulas na Escola 
Secundária du Bocage, tendo, com 
ele, integrado, durante 3 anos, o 
Conselho Diretivo.

O nosso convívio deu origem a 
uma grande amizade. Aprecio no 

Parabéns Pe. Gusmão

OPINIÃO

Eugénio Fonseca

Pe. Gusmão o assumir-se, antes de 
tudo, como um homem íntegro e 
humano. Só nesta condição pode 
“encaixar-se” a missão sacerdotal. 
A sua simplicidade é outra manei-
ra de ser facilitadora da sua opção 
radical por seguir Jesus. A este pro-
pósito, ele diz de si mesmo:  Quero 
que vejam em mim um servo, hu-
milde (…). Procuro não dar muito 
nas vistas, estou por aqui, disponí-
vel para atender, para deixar que 
as pessoas venham ter comigo, 
para ir ter com elas e conhecê-las 
o mais possível. Dá nota, assim, da 
sua capacidade de dar espaço aos 
outros. Ao referir-se aos membros 
da comunidade de S. Paulo disse 
que a sua preocupação era ajudar 
com humildade cada membro da 
comunidade a ser ele mesmo e a 
desenvolver-se como ser distinto 
dos demais. Ninguém (pároco) se 
sinta dono da comunidade, mas 
guiando os demais, o faça, respei-
tando a individualidade de cada 
um e sem limitar a sua liberdade. 
Poderia enunciar outros felizes 
atributos, mas refiro ainda o que 
esteve no fundamento da festa do 
passado dia 28: a fidelidade. Hoje 
quase tudo é muito volátil, até os 
compromissos humanos. Manter-
-se fiel à palavra dada, durante 50 
anos, é já para os heróis. Obrigado 
Pe. Gusmão por tudo e pelo que 
ainda não fomos capazes de des-
cobrir e desculpe-me alguma “coi-
sinha” menos própria de um amigo. 
Tantas recordações de bons e maus 
momentos partilhados.

O Papa Francisco disse: Não pen-
sem só no que vos falta, mas no 
bem que podem fazer. Isto quer 
dizer que do Pe. Gusmão ainda há 
muito de bom a esperar. Assim, 
Portugal e a Igreja continuam a 
precisar dele e que não esqueça 
o que disse um poeta brasileiro: 
quem sabe faz a hora, não espera 
acontecer.
Presidente da Cáritas Portuguesa

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

Aprecio no 
Pe. Gusmão 
o assumir-
se, antes de 
tudo, como um 
homem íntegro 
e humano. 
Só nesta 
condição pode 
“encaixar-se” 
a missão 
sacerdotal 

Padre José Gusmão
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Bloco Clínico

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

11.º Congresso

CONVOCATÓRIA
Nos termos e para os efeitos das normas estatutárias aplicáveis, e de acordo 
com a deliberação do Plenário de Sindicatos de 18/06/2020, convoca-se o 
11.º Congresso da União dos Sindicatos de Setúbal/CGTP-IN para reunir 
a 07 de Outubro de 2020, no Forum Luisa Todi em Setúbal, entre as 09,30h 
e as 18,00h com a seguinte

Ordem de Trabalhos:

1. Discussão e votação do Regulamento de Funcionamento do Congresso.
2. Apresentação e Votação do Processo Eleitoral.
3. Apresentação, discussão e votação, do Relatório de Actividades desen-
volvidas pela Direcção no quadriénio.
4. Discussão e aprovação do Programa de Acção da União para o mandato de
2020 a 2024.
5. Eleição da Direcção da União dos Sindicatos de Setúbal/ CGTP-JN, para o
Mandato de 2020 a 2024.

De acordo com o Regulamento, o Congresso é aberto à participação dos
Sindicatos não filiados.

Setúbal, 23 de Junho de 2020

A Direcção da USS/CGTP-JN

Luís Leitão

Necrologia

CASEIRA MARIA 
JOSÉ LUCAS TOMÉ

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Maria José Caseira Lucas Tomé. 
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.

(1955 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

JOSEFA SOARES 
NUNES

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento 
de Josefa Soares Nunes. 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, ma-
nifestaram as suas condolências. Mais informa que vai 
realizar-se Missa de 7º dia no domingo dia 28/06/2020 
pelas 11 horas na Igreja da Nossa Senhora da Concei-
ção em Setúbal. A família agradece a todas as pessoas, 
família e amigos que queiram comparecer.

(1941 – 2020)

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

MARIA ELISABETE
DA TIA DIAS

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Maria Elisabete da Tia Dias. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se digna-
ram a acompanhar o funeral ou que, de qualquer 
outra forma, manifestaram as suas condolências. 
Mais se informa que se vai realizar missa de 7º Dia 
no próximo (dia) 28/06/2020 Domingo pelas 11h 
30m na Igreja de São José ( Camarinha)

(1952-2020)
Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia

Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia

Classificados

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

Assistência - Médica e Enfermagem.
Contact. 917417583

PUBLICIDADE
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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

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

O SEU ESTABELECIMENTO
ESTÁ ABERTO

ANÚNCIE AQUI
265 520 716

Região

APAV aponta “falta de medidas de coacção 
mais enérgicas” para proteger vítimas

O relatório da Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima (APAV) sobre os ca-
sos de acompanhamento registados 
em 2019, revela que o distrito de Setú-
bal inclui 690 dos 11 676 mil casos se-
guidos por esta entidade em Portugal, 
dos quais 80% são contra mulheres.

No distrito, embora o concelho de 
Setúbal apresente uma descida sig-
nificativa de casos, passando de 194 
para 154, em sete concelhos o número 
de acompanhamentos subiu. Seixal 
conta com 93 acompanhamentos (+ 
9), Almada com 156 (+44) e Moita 
tem 46 casos (+9). No concelho do 
Barreiro realizaram-se 78 (+3) acom-
panhamentos, em Sesimbra 35 (+1), e 
Santiago do Cacém 8 (+1). No Montijo 
contabilizaram-se 38 acompanha-
mentos, mais 8 em relação a 2019. 
Alcácer do Sal mantém 6 casos. Já os 
concelhos de Palmela (55), Alcochete 
(12) e Sines (7) desceram o número de 
acompanhamentos.

A O SETUBALENSE, Balbina Silva, 
gestora do Gabinete de Apoio à Víti-
ma (GAV) de Setúbal, refere que, em 
muitos dos casos de violência “faltam 
medidas de coacção mais enérgicas, 
por parte das forças de segurança, pa-
ra proteger as vítimas”, quando estas 
finalmente têm coragem para apre-

Ana Martins Ventura

Casos de violência 
acompanhados pela 
APAV sobem em sete 
concelhos do distrito

ASSOCIAÇÃO APOIA 690 VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO DISTRITO

DR

Na delegação da APAV de Setubal, 
entre 20% a 30% dos casos acompa-
nhados envolvem situações de doen-
ça mental associada, “seja da parte 
do agressor ou das vítimas”, que vão 
ficando debilitadas com as situações 
de violência a que vivem sujeitas.

“São frequentes os casos em que as 
vítimas ficam sem rede de protecção, 
quando as forças de segurança se de-
param com agressores inimputáveis, 
devido a doença mental declarada”, 
explica Balbina Silva.

Nos casos de doença mental asso-
ciada a situações de violência, a maio-
ria provém de pessoas com contextos 
de vida “marcados por consumos de 
álcool e estupefacientes, que levam 
ao desenvolvimento de distúrbios”.

No entanto, segundo Balbina Silva, 
uma das primeiras conclusões sobre 
os números de 2020, que vão sendo 
conhecidos, é de que a pandemia trou-
xe “outro nível de acção e consciência 
de defesa”, por parte das vítimas de 
violência. Em especial no que diz res-
peito a casos de violência doméstica.

Desde que a pandemia começou a 
ter incidência no concelho de Setú-
bal, não houve um “aumento global de 
agressões, mas houve dias de grandes 
picos em termos de acompanhamen-
tos pedidos ao GAV de Setúbal”, refere 
Balbina Silva.

Casos que na sua maioria dizem res-
peito a situações de confinamento e 
maior isolamento social, “mas, acom-
panhados de uma consciência mais 
activa para resolver situações que se 
repetem desde há algum tempo”. Por 
outro lado, “os agressores começam 
a ter sobre si maior pressão da socie-
dade civil”.

sentar queixa. Balbina Silva destaca 
ainda “debilidades no cruzamento de 
dados entre PSP [Polícia de Seguran-
ça Pública], GNR [Guarda Nacional 
Republicana, PJ [Polícia Judiciária] e 
Segurança Social”, motivo pelo qual, 
“muitas vezes não se conhece a real 
dimensão de um caso e o número de 
queixas já realizadas”, seja pelas pró-
prias vítimas ou por terceiros.

Primeiros dados de 2020 
apresentam 20 a 30% de casos 
relacionados com saúde mental
Casos nos quais a resposta médica 
é também apontada pelas vítimas 
como “uma lacuna”, principalmente 
na área da saúde mental. 

Em 2020 a Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV) celebra três décadas de 
trabalho realizado na tomada 
de consciência dos direitos da 
vítima de crime.

Desde 1990, até à actualidade, 
o número de vítimas de crime 
apoiadas pela APAV é estimado 
pela associação em mais de 326 
mil acompanhamentos

Também o número de crimes 
e formas de violência para os 

Consciencialização Trinta anos 
de apoio a vítimas

quais a APAV disponibiliza 
apoio continua a aumentar, 
sendo actualmente cerca de 
80 a tipologia de situações 
acompanhadas. “Ameaça/
coação, pornografia de menores, 
denúncia caluniosa, crimes 
contra o património, cibercrime, 
discriminação, bullying, 
homicídio, tráfico de pessoas, 
abuso sexual de crianças e 
perseguição”, fazem parte da lista 
de casos que a APAV acompanha.

Entre 20 a 30% dos casos de violência envolvem situações de doença mental



Até 10 de Agosto, a Festa 
em Honra de Nossa Senhora 
da Atalaia, está a receber 
votações para ser eleita como 
uma das tradições finalistas 
das “7 Maravilhas da Cultura 
Popular”, através do número 
760 207 815.

A Câmara Municipal do 
Montijo candidatou a Festa 
em Honra de Nossa Senhora 
da Atalaia, às “Maravilhas”, 
com o objectivo de “valorizar 
e dar mais visibilidade a uma 
manifestação cultural que 
é das mais antigas do país 

e uma referência única na 
região”, refere em comunicado, 
recordando que esta tradição 
passou as primeiras fases de 
seleção, sendo agora “uma 
das 7 finalistas regionais”, 
a concorrer pelo distrito de 
Setúbal.
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Num momento em que o 
mundo atravessa a maior 
crise de saúde pública das 
últimas décadas, é urgente 

refletir sobre a sociedade que somos, 
bem como sobre o caminho coletivo 
que estamos a trilhar. E se hoje muitas 
bandeiras vermelhas se levantam, em 
rigor as causas já germinavam entre 
nós e merecem fria análise.

A pandemia Covid-19, com os 
medos, indignações e ansieda-
des que a ela surgem associadas, 
tem acicatado desde os mais re-
levantes debates às mais espúrias 
alucinações. Assistimos, simulta-
neamente, a gestos de enorme 
humanismo e atos do mais pro-
fundo egoísmo. Testemunhamos 
a importância do conhecimento 
e manifestações de profunda ig-
norância. A tolerância de poucos 
contrasta, pungente, com o radi-
calismo de quase todos.

Nas redes sociais, na opinião 
escrita ou verbalizada e em con-
versas informais, eleva-se uma 
multidão de neoespecialistas 
sobre tudo e nada, que mais não 
fazem do que confundir a opinião 
pública e alimentar o medo de que 
se alimentam os populismos. E é 
precisamente neste aspeto que os 
políticos têm forçosamente de se 
distinguir: opinando com prudên-
cia, aprofundando conhecimento 
com os verdadeiros especialistas 
de cada área e, acima de tudo, 

A tolerância como
ato de rebeldia

OPINIÃO

André Pinotes Batista 

evitando a polarização extrema 
do debate político, que mais não 
faz do que corroer no médio prazo 
a própria Democracia. 

A este propósito, segundo os 
investigadores da rede Varieties 
of Democracy, citados por Leo-
nete Botelho, no Público, em 82 
países a pandemia contaminou o 
processo político tornando-o mais 
autoritário. Na palavra destes aca-
démicos assistimos a um “retro-
cesso pandémico da democracia” 
que até ver não chegou a Portugal.

Apesar do regime português dar, 
no plano local e nacional, sinais de 
robustez é hoje mais importante 
do que nunca reforçar os valores 
da Igualdade, Liberdade e Frater-
nidade. No fim do dia, estes se-
rão os escudos que nos poderão 
proteger das sombras projetadas 
pelos extremistas, que, apesar de 
minoritários, produzem cada vez 
mais eficaz ruído.

Ser tolerante com a diversidade 
e respeitar a opinião do outro, sem 
deixar de lutar pelas nossas visões 
do mundo, constituem cada vez 
mais um imperativo na proteção 
da nossa comunidade. Afinal de 
contas, num mundo cada vez mais 
submerso nos absolutos pretos e 
brancos, a moderação e o bom-
-senso são estranhamente quase 
um ato de rebeldia.

Deputado do Partido Socialista

Ser tolerante 
com a 

diversidade 
e respeitar 

a opinião do 
outro, sem 

deixar de 
lutar pelas 

nossas visões 
do mundo, 

constituem cada 
vez mais um 
imperativo

ALCÁCER DO SAL

MOITA

PS exige retoma de carreiras 
rodoviárias entre
Vidigueira e Setúbal 

Sítio das Marinhas reabre 
exposição sobre estuário

Os eleitos do Partido Socialista na As-
sembleia Municipal de Alcácer do Sal 
apresentaram, durante a última reu-
nião deste órgão, uma moção sobre a 
suspensão das carreiras regulares de 
transporte público no concelho, em 
particular a carreira que fazia a ligação 
entre Vidigueira e Setúbal.

O PS exige à Câmara que “aja 
junto da CIMAL [Comunidade In-
termunicipal do Alentejo Litoral]”, 
para que a carreira entre a Vidi-
gueira e Setúbal seja retomada, 
alegando que a população idosa fi-
cou isolada “da sede de concelho, 
mas também de Setúbal, Lisboa e 
outras localidades”.

A exposição do Sítio das Marinhas, 
no Centro de Interpretação Ambien-
tal localizado na Estrada Municipal 
506, no Gaio-Rosário já foi inaugura-
da e encontra-se aberta ao público, 
todas as sextas-feiras e sábados, das 
9h00 às 12h30. Uma exposição rea-
bilitada no âmbito da candidatura 
“Valorização do Património Ribeiri-
nho e Promoção do Cluster da Náu-
tica de Recreio”, financiada ao abrigo 
do Programa Operacional Regional 
de Lisboa.

O Sítio das Marinhas, criado pelo 
município a partir de uma antiga sa-

lina recuperada, é classificado como 
de “reconhecido valor ecológico e 
arqueológico”, não só pela riqueza 
da diversidade do meio, mas também 
“no que se refere à avifauna e às ca-
racterísticas particulares da ocupação 
e modelação humana”. Actualmente, 
o espaço tem uma missão educativa, 
no âmbito da sensibilização ambien-
tal e patrimonial, dispondo de uma 
exposição interior e de um circuito 
exterior, com placas interpretativas e 
gravuras acerca das marinhas no con-
texto da história e património natural 
do Estuário do Tejo.  AMV

Para além desta moção, os so-
cialistas apresentaram ainda outro 
documento que visa a requalificação 
“urgente” do troço da EM 543, que 
liga São Romão do Sado ao Batão.

No parecer dos deputados, este 
troço está em estado “lastimável” e 
coloca em perigo peões e conduto-
res, que utilizam esta via.

Uma terceira moção apresentada 
pelo PS teve como objectivo congra-
tular o XXII Governo Constitucional 
“pela decisão de retirar as cobertu-
ras que contêm amianto nas escolas 
públicas”. Uma acção que, no total, 
abrangerá 578 estabelecimentos em 
todo o país. AMV

Festa Atalaia em 
votação para as 
“7 Maravilhas da 
Cultura Popular”

Mostra sensibiliza população para preservação do património

DR
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Desporto

Vontade de fazer um grande jogo

O Vitória FC defronta hoje, a partir 
das 19:15 horas, no Estádio D. Afonso 
Henriques, o V. Guimarães determi-
nado a conquistar pontos na partida 
referente à 29.ª jornada da I Liga. A 
garantia foi dada pelo capitão José 
Semedo que, apesar das dificuldades 
que espera ter diante dos vimaranen-
ses, está optimista na obtenção de um 
resultado positivo na Cidade Berço.

“A equipa está bem, unida, focada 
e com muita vontade de fazer um 
grande jogo em Guimarães. Vamos 
ter pela frente um adversário forte, 
que luta por lugares europeus, com 
jogadores de muita qualidade, é ver-
dade, mas acreditamos no trabalho 
que tem sido desenvolvido por to-
dos, desde jogadores, equipa técnica 
e ‘staff’”, disse o médio.

A confiança do jogador setuba-

Ricardo Lopes Pereira

José Semedo acredita 
em resultado positivo 
no jogo de hoje (19:15 
horas)

GARANTIA DO CAPITÃO DO VITÓRIA FC
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lense, de 35 anos de idade, advém 
da forma como o jogador sente os 
colegas durante a semana de traba-
lho. “Somos uma família nos bons e 
nos maus momentos e é assim que 
vamos continuar até ao fim”, refere, 
assegurando que a derrota sofrida na 
ronda passada (1-2 com o Rio Ave) já 
faz parte do passado.

José Semedo vai mais longe e 
afirma que o trabalho realizado pela 
equipa não pode ser colocado em 
causa pelos resultados mais recen-
tes. “Temos a consciência de que não 
estamos a atravessar uma boa fase, 
mas também sabemos que nem tudo 
está mal. Muito longe disso! Os erros 
que cometemos em algumas alturas 
importantes de cada jogo não apa-
gam o que de bom temos feito”.

E acrescenta: “Por isso, há que 
manter o empenho e o sentido de 
responsabilidade, continuar a tra-
balhar com a mesma seriedade, cor-
rigir as falhas existentes e procurar 
dar uma boa resposta já neste jogo”, 
disse, manifestando o objectivo da 
equipa em deixar os vitorianos feli-
zes. “Mais do que ninguém, quere-
mos ganhar e dar alegrias aos adep-
tos. Por isso, acreditem em nós até ao 

Dirigentes do Vitória e do 
Comércio e Indústria formalizaram 
parceria no Bonfim

“Aliás, já sentimos isso várias vezes, 
nomeadamente na partida para a 
Madeira, onde muitos deles fizeram 
questão de nos acompanhar à saída 
do estádio. Foi um momento único e 
podem ter a certeza que é por vocês 
que vamos lutar”.

Em relação ao duelo de Vitórias 
no Estádio D. Afonso Henriques, o 
treinador Julio Velázquez não pode 
contar com os castigados Makaridze 
(guarda-redes) e Zequinha (avança-
do). Nos seus lugares deverão actuar, 
respectivamente, o brasileiro Lucas 
Paes e, depois de cumprir um jogo 
de suspensão, o argentino Mansilla.

Protocolo com o vizinho                    
 Comércio e Indústria

Entretanto, o Vitória assinou, na 
sexta-feira, um protocolo de coope-
ração desportiva com o União Futebol 
Comércio e Indústria. “A parceria visa 
estreitar a relação entre os dois clubes, 
o primeiro como Entidade Formado-
ra Quatro Estrelas e o segundo como 
Entidade Formadora Três Estrelas, 
principalmente no que diz respeito 
ao futebol Sénior e de Formação”.

“O acordo contempla ainda o inter-
câmbio de jovens atletas, a partilha 
de conhecimentos técnicos, a reali-
zação de jogos de treino, a utilização 
das estruturas de ambos os clubes 
para jogos e a realização de ações de 
formação que valorizem ambas as 
entidades”, avançam os sadinos na 
nota publicada na página oficial do 
clube na Internet.

A cerimónia decorreu no Estádio 
do Bonfim e contou com a presente 
do presidente do Vitória, Paulo Go-
mes, do vice-presidente Aldo Nasci-
mento, do coordenador técnico Car-
los Chaby e dos responsáveis do UF 
Comércio e Indústria, Vítor Augusto 
(presidente) e dos vice-presidentes 
João Tavira e João Cancela.

Além do vizinho Comércio e Indús-
tria, os vitorianos assinaram também 
um protocolo com o Clube Desporti-
vo e Recreativo Águas de Moura, que 
tem como objectivo “estreitar a rela-
ção entre os dois clubes, em especial 
no que diz respeito ao futebol sénior 
e de formação”. Paulo Gomes e Aldo 
Nascimento, presidente e ‘vice’ do 
emblema setubalense tiveram ao seu 
lado no Bonfim Sérgio Porfírio (pre-
sidente), Rui Roça (vice-presidente) 
e Rui Sá (director-desportivo), trio 
representante do Águas de Moura.

fim! Vamos fazer tudo para vos deixar 
orgulhosos”.

José Semedo admite que o gru-
po tem sentido a falta do apoio dos 
adeptos nas bancadas do Estádio do 
Bonfim. “Claro que preferíamos ter a 
família vitoriana connosco, a puxar 
por nós e a transmitir-nos aquela 

força que só eles sabem. No entanto, 
não estão presentes fisicamente, mas 
sabemos que continuam ligados pelo 
amor ao clube”.

Como exemplo, o médio recorda 
o carinho que foi transmitido à equi-
pa antes do primeiro encontro da 
retoma da competição (Marítimo). 

Após duas temporadas como 
treinador do sub-23 do Vitória, 
Chiquinho Conde e o clube 
cessaram a ligação que tinham. A 
informação foi ontem revelada 
pelo emblema sadino na sua página 
oficial. “O Vitória FC informa que 
o treinador Chiquinho Conde não 
continuará no comando da equipa 
de Sub-23 após o término do 
vínculo de duas épocas, celebrado 
em 2018, no arranque do projecto”.

O clube, que vai em breve 
anunciar o sucessor do antigo 
timoneiro, de 54 anos, agradeceu 
à antiga glória sadina e à equipa 

Fim de ciclo Vitória e Chiquinho 
Conde cessam ligação

técnico que o acompanhou na Liga 
Revelação. “Encerra-se assim um 
ciclo, marcado pelo final abrupto 
da temporada 2019/2020, 
agradecendo a esta nossa enorme 
referência, bem como a todos 
os elementos da equipa técnica 
que o acompanharam – Sérgio 
Mourato, Carlos Ribeiro, Tiago 
Matos, Bernardo Tengarrinha e 
Miguel Pereira –, o empenho e a 
dedicação com que defenderam 
a instituição. A todos eles, o 
Vitória FC endereça sinceros 
votos de sucessos pessoais e 
profissionais”.



O Seixal Clube 1925 juntou-se à 
iniciativa "Do Futebol Para a Vida" e 
como é seu apanágio aderiu a mais 
esta acção solidária disponibilizando 
as suas instalações para atletas 
que necessitem de aprimorar a sua 
condição física e técnica, numa fase em 
que não têm ligação a qualquer clube. 

A iniciativa, da responsabilidade 
de Daniel Almeida, David Dinamite, 
Fábio Silva, Fernando Madureira, 
Hugo Machado, Ibraim Cassamá, 
Paulo Silva e Sandro Silva, começou 
com o objectivo de ajudar colegas 
da Série D do Campeonato 
de Portugal mas estendeu-se 

rapidamente às outras séries do 
campeonato e outras divisões.
Neste momento decorre uma 
campanha on-line de angariação 
de fundos (futebolparaavida.pt) 
que já juntou mais de 38 mil euros 
e contou com a adesão de vários 
profissionais de futebol.
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Seixal Clube 1925 
juntou-se a mais 
uma campanha 
solidária

José Pina 

A conclusão do novo 
pavilhão é aguardada 
com grande espectativa

SANTA MARTA DO PINHAL EM TEMPO DE MUDANÇA 

“Assumir no presente as 
alterações para garantir melhor 
performance no futuro”

O futsal do Clube Associativo de San-
ta Marta do Pinhal, que no passado 
dia 5 de Junho completou 11 anos de 
existência, está pronto para começar 
a época desportiva de 2020 / 2021, 
que será de mudança para a modali-
dade na colectividade.

O pavilhão desportivo, com salas 
de reuniões, balneários, bar, espla-
nada panorâmica com vista para o 
recinto de jogo, cerca de 600 lugares 
sentados na bancada e ginásio, que 
se encontra em fase de construção 
com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal, que atribuiu uma verba 
de 750 mil euros, vem abrir novas 
perspectivas ao clube, situado numa 
área residencial com cerca de 12 mil 
habitantes, junto à sede da freguesia, 

Pavilhão desportivo, com capacidade para 600 lugares, está a ser construido com o apoio da autarquia

DR

em Corroios.     
Neste sentido, os dirigentes do 

CASMP estão prontos e preparados 
para “mudar o paradigma do clube 
com uma atitude formadora e mais 
competitiva” com uma estrutura que 
seja “capaz de acompanhar o atleta 
desde os escalões de formação até 
aos seniores”.

“Os técnicos, colaboradores e 
novos conceitos de trabalho são 
instrumentos postos ao dispor de 
toda a comunidade envolvente e 
de todos os que quiserem fazer 
parte dela para crescermos todos 
juntos e formarmos uma família 
com os atletas que nos acompa-
nham ao longo das suas vidas des-
portivas”.

Sem esquecer o passado, com 
tudo de bom que foi feito, o clu-
be quer “assumir no presente as 
alterações necessárias para ga-
rantir no futuro uma melhor per-
formance e postura no Futsal do 
Distrito de Setúbal e alcançar es-
tes objectivos com muito trabalho 

e união nos novos tempos que se 
adivinham”.

“Queremos regressar às quadras 
mas também queremos fazê-lo com a 
maior segurança possível e viver com 
a esperança de que o futuro será me-
lhor para todos”, fizeram questão de 
salientar.

João Henriques será o director 
desportivo; Joel Ferro, coorde-
nador geral; Vítor Paquete, coor-
denador técnico; Hugo Grangeio, 
secretário técnico; Rodolfo Silva, 
treinador de Petizes; Daniel Gon-
çalves, treinador dos Traquinas; 
Fernando Nogueira, Vítor Joaquim 
e Duarte Grangeio, treinadores de 
Benjamins e Infantis; Paulo Barro-
queiro, Edmilson Mendes e Duarte 
Grangeio, treinadores dos Inicia-
dos; José Correia, Ângelo Pestana 
e Duarte Grangeio, treinadores de 
Juvenis; António Amaral, Fernando 
Nogueira e Daniel Nunes, treina-
dores dos Juniores; Paulo Barro-
queiro, João Penilo e Daniel Nunes, 
treinadores da equipa sénior.  

PLANTEL EM PREPARAÇÃO

FOI CAMPEÃO NACIONAL E SUBIU À 1.ª DIVISÃO 

Palmelense com dez 
renovações e dois juniores

Amora revive momentos de 
glória alcançados há 40 anos

O Palmelense Futebol Clube encontra-
-se neste momento a fazer os prepa-
rativos para a nova época desportiva, 
tendo em vista a sua participação no 
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão.

Depois de ter resolvido a questão 
da equipa técnica que continua a ser 
chefiada por Duarte Machado e inte-
gra também Eduardo Machado “Edu” 
como adjunto, André Ferreira como 
preparador físico e José Oliveira co-
mo treinador de guarda-redes, o clu-
be deu início à construção do plantel.

Até ao momento foram divulgados 12 
jogadores, contando-se entre eles dois 
juniores que foram promovidos à equipa 
principal, João Parreira e Diogo Guerreiro.

Os que transitam da época passada 
são: Gonçalo Machado, guarda-redes, 
20 anos, que foi o dono da baliza; Rui 
Carreira, defesa, 21 anos, que vai cum-
prir a sua quarta época no clube; João 
Pereira, defesa, 24 anos, um dos joga-
dores mais utilizados da equipa; Diogo 

Fez ontem, segunda-feira, dia 29 de Ju-
nho, precisamente quarenta anos que 
o Amora Futebol Clube se sagrou cam-
peão nacional da 2.ª divisão, título que 
lhe valeu também a subida ao primeiro 
escalão do futebol nacional. Decorria a 
época de 1979/80 que marcou um dos 
pontos mais altos na vida do clube que 
se prepara para comemorar 100 anos 
de existência, já no próximo ano.

Depois de ter vencido a zona sul 
do Campeonato Nacional da 2.ª 
Divisão, que era disputado por três 
zonas (norte, centro e sul), o Amora 
entrou no torneio de apuramento do 
campeão juntamente com o Penafiel 
e a Académica de Coimbra. Com duas 
vitórias, um empate e uma derrota, os 
amorenses chegaram ao fim em pri-
meiro lugar com cinco pontos, contra 
quatro da Académica e três do Pena-
fiel, conquistando assim o título que 
seria comemorado de forma bastante 
efusiva por todos os amorenses, e em 
especial pelo homem que liderava o 
clube, o presidente Durives Pereira.

Silva, defesa, também com 24 anos e 
habitual titular: Luís Conceição, defe-
sa, 32 anos, o jogador mais experiente 
do plantel; Bruno Miranda, defesa, 22 
anos, que chegou na época que agora 
terminou vindo do Barreirense; Ber-
nardo Firmino, médio, 23 anos, um 
dos jogadores mais preponderantes 
do plantel; Pedro Oliveira, médio, 
24 anos, que vai representar o clube 
pelo segundo ano consecutivo; Mi-
cael Pereira, médio, 23 anos, jogador 
igualmente importante na manobra 
da equipa; e, Luís Costa, avançado, 27 
anos, reforço de inverno, que se havia 
transferido do Comércio Indústria, on-
de começou a época.

Nos próximos dias serão certa-
mente anunciados mais jogadores e 
provavelmente alguns reforços para 
completar o plantel que tem ainda 
vagas por preencher em todos os sec-
tores, mas essencialmente ao nível da 
baliza e do sector mais avançado.J.P.

O torneio de apuramento do cam-
peão não começou nada bem para o 
Amora que perdeu em casa na 1.ª jorna-
da com o Penafiel (1-2). Na 2.ª jornada, a 
jogar novamente na Medideira, venceu 
a Académica (3-1), depois foi ganhar a 
Penafiel (2-0) e empatou no derradeiro 
encontro em Coimbra (1-1), sendo o go-
lo da igualdade marcado pelo saudoso 
Hélder Mercês, aos 73 minutos.

Mourinho Félix, que era o treinador, 
fez alinhar em Coimbra, os seguintes 
jogadores: Carlos Alberto; Hélder 
Mercês, Carlos Mira, Veiga (Vieira, 
46’), Peixoto; Albuquerque, Milton, 
Arnaldo Silva; Tateu, Vítor Assunção 
e Joel Almeida (Nando, 66’). 

Como forma de assinalar o aconteci-
mento o clube inaugurou ontem uma 
exposição virtual sobre o "40.º ani-
versário da subida à primeira divisão" 
e promoveu nas redes sociais várias 
entrevistas aos jogadores da equipa 
que ficará para sempre ligada à história 
do clube, por ter preenchido uma das 
suas páginas mais brilhantes J.P.



05:15 ~ 1.0 m ~ Baixa-mar  
11:38 ~ 3.0 m ~ Preia-mar 
17:43 ~ 1.1 m ~ Baixa-mar
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DA04:55 ~ 1.0 m ~ Baixa-mar  

11:14 ~ 2.9 m ~ Preia-mar 
17:21 ~ 1.1 m ~ Baixa-mar
23:38 ~ 3.0 m ~ Preia-mar

04:59 ~ 1.0 m ~ Baixa-mar  
11:18 ~ 2.9 m ~ Preia-mar 
17:27 ~ 1.1 m ~ Baixa-mar
23:42 ~ 3.0 m ~ Preia-mar 

05:18 ~ 1.0 m ~ Baixa-mar  
11:50 ~ 3.3 m ~ Preia-mar 
17:45 ~ 1.1 m ~ Baixa-mar
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