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A notícia da morte inesperada de 
alguém, é sempre um choque. 

Recentemente, a morte inespe-
rada de Pedro Lima chocou-nos 
a todos. São milhares os casos de 
pessoas que, anualmente, colocam 
um ponto final nas suas vidas. 

Já aqui escrevi sobre as doenças 
mentais, das quais a depressão faz 
parte. Já aqui escrevi que esta é uma 
das áreas da saúde que tem sido, ao 
longo dos anos, mais negligenciada, 
não havendo ainda respostas ade-
quadas, ao nível da saúde pública. 
A maior parte do acompanhamento 
psicológico ou psiquiátrico, em Por-
tugal, é feito no privado. Ficam de 
fora os mais carenciados.  

Por outro lado, o preconceito. O 
preconceito que, inevitavelmente, 
conduz quem sofre de depressão, 
ou de um outro qualquer transtor-
no da mente, ao isolamento social, 
à degradação da qualidade de vida, 
ao agravamento do seu estado de 
saúde culminando o, longo e tor-
tuoso caminho, muitas vezes, no 
suicídio. O preconceito que faz com 
que a vergonha não permita que o 
caminho a seguir, por quem padece 
de uma depressão, seja a procura 
de ajuda. O preconceito que con-
duz ao sofrimento silenciado.  O 
preconceito que conduz ao fingi-
mento. O preconceito que conduz 
à discriminação. Que destrói vidas. 
O preconceito que é ‘só’ estúpido. 

As doenças mentais não podem 
ser desvalorizadas. A depressão 
não pode ser desvalorizada, nem 
estigmatizada. Ao contrário do que 
os menos informados julgam, a cura 
não assenta em frases feitas: ‘andar 
para a frente’, ‘não baixar os braços’, 
‘ser-se forte’, ‘não se perder tempo 
com disparates’, ‘pensar-se nos fi-
lhos’, ‘ter-se calma’, ‘disfrutar-se 

O ser humano é muito mais do que 
aquilo que aparenta ser

OPINIÃO

Carla Cisa

do que a vida tem de bom’. Não é 
simples assim. A depressão é uma 
doença do cérebro. Não se trata de 
um mal-estar, não é simplesmente 
uma perturbação psicológica. É uma 
doença.

70% dos suicídios em Portugal são 
motivados por depressões.

A saúde mental continua à espera 
de respostas. Em Portugal, um quin-
to da população sofre de perturba-
ções da mente. Portugal é o segundo 
país da Europa com a maior taxa de 
prevalência de doenças psiquiátri-
cas, e em 65% dos casos os doentes 
estão sem tratamento. 

O momento que hoje vivemos, em 
que o desemprego, a falta de ren-
dimentos, a redução dos salários, 
o isolamento, a alteração de com-
portamentos, o necessário afasta-
mento dos que nos são queridos, o 
estarmos privados de afetos e con-
dicionados na forma como fomos 
habituados a socializar e a incer-
teza,  têm vindo a conduzir, dizem 
os especialistas, a um aumento dos 
sintomas de ansiedade e de stress 
e, inevitavelmente, a depressões.    

Em 2020, e ao que tudo parecia 
indicar, importantes passos estavam 
previstos para a reforma da saúde 
mental. Depois veio a pandemia. 
Que não se esqueçam que a aposta 
nesta área da saúde, não pode ficar 
para trás.   

Quanto a nós, devemos estar in-
formados e deixarmos o preconceito 
de lado. Até porque, um dia, a doen-
ça pode bater à nossa porta. 

O ser humano é muito mais do que 
aquilo que aparenta ser.  

Directora-geral da WeMob

Felicitação 165º 
aniversário

O Vitória Futebol Clube felicita o 
jornal OSETUBALENSE pelo seu 
165º aniversário, fazendo votos de 
que comemore muitos mais, juntos 
e em prol da nossa cidade.
Vitória Futebol Clube

NR: A equipa do jornal O 
SETUBALENSE agradece o gesto do 
Vitória Futebol Clube.

Parabéns a O Setubalense

Desejo os meus mais 
sincero parabéns ao jornal O 
SETUBALENSE. São 165 anos 
de muita história, ao serviço da 
população setubalense e do 
distrito de Setúbal. Este jornal é 
uma referência a nível nacional 
e um grande exemplo ao nível 
do jornalismo, tanto regional 
como nacional. O que mais me 
cativa neste jornal é o facto de 
publicarem as informações com 

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa, 
visitou ontem o “Bebé da Cidade” no Hospital Nossa Senhora do 
Rosário. A criança nasceu no Dia da Cidade, comemorado a 28 
de Junho, pelas 06h40. “O autarca ofereceu aos pais, residentes 
na Freguesia do Alto do Seixalinho, um cabaz com produtos de 
higiene para o bebé - um rapaz – e o Diploma de “Bebé da Cidade””, 
revela a autarquia em nota publicada na sua página na rede social 
Facebook.

O REPARO 

CARTAS DO LEITOR

Presidente 
da autarquia 
do Barreiro 
visita “Bebé da 
Cidade”

rigor e exactidão. Como apologista 
da liberdade de expressão e da 
liberdade de imprensa, os morais 
do jornal reflectem também os 
meus. Espero que a comunidade 
continue a dar o devido valor a este 
jornal e à sua importância histórica. 
Fundado no ano de 1855, e apesar 
de terem existido algumas pausas 
na sua publicação, um jornal com 
165 anos não se mantém activo por 
coincidência, mas sim devido a dois 
grandes factores. O primeiro é por 
possuir um jornalismo de excelência 
e um trabalho exemplar dos seus 
colaboradores e profissionais. O 
segundo é a aceitação deste jornal 
por parte da população do distrito 
de Setúbal, que o vê e lê com 
carinho. A culminação destes dois 
fatores faz com que O Setubalense 
tenha e continue a ter uma grande 
influência na região. Por este motivo 
desejo muito sucesso ao periódico, 
e que continue a ser publicado 
durante muitos anos.
Gonçalo Veríssimo, Setúbal
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ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua
carta ou comentário para
correiodoleitor@osetubalense.com,
para a morada Travessa Gaspar
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os
750 caracteres e o jornal reserva-se o
direito de seleccionar ou cortar.
Não devolvemos originais.

O presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes 
(AMT) mostrou-se ontem surpreendido com a sobrelotação 

nos transportes públicos. “Não era previsível que acontecesse isto. 
[…] É uma coisa nova, estavam os serviços mínimos, de repente 
começa a avalanche de utilizadores de transportes”, disse João 
Carvalho na Assembleia da República. Surpreendentes são as 
declarações do responsável. Ou talvez não. Com o caos que têm sido 
os transportes já se tinha percebido que a AMT estava a dormir.

A FIGURA
João 
Carvalho
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A Câmara de Alcácer do Sal iniciou esta 
semana a distribuição de 60 mil máscaras 
de protecção individual pela população 
do concelho, informou o município. A 
distribuição de envelopes com 10 máscaras 
de proteção individual pelas habitações da 
cidade, arrancou num percurso que teve 
início no Bairro de São Pedro e terminou no 

Bairro do Rio de Clérigos, com passagem 
por toda a zona baixa de Alcácer, Bairro 
dos Açougues, Cabo da Vila e Bairro do 
Laranjal. A entrega destas 60 mil máscaras, 
adquiridas pela Câmara Municipal de 
Alcácer do Sal, irá prolongar-se durante os 
próximos dias, prevendo-se que todo o 
concelho seja abrangido.
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Os TST, que servem a 
Península de Setúbal, 
retomaram as carreiras 
para Lisboa que ainda 
estavam suspensas

TRANSPORTES 

Autocarros começaram ontem a fazer 
mais 4.000 viagens na área metropolitana

A Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) conta desde ontem com 
mais cerca de 4.000 viagens de 
autocarros, face à oferta registada 
em Junho, permitindo que a capa-
cidade fique a 90% da que existia 
no mesmo período do ano passado.

Em comunicado divulgado ontem, 
a AML, que tem funções como auto-
ridade de transporte, avança que a 
“oferta de transporte público rodo-
viário de passageiros na região me-
tropolitana de Lisboa foi reforçada 
para mais de 90%, relativamente à 
existente no período pré-pandémi-
co, o que se traduz, em termos con-
cretos, num crescimento de cerca 
de 4.000 circulações por dia, face 
à oferta registada em junho”.

Segundo a AML, a oferta configu-
ra “mais cerca de 57.000 quilóme-
tros percorridos diariamente pelos 
transportes rodoviários na área me-
tropolitana de Lisboa”.

De acordo com o organismo, 
os TST – Transportes Sul do Tejo, 
que servem a Península de Setú-
bal, estão a proceder a um reforço 

Os TST reforçaram o serviço e, segundo a AML, retomaram as ligações suspensas para Lisboa
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global do serviço de transportes, 
tendo sido retomadas as ligações 
a Lisboa que ainda se encontravam 
suspensas.

A Área Metropolitana de Lisboa, 
os municípios e os operadores es-
tão, de uma forma conjunta, a mo-
nitorizar os serviços oferecidos, 
“para procederem, em caso de ne-
cessidade, a reajustes na oferta”, 
visando a prestação de um serviço 
público de transportes seguro e que 
vá ao encontro das necessidades de 
mobilidade da população da área 
metropolitana de Lisboa.

ALMADA

Homem de 33 
anos morto 
à facada no 
bairro Vale 
Figueira

Um homem de 33 anos foi morto à fa-
cada durante a madrugada de ontem 
no bairro Vale Figueira, em Almada, nu-
ma rixa com duas pessoas que já foram 
identificadas, informou fonte da GNR.

Os militares foram alertados por 
chamada telefónica para “vários dis-
paros na via pública”, mas, ao che-
garem ao bairro, encontraram “uma 
vítima já cadáver no chão com feri-
mentos de faca no tórax”, adiantou 
à Lusa fonte da GNR.

Segundo a força policial, a morte 
deverá ter sido causada pelo esfa-
queamento e o óbito foi declarado no 
local pelo médico da Viatura Médica 
de Emergência e Reanimação (VMER).

Apesar do alerta para os disparos, 
“as patrulhas não conseguiram verifi-
car indícios ou vestígios da utilização 
da arma de fogo”, indicou.

Durante as diligências, a GNR iso-
lou a zona onde o crime ocorreu e 
inquiriu “todas as testemunhas que 
estavam no local e que alegadamente 
presenciaram a situação”.

“Terá sido uma rixa entre o falecido 
e mais duas ou três pessoas, sendo 
que duas delas foram identificadas 
por testemunhas que residem no 
bairro”, mencionou.

O caso está agora entregue à Polí-
cia Judiciária (PJ) que também este-
ve no local “a fazer perícias”, referiu 
a GNR.

Ontem, a Autoridade da Mobili-
dade e dos Transportes (AMT) ad-
mitiu que tem havido sobrelotação 
nos transportes públicos de passa-
geiros do país, com a passagem do 
estado de emergência para o de 
calamidade, devido à “avalanche” 
de utilizadores.

“Tem havido sobrelotação, nós 
temos recebido reclamações”, disse 
o presidente da AMT, João Carva-
lho, aos deputados da comissão de 
Economia, Inovação, Obras Públicas 
e Habitação, na Assembleia da Re-
pública, em Lisboa.

“Não era previsível que aconteces-
se isto. […] É uma coisa nova, estavam 
os serviços mínimos, de repente co-
meça a avalanche de utilizadores de 
transportes”, acrescentou.

Segundo aquele responsável, a 
AMT, que regula e fiscaliza do sec-
tor dos transportes em Portugal, 
recebeu 400 reclamações rela-
tivamente ao transporte público 
de passageiros, entre o estado de 
emergência e o de calamidade, não 
só referentes a sobrelotação, mas 
também sobre questões de segu-
rança e higiene.  Lusa

Alcácer do Sal 
distribui 
60 mil máscaras 
porta-a-porta
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AVENIDA DA LIBERDADE

Nova rotunda junto ao terminal facilita circulação dos TCB no Barreiro
Foi aprovada recentemente, em 
reunião do executivo barreirense, a 
abertura do concurso público para a 
reformulação da mobilidade e espaço 
público da Avenida da Liberdade, na 
Verderena, junto ao Terminal Rodo-
-Ferro-Fluvial, num investimento de 
2,5 milhões de euros. A intervenção 
do município inclui a construção de 
uma rotunda, no acesso principal 

à estação, que pretende “tornar o 
tráfego mais fluído por oposição ao 
actual conjunto de vias e semafori-
zação existente”.

No local, vai também avançar a 
“construção de uma rede ciclável e 
pedonal”, que dará continuidade à 
ligação já existente na zona do Polis, 
para promover “uma maior conecti-
vidade” entre as duas zonas. Rui Bra-

ga, vereador responsável pela Obras 
Municipais, explicou que esta é “uma 
obra que terá um enorme impacto 
na qualidade de vida” da população 
e que “o projecto está pronto para ir 
a concurso”, contando com o apoio 
de 950 mil euros, oriundos da verba 
de financiamento destinada ao Pla-
no de Acção de Mobilidade Urbana 
Sustentável.

Com a retirada dos semáforos 
da área onde vai decorrer a inter-
venção, a autarquia garante que 
“consegue melhorar os tempos das 
carreiras que ali chegam, quer na saí-
da, quer na entrada dos Transpor-
tes Colectivos do Barreiro (TCB)”, 
privilegiando e incentivando o uso 
do transporte público. “Este é mais 
um nó que desatamos, em que me-

lhoramos em muito a mobilidade 
dos automóveis na nossa cidade”, 
acrescentou Rui Braga.

O vereador destaca que esta obra 
“está em linha com aquilo que tem 
sido a estratégia do município nas 
reformulações efectuadas em aveni-
das”, à semelhança do que aconteceu 
com a Avenida dos Fuzileiros Navais, 
na freguesia de Santo André.  L.G.
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Setúbal

Na audição da Comissão 
Parlamentar da Saúde a 
deputada Paula Santos 
recordou que “o Governo 
prorrogou por mais 90 dias o 
concurso para a adjudicação 
do projecto do Hospital 
no Seixal”, considerando 
os adiamentos sobre este 
equipamento “lamentáveis, 
uma vez que já passaram dois 
anos desde a última promessa 
do Governo” e “o concurso 

para a construção de um 
equipamento de saúde com a 
importância deste continua 
por concluir”, aponta. 
Neste caso a Secretária 
de Estado Adjunta e da 
Saúde também admite que 
admite “há atrasos”, mas 
há “um grande empenho da 
Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
para que os atrasos sejam 
recuperados”.

Seixal  Hospital também 
fica em espera

Secretaria de Estado admite atraso 
na ampliação do Hospital São Bernardo

A deputada do PCP, Paula Santos 
questionou ontem o Governo, du-
rante a audição da Comissão Par-
lamentar da Saúde, sobre quando 
será concretizada a ampliação do 
Hospital de São Bernardo consi-
derando o risco de funcionamen-
to  deste equipamento, nomea-
damente no serviço de Urgência 
Geral. Em resposta a secretária de 
Estado Ajunta e da Saúde, Jamila 
Madeira, afirma que no campo 
dos investimentos o Governo 
tem procurado manter um grau 
de normalidade e de evolução 
dos objectivos planeados, apesar 
do contexto atípico causado pela 
Covid-19.

A secretária de Estado garantiu 
por isso que “a urgência do Hospi-
tal de São Bernardo está em cima 
da mesa e depende, também, da 
reorganização do Hospital do Ou-
tão”, afirmando que “logo que es-
se processo esteja concluído será 
possível avançar com a ampliação 
do São Bernardo”.

A ministra da Saúde, Marta Temi-
do, optou pelo silêncio nas ques-
tões que envolvem o Centro Hos-
pitalar de Setúbal, não adiantando 
datas para o avanço da obra.

Paula Santos recordou que este 
equipamento hospitalar está em 
risco de “fechar valências devido 
à falta de especialistas e equipa-
mentos e às limitações nas insta-
lações físicas”, exigindo, por isso, 
a abertura de concurso agora, e 
que o equipamento seja incluído 
em Orçamento de Estado, ques-
tionando “porque tal não aconte-

Ana Martins Ventura

Jamila Madeira garante 
que projecto é urgente 
e não está esquecido. 
Dores Meira vai exigir 
respostas ao Governo

CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL
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ceu até ao momento”.
Nuno Carvalho, deputado do 

PSD, destacou o Centro Hospita-
lar de Setúbal pelo facto de servir 
cerca de 250 mil habitantes na 
península, referindo que “quan-
do tudo falha em Setúbal, afecta 
outros hospitais da região como o 
Garcia de Orta. O social-democrata 
destacou ainda o serviço de obs-
téctricia “em risco de extinção” e 
exige que, “aquilo que foi planeado 
no passado seja concretizado, para 
que serviços essenciais não sejam 
encerrados”. 

No mesmo dia, durante sessão 
de Câmara de Setúbal realizada on-
tem nos Paços do Concelho e que 

representou a primeira reunião 
após o desconfinamento, Maria das 
Dores Meira garantiu que vai exi-
gir respostas ao Governo sobre a 
ampliação do Hospital de São Ber-
nardo, “cujo início estava garantido 
para este ano mas até agora não se 
iniciou nem teve respostas concre-
tas para quando será anunciada”.

A autarca reconhece as difi-
culdades da Ministra da Saúde, 
Marta Temido, em reunir dada 
conjuntura actual” afirmando que 
por esse motivo vai insistir com 
o Secretário de Estado da Saúde, 
António Sales, para que avance 
as respostas caso “a ministra não 
tenha disponibilidade”.

Deputados do PCP e PSD apontam colapso nos serviços de Urgência Geral e obstéctricia 



Os Lions de Portugal vão 
financiar dois projetos de 
investigação na área do cancro 
infantil, com a atribuição de duas 
bolsas, no valor de 13 500,00 
euros cada. 
Das seis candidaturas 
apresentadas a concurso, a 

escolha do júri recaiu em dois 
projectos, um deles liderado 
pela investigadora Célia Gomes, 
do Instituto de Investigação 
Clínica e Biomédica (iCBR) 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra e o 
outro por Jorge Lima, do Centro 

Hospitalar Universitário de São 
João.
A cerimónia de entrega de 
bolsas, realizada no Centro de 
Artes de Águeda, serviu ainda 
para dar a conhecer o Hino do 
projeto LUCAS, de apoio ao 
combate do cancro infantil.
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Lions entregam 
bolsas para apoiar 
investigação 
do cancro infantil  

Ana Martins Ventura

Reunião anual 
de Transmissão 
de Tarefas decorreu 
em formato digital

ANO ROTÁRIO DE 2020/21

Alberto Vale Rêgo assume presidência 
do Rotary Club de Setúbal

Alberto Vale Rêgo, tomou posse co-
mo presidente eleito do Rotary Club 
de Setúbal (RCS), substituindo por 
um ano rotário a presidente cessan-
te, Maria Helena Fragôso de Mattos. 
Devido à Covid-19, a reunião anual 
de Transmissão de Tarefas do Rota-
ry Club de Setúbal, durante a qual 
foi realizada a tomada de posse a 27 
de Junho, realizou-se na sede desta 
associação sem a presença de con-
vidado. Estiveram apenas presentes 
os Conselhos Directores Cessante 
e Eleito. Os restantes membros e 
convidados assistiram à cerimónia 
por via digital. 

Durante o evento, a presidente 
cessante lembrou o trajecto do RCS 
durante o último ano rotário, du-
rante o qual “nem a inesperada e 
indesejável pandemia fez abrandar 
o ritmo de trabalho do clube, obri-
gando sim a uma estruturação da 
forma de funcionamento do mes-
mo, nomeadamente através das 
reuniões semanais por via digital e 
não presencial”.

Na mensagem de compromisso 
para este novo mandato, Vale Rêgo, 
eleito presidente pela segunda vez, 
depois de ter assumido o cargo no 
Ano Rotário de 2013 – 2014, refe-
riu ac sua intenção de reforçar a 
formação dos dirigentes, “afim de 
garantir a sustentabilidade e con-
tinuidade do clube com aumento 
de competência e do número dos 
seus membros”. Um novo trabalho 
de equipa que será orientado pelo 
lema “Rotary Abre Oportunidades”.

Em ano marcado pela pandemia, 
no momento da passagem do colar, 
a presidente cessante, Maria Helena 
Fragôso destacou a maior activida-
de do RCS na aquisição e distribui-
ção de Equipamentos de Protecção 
Individual (EPI) por “instituições de 

Alberto Vale Rêgo sucede a Maria Helena Mattos à frente dos rotários de Setúbal
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ainda a atribuição de um Paul Harris 
pela Past Governadora do Distrito 
1960, Ilda Brás, a Maria do Rosário 
Lopes, o primeiro membro femini-
no do RCS, reconhecida pelo seu 
trabalho na organização do Baile 
da Rosa, onde foi comemorado o 

Aniversário do Rotary Internacional 
e angariados fundos para um pro-
jecto internacional.

Foi ainda atribuído o estatuto de 
Sócia Honorária a Maria Dália Vale 
Rêgo, pela sua contínua, e dedicada 
colaboração.

saúde e de intervenção próxima às 
populações em situação social e de 
saúde, de risco, mantendo o clube 
sempre a sua preocupação em ser-
vir quem mais necessita”.

A finalizar as suas funções, Maria 
Helena Fragôso de Mattos veiculou 

O Rotary Club de Setúbal 
entregou à Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental 
(APPACDM) de Setúbal, um 
conjunto de equipamentos 
destinados à montagem de 
uma Cozinha Pedagógica, nas 
suas instalações na Qtª da 
Serralheira em Setúbal.

Uma aquisição de 
equipamentos que só foi 
possível “graças ao Subsídio 
Distrital do Distrito Rotário 
1960 da Rotary Foundation”, 

Apoio APPACDM ganha equipamento 
para nova cozinha pedagógica

recorda esta associação que se 
dedica à filantropia social.

Durante a entrega de 
equipamentos o presidente 
da APPACDM, José Salazar, 
referiu que a oferta deste 
equipamento, é significativa, 
pois o mesmo irá permitir 
o desenvolvimento dos 
jovens acompanhados pela 
instituição, capacitando-os 
de forma muito concreta para 
uma maior e indispensável 
autonomia e promovendo o seu 
desenvolvimento.

DR

BREVES

Uma exposição fotográfica de 
José A. Carvalho “Festas do 
Mar”, patente na Biblioteca 
de Azeitão partilha aspetos 
da história recente de três 
celebrações religiosas da 
comunidade piscatória 
setubalense e estará 
disponível a partir deste 
sábado, até 19 de Setembro.
Uma mostra organizada 
pela Câmara Municipal de 
Setúbal, que evoca memórias 
da Festa de Nossa Senhora 
do Rosário de Troia, do Novo 
Círio da Arrábida de Setúbal e 
da Festa do Senhor Jesus do 
Bonfim, símbolo das tradições 
e devoções religiosas das 
comunidades piscatórias.

A Câmara Municipal de 
Setúbal e a Associação Save 
The Custom Culture, como 
organizadores, decidiram 
em conjunto adiar a edição 
de 2020 do Setúbal Custom 
Weekend, agendado para os 
dias 25 e 26 de Setembro.
Em 2021, a edição será 
reagendada para 2021 e irá 
assinalar o 10.º aniversário dos 
Harley Riders Setúbal.
A decisão do adiamento deste 
evento, já com alguns meses 
de antecedência resulta da 
ponderação entre a Câmara 
de Setúbal e a Associação 
Save The Custom Culture, por 
considerarem que, na actual 
situação, “não é possível 
realizar em segurança um 
evento que atrai milhares 
de visitantes nacionais e 
estrangeiros”.

EXPOSIÇÃO
Tradições e fé 
da comunidade 
piscatória

ADIAMENTO
Setúbal Custom 
Weekend
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Câmara prepara arranque do corredor 
urbano da Avenida 1.º de Maio

A Câmara da Moita aprovou recen-
temente, em reunião de executivo, 
a abertura dos concursos públicos 
referentes às empreitadas de exe-
cução da estruturação do corredor 
urbano da Avenida 1.º de Maio, na 
freguesia da Baixa da Banheira, e 
da requalificação paisagística do 
Largo do Descarregador, em Alhos 
Vedros.

As intervenções em ambos os 
espaços públicos, fazem parte do 
Plano Estratégico de Desenvol-
vimento Urbano do município e 
serão cofinanciadas pelo FEDER, 
no âmbito da candidatura que foi 
apresentada pela autarquia ao 
Programa Operacional Regional 
de Lisboa.

A obra estruturante prevista pa-
ra a Baixa da Banheira, aprovada 
por maioria, vai consistir no “per-
filamento da Avenida 1º de Maio, 
numa extensão de cerca de 1,7 

Luís Geirinhas

Município quer 
integrar ligação 
pedonal e ciclável 
até à estação 
de Alhos Vedros

AUTARQUIA APROVA ABERTURA DE CONCURSOS

BAIRRO JOSÉ FERRO

DR

PS Moita reúne com moradores devido a obras de infraestrutura comercial

Antigo espaço do mercado da zona norte da Baixa da Banheira aguarda nova utilização

Carlos Albino, vereador da Câmara 
da Moita eleito pelo PS e presidente 
daquela estrutura concelhia, visi-
tou nos últimos dias o Bairro José 

Ferro, onde reuniu com alguns mo-
radores desta zona, que têm vindo 
a queixar-se do “barulho nocturno 
– tendo tornado público o vídeo do 
facto –, e poeiras que resultam das 
obras de uma futura infraestrutura 
comercial” naquela zona.

Anteriormente, em reunião da 
autarquia moitense, os eleitos so-
cialistas “tinham colocado questões 
sobre a forma como decorrem os 
trabalhos da empreitada”, tendo 

o presidente Rui Garcia (CDU), 
respondido que “havia solicitado 
ao promotor do investimento que 
fosse ele a efectuar a avaliação de 
ruído para identificar as eventuais 
infracções”.

Os eleitos do PS vêm agora afir-
mar que “é com enorme estranheza 
que verificamos a autarquia abdicar 
do seu dever de fiscalizar a favor da 
entidade privada visada na queixa 
da população” local.

A concelhia entende que o “in-
vestimento privado é bem-vindo”, 
mas considera “ser possível coor-
denar da melhor forma as inter-
venções de modo a compatibilizar 
os interesses da população e os 
do promotor comercial”, referem 
em comunicado. “O que o PS não 
entende é a desresponsabilização 
e a irresponsabilidade da Câmara 
Municipal comunista”, acusam no 
documento.  L.G.

Município quer integrar 
ligação pedonal e 
ciclável até à estação 
de Alhos Vedros

Na mesma sessão da autarquia, 
foi ainda aprovada por 
unanimidade, a proposta 
relativa ao projecto paisagístico 
prevista para o Largo do 
Descarregador, na freguesia de 
Alhos Vedros. Considerado um 
espaço público central daquela 
localidade, com “funções de 
apoio às actividades náuticas 
e de lazer”, o objectivo da 
intervenção passa pela “sua 

requalificação”, tal como O 
SETUBALENSE havia afirmado 
anteriormente.
Na Assembleia Municipal desta 
segunda-feira, o presidente da 
autarquia, Rui Garcia, afirmou 
que o início dos trabalhos 
poderá demorar “entre quatro a 
cinco meses”.
Naquela área do concelho, a 
autarquia pretende “melhorar 
a circulação de pessoas” e 

a sua “proximidade ao rio”, 
incluindo o ordenamento do 
estacionamento, bem como 
o acesso dos reboques das 
embarcações até ao guincho”. 
No local, o projecto prevê ainda 
a criação de um parque infantil 
e de novas zonas verdes, numa 
área total de seis mil metros 
quadrados, com um valor de 
investimento de cerca de 404 
mil euros.

Largo do Descarregador 
Obras avançam dentro de cinco meses

DR

quilómetros, desde a Rotunda das 
Fontaínhas até ao cruzamento que 
antecede o viaduto, situado junto à 
estação ferroviária de Alhos Vedros.

Nesta operação, segundo a Câ-
mara Municipal, integra-se ainda a 
“ligação pedonal e ciclável entre a 
Avenida 1.º de Maio” e a estação, 
através da Rua Henrique Galvão. 
“A requalificação de passeios e de 
acessos aos arruamentos adjacen-
tes, bem como a instalação de mo-
biliário urbano, fazem igualmente 
parte desta empreitada”, adianta o 
município, e cujo valor estimado é 
de um milhão e 927 mil euros.

A empreitada 
inclui a 
requalificação 
de passeios e 
de acessos aos 
arruametos 
adjacentes 
e instalação 
de mobiliário 
urbano
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aos campos de ténis, ao campo 
desportivo e à sede do Centro de 
Atletismo daquela localidade, para 
além de outro ponto situado no 
jardim do Alto do Facho. De acordo 
com a Câmara Municipal, os novos 
equipamentos instalados na via 
pública “visam corresponder às 

necessidades dos munícipes” que 
frequentam aquele espaço verde 
do concelho, acompanhados dos 
seus animais de companhia.
Os novos bebedouros cumprem 
deste modo todas as regras 
no que diz respeito à sua 
“manutenção e higienização”.

Novos 
bebedouros 
instalados no 
Parque da Zona 
Ribeirinha

O município da Moita já deu por 
concluída a instalação de novos 
bebedouros, apetrechados com 
uma componente destinada 
a animais, no Parque da Zona 
Ribeirinha da Baixa da Banheira, 
junto ao antigo passareiro, ao 
edifício daquela junta de freguesia, 

Luís Geirinhas

População está 
a aderir mais 
à selecção 
de plástico e metal

DADOS DIVULGADOS PELA AMARSUL

Recolha de resíduos urbanos 
aumenta no município 

De acordo com dados divulgados 
recentemente pela Amarsul – Valo-
rização e Tratamento de Resíduos Só-
lidos, entidade responsável pela re-
colha dos resíduos urbanos nos nove 
municípios da Península de Setúbal, 
o concelho da Moita tem vindo a re-
gistar uma “melhora dos resultados” 
que, segundo a autarquia, são “muito 
animadores relativamente à evolução 
das práticas de deposição selectiva” 
por parte daquela população.

A câmara revela que entre 2019 e 
o presente ano, estima-se que a va-
riação nesta recolha “represente um 
aumento de 61,9 por cento”, o que 
significa que, em média, em 2020, 
cada habitante do concelho irá “sepa-
rar 48 quilos de resíduos, superando 
a meta definida por aquela entidade, 
que se situa nos 45 quilos” por cada 
residente. Os resultados, classifica-
dos pela autarquia como “positivos”, 
no seu entender, estarão relaciona-
dos “com a multiplicação dos pontos 
de recolha implementada pela Amar-
sul, mas também com a melhoria da 
sensibilização e das boas práticas da 
população”.

A câmara esclarece que o referido 
aumento “é mais expressivo ao nível 
dos resíduos de plástico e metal”, 
com mais 87% em relação ao ano 
passado, altura em que foram reco-
lhidas 480 toneladas. Seguem-se 
os resíduos de papel e cartão, com 
mais 76,8% relativamente ao ano 
anterior (que totalizou a recolha de 
718 toneladas), sendo o aumento 
na recolha de vidro usado apenas 
de 12,7%, com mais 72 toneladas do 
que em 2019, isto de acordo com a 
projecção efectuada para o fecho 
deste ano, com dados reais até final 
do mês de Maio.

DR

Câmara Municipal diz que 
“muito mais há a melhorar”

O município, que nos últimos 
três anos tem vindo a promover 
diversas campanhas de sensibiliza-
ção ambiental, com o lema “Todos 

Juntos por Um Melhor Ambiente”, 
e cuja última fase foi lançada em 
Novembro, durante a Semana Eu-
ropeia do Ambiente (precisamen-
te dedicada à separação dos resí-
duos), já se congratulou com “esta 
melhoria e agradece a colaboração 
dos munícipes.

Recorda ainda que “muito mais 
há a melhorar, não só por parte das 
entidades que gerem estas maté-
rias no território do concelho, mas 
por toda a população, melhorando 
continuamente as nossas práticas 
diárias”, afirma em comunicado. 

BREVES

As diferentes entidades com 
intervenção social do concelho 
da Moita vão receber um apoio 
extraordinário, aprovado por 
unanimidade em sessão de 
Câmara, no valor global de 41 
500 euros, face ao aumento 
das solicitações em virtude 

da pandemia Covid-19, para 
o combate às situações de 
“vulnerabilidade e de maior 
risco da população” e para 
apoiar, reconhecer e valorizar 
a intervenção de 15 
instituições de 
solidariedade social.

A Comissão para a Cidadania 
e Igualdade de Género 
endereçou aos municípios 
da Área Metropolitana de 
Lisboa, o convite para adesão 
ao Protocolo de Cooperação 
para a Igualdade e Não 
Discriminação, que visa a 

“implementação de medida 
e acções” que concorram 
para a territorialização desta 
estratégia nacional entre 
os anos de 2018-2030. O 
município da Moita aprovou 
na última semana a adesão ao 
protocolo.

A Câmara Municipal da Moita 
aprovou por unanimidade, em 
reunião daquele executivo, o 
Plano dos Transportes Escolares 
para o ano lectivo 2020-

2021, que tem um custo anual 
previsto de 174 mil e 400 euros. 
O município estima que a sua 
comparticipação neste âmbito 
seja de 133 mil e 800 euros. 

APOIO DE 41 500 EUROS
Entidades com intervenção social 
recebem verbas

PROTOCOLO
Câmara aprova adesão á comissão 
metropolitana

ANO LECTIVO
Plano de Transportes Escolares 
recebe verbas

DR

O concelho da Moita teve um 
aumento de 61,9% na recolha de 
resíduos selectivos

61,9%

Tendo em conta as 
“dificuldades que os grupos 
de forcados enfrentam neste 
momento”, a Câmara da 
Moita aprovou em reunião do 
executivo, por unanimidade, 
a atribuição de um apoio 

financeiro de dois mil euros a 
estes grupos. Neste sentido, 
foram contemplados os 
forcados dos Amadores 
do Aposento da Moita, 
assim como o Grupo 
de Amadores da Moita.

TAUROMAQUIA
Grupos de forcados do concelho vão 
receber dois mil euros
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Moita

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

PUBLICIDADE

POLÉMICA

Troca de insultos entre eleitos 
marca Assembleia Municipal 
Uma troca de insultos, entre Eurí-
dice Pereira (PS), e Nuno Cavaco, 
presidente da União de Freguesias 
da Baixa da Banheira e do Vale da 
Amoreira (CDU), marcou a sessão 
da passada sexta-feira da Assem-
bleia Municipal da Moita, realizada 
nas instalações do Fórum Munici-
pal José Manuel Figueiredo.

O incidente, no período antes da 
ordem do dia, alegadamente, sobre 
afirmações da deputada acerca do 
autarca banheirense, que o mesmo 
classificou de “ofensivas”, acabou 
por levar o comunista a afirmar 
que estaria disposto a chamar as 
autoridades.

Foi então que os ânimos aque-
ceram, com o presidente da me-
sa, João Lobo, a solicitar a ambos 
que colocassem um ponto final na 
desavença. “Peço-vos que parem, 

com respeito pelos munícipes que 
nos elegeram”, afirmou, exaltado 
com o episódio. A discussão acon-
teceu na altura em que estava a ser 
discutida uma proposta apresenta-
da por Tânia Ribeiro (CDU), sobre 
a questão das carreiras dos traba-
lhadores que integram a função 
pública.

Nuno Cavaco pediu desculpas a 
todos, com excepção da deputa-
da, tendo referido que seria mais 
“moderado” até à conclusão das 
duas sessões realizadas até esta 
segunda-feira.

Em defesa da sua honra, a depu-
tada acusou o presidente da União 
de Freguesias de “inventar uma 
ofensa, com termos que não fazem 
parte do meu léxico”, rejeitando ter 
feito qualquer tipo de comentários. 

Entretanto, esta semana, a con-

celhia do PS emitiu um comunicado 
onde afirma que o partido “não se 
revê nesta forma de fazer política”. 
Os socialistas dizem que o autar-
ca terá assumido “uma postura de 
desrespeito para com os eleitos 
do PS”, situação que “não é infe-
lizmente inédita”, acrescentando 
que o mesmo “tem demonstrado 
insistentemente conviver mal com 
a crítica e a oposição, recorrendo 
constantemente ao insulto e à 
mentira”.

A concelhia do PS “repudia to-
do e qualquer comportamento que 
coloque em causa a dignidade das 
instituições democráticas”, e afir-
ma que “continuará a fazer o que 
sempre tem feito, afirmando o seu 
projecto político com respeito por 
todos os eleitos das demais forças 
políticas”.  L.G.

Programa será definido 
em Agosto em função 
da pandemia

13 A 17 DE SETEMBRO

Festas de Nossa Senhora da 
Boa Viagem vão ser adaptadas 

Luís Geirinhas

O município moitense, em conjunto 
com a Comissão de Festas e a Paró-
quia da Moita, está a equacionar a 
hipótese dos festejos deste ano em 
Honra de Nossa Senhora da Boa Via-
gem, poderem vir a decorrer entre 13 
e 17 de Setembro, não como “festas”, 
mas apenas como “comemorações”, 
que a serem realizadas, terão lugar em 
moldes completamente diferentes do 
habitual, dependentes da evolução da 
pandemia.

A decisão, aprovada na sessão ca-
marária da última semana, com os 
votos contra do PS, determina que as 
comemorações terão uma duração 
“não superior a cinco dias”. Rui Garcia, 
presidente da autarquia, deu conta 
dessa “intenção”, assumindo a mesma 
como uma “opção”, que estará sempre 
“condicionada às orientações emana-
das pela Direcção-Geral de Saúde”.

A resolução final sobre esta maté-
ria será conhecida apenas no final de 
Agosto, com a eventual aprovação de 
uma nova deliberação deste executi-
vo. A edilidade lembra que a Comissão 
de Festas da Moita “deverá apresen-
tar à Câmara Municipal um programa 
detalhado, devidamente adequado 
às condições determinadas pela crise 
pandémica e com parecer favorável da 
autoridade de saúde”.

O documento aprovado pelo execu-
tivo “prevê igualmente que a avaliação 

das comemorações relativamente à 
pandemia seja permanente, quer pre-
viamente ao seu início, quer durante 
o decorrer da mesma”, podendo, en-
tretanto, ser “decidido o seu cancela-
mento imediato a qualquer momen-
to”, caso não estejam asseguradas as 
necessárias condições de segurança 
sanitária.

“As festas como aquelas que conhe-
cemos são impossíveis”, destaca Rui 
Garcia, que foi criticado por membros 
da oposição devido à proposta só ter 
sido divulgada no início da mesma 
reunião. O autarca frisou que o facto 
de estas comemorações estarem pro-
gramadas “a dois meses de distância 
da data prevista”, ainda levanta muitas 
“incertezas” sobre a evolução da si-
tuação da Covid-19, podendo aquele 
período coincidir com o momento em 
que “este tipo de eventos possam já 
ser retomados”, embora com muitas 
condicionantes.

O presidente adianta que as comemo-
rações deverão iniciar-se no dia 13, com 
a realização da Procissão, e que a “des-
locação do andor se faça numa viatura, 
sem paragens e com todas as medidas 
necessárias para não haver ajuntamen-
tos, designadamente na zona do cais”, 
com a interdição do acesso às embar-
cações, com excepção de um número 
reduzido de proprietários dos barcos.

Rui Garcia admite que o programa 
“seja mínimo, com alguma animação, 
essencialmente local, e com a demar-
cação dos acessos e dos lugares”, ten-
do excluído a realização de iniciativas 
de maior dimensão, como a Tarde do 
Fogareiro, as largadas, bailes e espec-
táculos com nomes sonantes, sem a 
maior parte dos feirantes e com um 
fogo-de-artifício no final do programa, 
lançado a partir de um local diferente.

O programa vai contemplar alguma animação mas em escala mínima

DR



na Galeria de Exposições do mesmo 
teatro a mostra “O sonho de J.” – com 
produção e instalação de José Manuel 
Castanheira. 

Às 21h00, a Sala Principal do TMJB 
recebe a primeira estreia do Festival. 
“Bruscamente no Verão passado”, o 
texto cénico mais chocante de Ten-
nessee Williams, com encenação de 
Carlos Avilez, pelo Teatro Experimen-
tal de Cascais. Um texto que descre-
ver a atmosfera de repressão sexual, 
de infinita hipocrisia e de multiformes 
relações de poder e manipulação; a ho-
mossexualidade, a violação, a loucura 
e até o canibalismo

Meia hora depois, vão estar em pal-
co mais dois espectáculos: “Mártir”, de 
Marius vonMayenburg, com encena-
ção de Rodrigo Francisco, pela Com-
panhia de Teatro de Almada, na Sala 
Experimental do TMJB. No Salão de 
Festas da Incrível Almadense vai estar 
“A grande emissão do mundo portu-
guês”, com dramaturgia de Jorge Pau-
linhos e encenação de Isabel Craveiro, 
pelo Teatrão, de Coimbra.

Este ano sem o palco grande da Es-
cola D. António da Costa, por questões 
sanitárias, o Festival de Almada, que 
tem como autor do cartaz o artista 
plástico Pedro Proença,  vai manter os 

Colóquios na Esplanada, com actores 
e encenadores, apresentar o livro "O 
que pode ser visto", do encenador 
alemão Hajo Schülere, resultante dos 
workshops do ano passado, e contar 
com a coreógrafa Madalena Victorino, 
para as oficinas deste ano de "O Sentido 
dos Mestres".

Ao todo, é proposto ao público 90 
sessões de teatro, em cinco palcos em 
Almada (Teatro Municipal Joaquim 
Benite, Fórum Municipal Romeu Cor-
reia, Incrível Almadense, Academia 
Almadense e Teatro-Estúdio António 
Assunção) e um palco em Lisboa (Cen-
tro Cultural de Belém).
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AlmadaA Feira do Mocho regressa ao concelho 
de Almada, no sábado, entre as 10h00 
e as 18h00, para mais uma edição de 
Verão que irá acontecer no renovado 
Jardim da Cova da Piedade.
Para conhecer, há várias propostas de 
artesanato criativo.  A edição da Feira 
do Mocho, em Almada, irá realizar-se 

com todas as medidas de segurança, 
assim, todos os pontos de venda 
terão desinfectante para as mãos, de 
utilização obrigatória antes de tocar 
em qualquer artigo.  A autarquia alerta 
ainda para o necessário distanciamento 
de 2 metros entre os visitantes e que é 
obrigatório o uso de máscara.

Feira do Mocho 
‘estreia’ Jardim da 
Cova da Piedade

Humberto Lameiras

Cinco salas de 
espectáculos em 
Almada e uma em 
Lisboa. 90 sessões por 
17 companhias, sendo 
14 delas portuguesas 

“BRUSCAMENTE NO VERÃO PASSADO” ABRE 37.ª EDIÇÃO

Festival de Almada arranca amanhã com três 
espectáculos e duas exposições

A 37.ª edição do Festival de Almada co-
meça amanhã com três espectáculos e 
inauguração de duas exposições. Até 
dia 26 de Julho vão estar em palcos de 
Almada e no Centro Cultural de Belém, 
em Lisboa, 17 espectáculos, sendo 14 
deles de companhias portuguesas.

É assim um festival quase 100% em 
português, por um lado para dar mais 
palco às companhias nacionais que, 
com as medidas obrigatórias para 
contenção da pandemia foram obri-
gadas ao cancelamento ou suspensão 
de espectáculos e, por outro lado, por 
algumas companhias estrangeiras que, 
pela mesma razão de saúde, não pu-
deram viajar.

Vai ser assim uma edição “histórica”, 
como referia Rodrigo Francisco, direc-
tor artístico da Companhia de Teatro de 
Almada, a qual organiza o Festival, na 
apresentação do programa.

Na sexta-feira, às 20h00, no foyer 
do Teatro Municipal Joaquim Benite 
(TMJB), é inaugurada a exposição de 
Homenagem a Rui Mendes – “O actor 
que queria ser sinaleiro”. A seguir, abre 

O texto cénico mais chocante de Tennessee Williams é a primeira das estreias deste ano do Festival de Almada
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O Teatro-Estúdio António Assunção 
(TEAA) reabriu ontem ao público com 
a exposição “O Legado” do Cidadão 
Exemplar”. Uma mostra que vai es-
tar patente até ao final de Setembro. 
Ainda este mês marcam presença no 
TEAA a companhia Barba Azul com 
a peça “Turma de 95”, incorporada 
na programação da 37ª edição do 

Festival de Almada, e a antestreia 
do espectáculo “Assembleia”, pelos 
Actos Urbanos.

De 24 de Julho a 2 de Agosto, no 
âmbito da 25ª edição de Sementes - 
Mostra Internacional de Artes para 
o Pequeno Público, organizada pelo 
Extremo, o TEAA recebe o espectá-
culo “MAPA” - Contos e Cantos para 

a infância, de Fernando Mota. Em Se-
tembro, a comédia burlesca “Era uma 
vez...ou lá o que é que é” regressa ao 
estilo do clown moderno para alegrar 
toda a família. 

Para cumprir as regras da Direc-
ção-Geral da Saúde e do Ministério 
da Cultura para as salas de espectá-
culos, os lugares terão de ser mar-

cados com antecedência. A lotação 
é reduzida e deverá ser respeitado 
o distanciamento físico, uso obri-
gatório de máscara e higienização 
das mãos. A aquisição de bilhetes 
deverá ser feita até 48 horas antes 
do espectáculo, em numerário, no 
horário de funcionamento da bilhe-
teira do TEAA.

SEMENTES DE 24 DE JULHO A 2 DE AGOSTO

Teatro-Estúdio António Assunção está de volta aos palcos

MOBILIDADE

Inês de 
Medeiros 
reafirma túnel 
entre Trafaria 
e Algés 

A presidente da Câmara de Almada 
reafirmou a sua defesa pela cons-
trução de um túnel entre a Trafaria 
e Algés. Para Inês de Medeiras esta 
terceira travessia é fundamental para 
o “desenvolvimento da Área Metropo-
litana de Lisboa” e, particularmente, 
para Almada. A autarca respondia, 
em sede  de Assembleia Municipal, à 
questão levantada pela deputada do 
Bloco de Esquerda, Inês Bom, sobre se 
os grandes projectos para o concelho 
estão dependentes desta ligação en-
tre as duas margens do Tejo.

São empreendimentos como Almada 
Cidade da Água, o da reabilitação do Gin-
jal, em Cacilhas, ou ainda a intensificação 
de actividades da Faculdade de Ciência e 
Tecnologia. Projectos que a própria Inês 
de Medeiros disse dependerem desta 
nova travessia que, na sua opinião “é 
melhor por túnel do que por ponte”.

Depois de afirmar que, para já, “o que é 
preciso é existirem mais barcos a fazerem 
o transporte de passageiros no Tejo”, a 
presidente da Câmara de Almada adian-
tou que já começou a reunir com entida-
des competentes sobre a nova travessia 
e manifestou o interesse do executivo 
municipal ao ministro das Infraestruturas. 
Disse ainda que está a ser preparada uma 
reunião com o presidente da Câmara de 
Oeiras, Isaltino Morais, que também já 
disse ser a favor desta ligação. 

Uma coisa é certa, a intenção de 
construir o túnel já tem bastantes anos 
e, tanto na margem sul como na norte 
já existem estruturas viárias “pratica-
mente prontas” para complementar 
esta ligação, disse Inês de Medeiros. 
Trata-se da A33 em Almada e da liga-
ção à CRIL no lado de Algés.

Entretanto, a 5 de Junho, foi consti-
tuído em associação o grupo de cida-
dão que está a mobilizar a petição pú-
blica pela construção do túnel Trafaria 
– Algés. Segundo Pedro Pereira, um dos 
fundadores deste grupo, a petição on-
line, na altura, já tinha 2 mil assinaturas 
e, em papel, 2 400.   

Humberto LAmeiras
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ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

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

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

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

Bloco ClínicoBloco Clínico

A história é conhecida e vai 
pra velha.

Uns figurões apresen-
tam-se, expeditos, a prome-

ter mundos e fundos. Nas entrevistas 
que dão, não há pergunta pra que não 
tenham uma resposta imaculada. Fa-
lam de maravilhas: investimentos, 
criação de empregos, produção de 
riqueza, desenvolvimento das loca-
lidades e das regiões. O parlatório, 
a roçar o filantrópico, é de embalar. 

Quem se dá a uma fé inabalável nos 
«empreendedores», e mais os que se 
dão a ouvir e ler sem espírito crítico, re-
gozijam: «Venha o empreendimento».

A coisa acontece. Há obras. Máqui-
nas e homens num frenesi. Estruturas 
aprontadas no faz de conta do respei-
to pelos regulamentos, enquanto o 
diabo coça o nariz. A promessa entra 
a laborar.

E os crentes, enlevados no que 
veem, vaidosos das suas convicções 
e felizes do seu apoio sem reservas. 
Se alguém fala de desvios ao projeto 
inicialmente anunciado, levanta a voz 
contra irregularidades gritantes, de-

nuncia óbvias agressões ao meio am-
biente, os crentes apontam o dedo e 
acusam: «Inimigos do progresso!».

Mas há empreendimentos e em-
preendimentos. Há quem cumpra 
leis e respeite as regras. Mas tam-
bém há quem não tenha intenção 
alguma de o fazer e recorra a qual-
quer meio para conseguir o exclusivo 
intento – ganhar dinheiro, e quanto 
mais melhor, não interessando que 
seja sujo. Tropa-fandanga altamente 
especializada na matéria é o que não 
falta cá no burgo. 

O tempo passa. E a coisa corre 
para o torto. As autoridades acor-
dam e atuam, as estrangeirinhas 
descobrem-se, os crimes revelam-se. 
Quando se veem apertados, os figu-
rões fecham a loja, e agora apanhem-
-nos se forem capazes. 

E não os apanham. Porque no 
entremeio realizaram, a preceito, o 
trabalhinho de casa – amizades bem 
colocadas, compra de influências, co-
nivências ou desleixos autárquicos e 
de entidades reguladoras, buracos do 
sistema, exploraram tudo. E temos o 

epílogo de outras histórias escabro-
sas que conhecemos: um complicado 
e infindável processo judiciário, mín-
gua de provas, ilibações garantidas. 
E os mais que prováveis culpados de 
graves crimes ambientais, de pança 
cheia e orgulhosos das suas compe-
tências para enganar e furtar-se ao 
castigo, a rirem-se da justiça e dos de-
mais poderes, da crendice dos papal-
vos e das populações próximas – que 
ninguém quis ouvir no lançamento 
dos projetos e são quem sofre os 
maiores prejuízos.

Histórias de vendedores de gato 
por lebre. Novelas de começo aus-
picioso e amargos desenganos, no 
desfecho. Confusas pelo intrincado 
do desenvolvimento (o historial da 
falcatrua) e, aparentemente, difíceis 
na identificação das personagens (is-
to é, na definição dos malfeitores). Ou 
muito me engano, ou os depósitos 
de resíduos do Vale da Rosa caberão 
nesta categoria de novelas. É cá um 
palpite.

Os depósitos de resíduos do Vale da Rosa 

OPINIÃO

Juvenal José Cordeiro Danado

Professor
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PUBLICIDADE

Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 29/06/2020
MARIA EMILIA PITA PATEIRO DA CRUZ

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seu esposo, filha, netos e restante família têm o 
doloroso dever de participar o falecimento do seu ente 
muito querido e de agradecer reconhecidamente a 
todos os que se dignaram a acompanhá-lo à sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas formas, 
lhes manifestaram pesar.     

PUBLICIDADE

Necrologia Classificados

VENDO GARAGEM EM SETÚBAL
SITUADO NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS: • ÁREA ÚTIL DE 48M2; • GARAGEM / BOX FECHADA;
• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM COM COMANDO À DISTANCIA;

• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;
• DUAS GRANDES JANELAS PARA  A RUA O QUE LHE PROPORCIONA 

MUITA LUZ NATURAL;
• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS

VALOR: 28.000€ (baixa de preço) -  CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

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

Assistência - Médica e Enfermagem.
Contact. 917417583

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
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Região

Maria Carolina Coelho

Iniciativa criada em 
conjunto com Associação 
Animais de Rua chegou 
no passado fim-de-
semana a 82 animais 

CONTROLO DE COLÓNIAS

Autarquia de Alcácer do Sal 
avança com esterilização de gatos 
errantes do concelho 

A Câmara Municipal de Alcácer do Sal, 
em conjunto com a Associação Ani-
mais de Rua, com quem assinou um 
protocolo de colaboração, avançou 
no passado fim-de-semana, 27 e 28 
de Junho, com a esterilização de 82 
gatos errantes capturados “na Com-
porta, no Cambado, no Possanco, na 
Carrasqueira e na cidade”. A iniciativa, 
que aconteceu “pela primeira vez no 
concelho alcacerense”, foi desenvol-
vida “com vista ao controlo popula-
cional dos animais errantes e silves-
tres” existentes em Alcácer do Sal, 
releva a autarquia em comunicado. 

O concretização do “projecto de 
grande dimensão”, “seguido de perto 
pelo vereador Manuel Vítor de Jesus”, 
encontra-se inserido “no programa 
Capturar-Esterilizar-Devolver (CED), 
um método humano e eficaz de con-
trolo de colónias de gatos e de redu-
ção da população felina, sendo os ani-

O CROA - Centro de Recolha Oficial de 
Animais de Palmela celebrou ontem 
o seu 4º aniversário e, para assinalar 
a data, encontra-se a organizar “uma 
acção de sensibilização para o não 
abandono de animais de companhia 
e uma caminhada”, a acontecer no 
próximo domingo. 

“Para participar na caminhada basta 
comparecer entre as 10h00 às 10h30 e 
terá a oportunidade de passear um dos 

Iniciativa foi acompanhada "de perto pelo vereador Manuel Vítor de Jesus"
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mais esterilizados ainda identificados 
electronicamente com microchip, 
desparasitados interna e externa-
mente e vacinados para a raiva”.

Para a sua identificação, “os gatos es-
terilizados estão a ser devolvidos com 
um pequeno corte na orelha esquerda, 
marca internacional que os identifica 
do tratamento recebido”. A Associação 
Animais de Rua, criada para “tentar mi-
norar o sofrimento destes animais sem 
lar e evitar que nasçam outros nestas 
condições”, “distribuiu, ainda, ração 
pelas cuidadoras das colónias”.

“A existência de numerosos gatos 
errantes não esterilizados, além de 
ser prejudicial ao bem-estar dos ani-
mais, causa problemas aos munícipes 
associados à sua elevada reprodução, 
focos de insalubridade, ruído e odo-
res produzidos. Estudos demonstram 
que quando numa dada área geográ-
fica 70% dos gatos de rua são este-
rilizados, os nascimentos diminuem 
e a população estabiliza. Não haverá 
mais ninhadas e as colónias diminui-
rão com o tempo”, lê-se na mesma 
nota divulgada pelo município.

“PALMELA INSPIRA AMBIENTE”

Centro de Recolha Oficial de Animais celebra 
4º aniversário com acção de sensibilização 

SINES

Acessos 
às praias 
requalificados 
por 44 mil 
euros

A Câmara Municipal de Sines tem em 
execução um conjunto de requalifi-
cações “para a melhoria da acessibili-
dade e da segurança das praias mais 
frequentadas do concelho”, num 
investimento de 44 mil euros. Para 
o efeito, na Praia Grande de Porto 
Covo a intervenção aconteceu “na 
escadaria existente, com a colocação 
de um revestimento em madeira de 
deck”, revela a autarquia em nota de 
imprensa.

Por sua vez, “em São Torpes, teve 
início a instalação de uma estrutura 
de passadiços entre o parque de es-
tacionamento e a praia, e a coloca-
ção de uma passadeira amovível que 
permitirá a existência de um caminho 
acessível até ao local alternativo onde 
são prestados os primeiros socorros 
(posto de praia) e, também, até à li-
nha de água”, acrescenta.

A realização destas obras “vem 
complementar a empreitada em 
curso na praia da Ilha do Pesseguei-
ro”, que arrancou início no dia 20 de 
Abril com o objectivo de “qualificar 
o estacionamento e as condições de 
visitação da praia”.

Sensibilização ambiental
No âmbito do programa Bandeira 

Azul da Europa, iniciativa criada “com 
o objectivo de elevar o grau de cons-
ciencialização para a necessidade de 
se proteger o ambiente marinho e cos-
teiro”, a autarquia de Sines encontra-se a 
promover “um conjunto de actividades 
pratico-experimentais de educação e 
sensibilização ambiental em cinco praias 
do concelho”, “orientadas pela equipa 
do Centro de Ciência Viva do Lousal, no 
período das 10h00 às 18h00”. 

A segunda actividade vai decorrer ao 
longo do dia de hoje na Praia de Mor-
gavel, depois de no dia 26 de Junho o 
programa ter arrancado na Praia de São 
Torpes. Segue-se, no dia 7 de Julho, a 
Praia de Vale Figueiros / Vieirinha e, nos 
dias 9 e 14 de Julho, a Praia Grande de 
Porto Covo e a Praia da Ilha do Pesse-
gueiro, respectivamente.  

“patudos” do Centro. Participam tam-
bém os animais adoptados no CROA e 
as/os suas/eus tutoras/es. Com início e 
fim junto à entrada dos serviços opera-
cionais do município, a caminhada terá 
um percurso com cerca de 2 quilóme-
tros”, lê-se em comunicado.

Integrada na campanha “Palmela Ins-
pira Ambiente”, a iniciativa “é lançada 
numa altura em que se aproxima o pe-
ríodo de férias, em que muitas pessoas 

abandonam os seus animais de compa-
nhia para usufruírem de alguns dias alo-
jadas/os em locais onde não é permitida 
a sua presença”. No decorrer da acção, 
“vai ser distribuído um folheto com a in-
formação sobre alternativas para deixar 
o animal em boa companhia durante o 
período de férias, tudo o que se deve 
ponderar ao se decidir ter um animal 
de estimação e, ainda, informação so-
bre adopção e controlo da reprodução”.

BREVES

A iniciativa “Alcochete 
Live Stream – O regresso à 
cultura!”, promovida pela 
autarquia em conjunto com 
a Tejo Music Lab, arranca 
hoje no Fórum Cultural de 
Alcochete com a actuação da 
fadista Yola Dinis. O projecto 
vai decorrer também online, 
durante as próximas quatro 
semanas, todas as quintas e 
sextas-feiras, pelas 21h30. 

Como medida de prevenção 
contra a Covid-19, a Câmara 
Municipal de Santiago do 
Cacém tomou a decisão de 
cancelar todos os eventos 
previstos até ao mês de 
Setembro. Entre os eventos 
suspensos encontram-se as 
comemorações do Dia do 
Município, a 24 de julho, e do 
Dia da Cidade de Vila Nova de 
Santo André, a 17 e 18 de Julho. 

A Junta de Freguesia do 
Torrão, em Alcácer do Sal, 
encontra-se a promover 
visitas guiadas, para dar 
a conhecer “a típica vila 
alentejana do Torrão” a todos 
os interessados. As visitas, 
guiadas pela profissional de 
História e Arqueologia Andreia 
Alves, vão ter lugar de segunda 
a sexta-feira, mediante 
marcação prévia.

CULTURA
“Alcochete Live 
Stream”
arranca hoje

SANTIAGO CACÉM
Município 
cancela eventos 
até Setembro

TORRÃO
Freguesia 
promove visitas 
guiadas



Com o objectivo de ajudar o 
comércio tradicional do concelho 
durante o período de pandemia, a 
Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém “lançou uma campanha com 
o mote “Ajude a economia local, 
compre no comércio tradicional”, 
onde apela aos munícipes para que 

façam as suas compras nestas lojas”. 
Segundo comunicado divulgado 
pela autarquia, “o presidente da 
Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém, Álvaro Beijinha, 
sublinha que “vivemos um 
momento delicado, o país esteve 
praticamente parado e o comércio 

local viu a sua situação agravar-
se”. “Por esta razão, lançámos 
esta campanha, pois é a forma de 
ajudarmos os empresários e a nós, 
porque este tipo de acções tem 
um efeito multiplicador ao fazer 
a economia circular dentro do 
município”, lê-se na mesma nota. 
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Município de 
Santiago do 
Cacém promove 
comércio 
tradicional 

Unidade de produção 
instalada em Castelo 
de Arêz representa um 
investimento de 700 
mil euros

ALCÁCER DO SAL

Fábrica de máscaras 
FFP2 "nasce" para 
servir mercado interno

Uma unidade de produção de más-
caras FFP2 está a ser instalada em 
Alcácer do Sal, num investimento 
português de 700 mil euros para 
servir o mercado interno, divulgaram 
ontem os promotores. A fábrica, loca-
lizada na zona industrial em Castelo 
de Arêz, no concelho de Alcácer do 
Sal, vai começar a produzir em Agos-
to deste ano e poderá “tornar-se na 
única unidade do género em todo o 
país”, indicaram à agência Lusa os 
responsáveis da empresa.

“Vamos ser, possivelmente, a úni-
ca fábrica com uma linha de produ-
ção de máscaras de protecção tipo 
FFP2 em Portugal, e o material para 
este equipamento vai ser adquirido 
a uma empresa portuguesa que im-
porta de vários sítios da Europa”, 

explicaram os investidores. O pro-
jecto, que recebeu financiamento 
comunitário na ordem dos 85 por 
cento, inclui a aquisição de um ar-
mazém, a sua adaptação e a insta-
lação de maquinaria “importada da 
China” para a produção de “50 mil 
máscaras a cada oito horas, se tiver 
matéria-prima suficiente”, adiantou 
a empresa. As máscaras FFP2, indi-
cam os responsáveis, “não têm plás-
tico, nem respirador” e garantem 
“um nível de protecção de cerca de 
90%”, sendo “considerado pela le-
gislação, que está desactualizada, 
como equipamento de protecção 
individual (EPI)”.

“A nossa legislação está desa-
dequada ao momento que atra-
vessamos, com a pandemia da 
Covid-19, porque estas máscaras 
não eram consideradas essenciais 
para os hospitais e, neste momen-
to, são extremamente essenciais”, 
sublinhou. Um dos desafios “se-
rá a exportação”, mas, para já, a 
produção será “para o consumo 
interno”, como clínicas e hospi-
tais. Lusa

DR

Perante o alastrar da pandemia, 
o Governo decidiu encerrar as 
escolas em meados de Março. 
Os responsáveis pelo Ministé-

rio da Educação optaram- e bem- por 
uma solução que garantisse que os 
estudantes continuariam ocupados a 
nível intelectual, logo a desenvolver 
aprendizagens. A educação à distân-
cia entrou, então, como um raio pelas 
portas de milhões de portugueses, e 
um conceito, por vezes, debatido, mas 
pouco implementado em Portugal, pas-
sou a fazer parte do nosso dia a dia.

Ao ler uma entrevista de um repu-
tado pedagogo fiquei surpreendido 
com uma das suas afirmações: «o 
terceiro período foi tempo perdido."  
Numa perspetiva conteudista da 
educação, poderá ter alguma razão, 
embora, obviamente, ninguém de 
bom senso acreditasse  que, através 
das aulas à distância,  fosse possível 
«dar todos os conteúdos» como se 
de aulas presenciais se tratasse; já no 
que respeita ao desenvolvimento de 
aprendizagens significativas, muito 
úteis no futuro, estou certo que o 
«terceiro período» correspondeu a 
um tempo muito, mesmo muito, pro-
dutivo, quer para professores, alunos 
e pais, quer para todos os que estive-
ram atentos à educação a partir da 
segunda quinzena de Março.

Muitos alunos desenvolveram a ca-
pacidade de autonomia alcançando 
um desempenho talvez superior ao 
conquistado em toda a sua vida de 
estudantes, sentiram saudades da 
escola- aprenderam a valorizar mais 
os professores, as aprendizagens e os 
amigos-, aproximaram-se dos seus fa-
miliares- apenderam a valorizar mais 
a família. Muitos pais reconheceram 
que precisam de encontrar tempo 
para estarem com os filhos e passa-
ram a valorizar muito mais o traba-
lho dos professores, pois estar com 
crianças um dia inteiro não é tarefa 

2019/2020, um ano lectivo
pouco ou muito produtivo?

OPINIÃO

Francisco Cantanhede 

fácil. Os professores arregaçaram as 
mangas e foram à luta. A sua capa-
cidade de resiliência brotou como 
água de nascente. Abriram as portas 
da imaginação. Muitos descobriram 
o mundo online, outros avançaram 
nas descobertas já realizadas; a par-
tilha de experiências, de materiais, de 
frustrações, de alegrias e fracassos, 
proliferou. Alguns, ao procurarem 
transferir para a sala de aula o mode-
lo de aula expositivo, aperceberam-
-se que o mesmo não era funcional, 
procurando depois respostas que re-
sultassem no ensino/aprendizagem 
à distância. A comunidade educativa 
concluiu que o mundo online é um 
recurso educativo, mas não é o re-
curso educativo, já que contribuiria 
muito mais para desenvolver  o ter 
do que para aprender a ser, e que a 

escola não é só sala de aula, é tam-
bém brincar, discutir, reivindicar, cair, 
levantar-se, ou seja, a socialização, 
que  é fundamental para a formação 
global dos estudantes, não se promo-
ve apenas através da realização do 
trabalho elementar dentro da sala de 
aula.  Outra aprendizagem evidente é 
a possibilidade de algumas reuniões 
de professores poderem realizar-se 
à distância, não obrigando os docen-
tes a permanecerem horas na escola. 
Também não passou despercebido 
que, no futuro, a ausência prolonga-
da de estudantes ou de professores 
poderá ser amenizada através de re-
cursos online para promover a real 
autonomia dos estudantes que, atra-
vés da orientação dos professores, se 
tornarão cada vez mais capazes de 
realizar as tarefas propostas.

A sociedade em geral descobriu 
que ainda há imensas famílias sem um 
único computador, estudantes sem 
telemóvel que lhes permita beneficiar 
do ensino/aprendizagem à distância, 
e que para educar uma criança pode 
ser necessária toda a aldeia, pois, por 
exemplo, as forças de segurança, as 
autarquias locais e outras organiza-
ções deram o seu contributo para que 
esses estudantes tivessem acesso a 
materiais escolares enviados pelos 
seus professores. As aulas à distân-
cia também contribuíram para que 
a função dos professores passasse 
a ser muito mais valorizada pela so-
ciedade em geral, reconhecendo-se 
o esforço de reinvenção da escola 
num contexto desconhecido, logo, 
jamais testado; os mais atentos tal-
vez se tenham apercebido de que 
aqueles que, aparentemente nunca 
têm dúvidas, pouco ou nada fizeram 
para que o terceiro período não fosse 
tempo perdido- e esta foi mais uma 
aprendizagem significativa!

Os professores 
arregaçaram 
as mangas e 
foram à luta. A 
sua capacidade 
de resiliência 
brotou como 
água de 
nascente

Professor
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"Ou mudamos o ‘chip’ rápido ou 
ficamos numa situação ainda mais difícil"

Após a derrota (2-0) de terça-feira 
em Guimarães, Julio Velázquez, 
treinador do Vitória FC, não 
escondeu a sua frustração pelo 
momento actual em que o clube 
aumentou para 11 o número de 
jogos sem vencer na I Liga. Em 
declarações à Sport TV, o técnico 
assumiu a responsabilidade pelo 
momento e, pela primeira vez, 
manifestou em público a sua 
preocupação com a questão da 
permanência.
Apenas com dois pontos somados 
nas cinco jornadas realizadas após 
o reatamento do campeonato, os 
sadinos, que antes do interregno 
da prova tinham 12 pontos de 
vantagem para a linha de água, 
dispõem agora de apenas três 
para a posição que é ocupada pelo 
Portimonense. O técnico espanhol 
considera que todos no clube sem 
excepção, dentro e fora do campo, 
têm de fazer as coisas de maneira 
diferente para evitar dissabores no 
final da época.
“As coisas não estão feitas como 
deveriam depois do isolamento. 
Quando ficamos numa situação 
como esta e as coisas de fora, e não 
de dentro do relvado, não estão 
feitas como deveriam ficamos 
nesta situação. Estamos numa 
situação muito complicada. Ou 
mudamos o ‘chip’ rápido ou ficamos 
numa situação ainda mais difícil”, 
disse, escusando-se a adiantar 
pormenores.
Que explicação encontra para 
o actual momento do clube que 
somou em Guimarães a terceira 
derrota consecutiva?
Oferecemos os primeiros 25 
minutos. Temos vindo a fazer 
as coisas muito mal desde o 
isolamento. Há muitas coisas que 

Ricardo Lopes Pereira

Julio Velázquez diz que 
as coisas não estão bem 
dentro nem fora do 
relvado

TREINADOR DO VITÓRIA FC JÁ NÃO DISFARÇA CRISE

e assim é impossível. O próximo 
jogo [sábado, no Bonfim, com o 
Paços de Ferreira] é uma autêntica 
final. Estamos numa situação muito 
difícil e numa dinâmica muito má. 
Ou mudamos todos o ‘chip’, e 
somos homens e responsáveis, ou é 
materialmente impossível.
Porquê?
Porque as coisas não estão 
feitas como deveriam depois do 
isolamento. Quando ficamos numa 
situação como esta e as coisas de 
fora, e não de dentro do relvado, 
não estão feitas como deveriam 
ficamos nesta situação. Estamos 
numa situação muito complicada. 
Ou mudamos o ‘chip’ rápido ou 
ficamos numa situação ainda mais 
difícil.
Está surpreendido com o que 
está a acontecer?
Sinceramente não esperava estar 
nesta situação. É uma surpresa 
absoluta. Acho que estávamos 
todos um bocado enganados. 
Depois do isolamento olhava para 
cima na classificação para tentar 
ficar o melhor possível, mas não 
estamos a fazer as coisas bem. 
Estamos a tentar, mas há muitas 
coisas fora que não estão feitas 
como têm de estar e isso transfere-
se para o relvado.
A que se refere concretamente? 
Fala ao nível da estrutura, do 
comportamento dos jogadores…
Todos sabemos as coisas que 
ocorrem nos finais de época. Há 
situações que não ajudam. No jogo, 
não concordo com a expulsão do 
Leandrinho. Perdemos outros dois 
jogadores para o jogo de sábado 
(Guedes e Sílvio foram expulsos). 
A nível emocional, estamos 
como estamos e estas situações 
pagam-se. Representamos uma 
equipa com história que quer 
alcançar a manutenção, mas 
agora estamos numa dinâmica 
muito má, enquanto as equipas 
que estão a lutar connosco, como 
o Portimonense e o Paços de 
Ferreira, estão numa dinâmica 
ascendente. A continuar assim é 
impossível.

não estão como deveriam estar 
numa equipa que quer alcançar 
a permanência. Há dois meses 
pensámos todos que a manutenção 
estava conseguida e a realidade 
é que não está. Como em todos 
as ligas do mundo surge alguma 
equipa que parece que está morta 
e sai dessa situação como está a 

acontecer com o Portimonense, 
que tem mais potencial e estrutura. 
Eles estão a fazer as coisas muito 
bem fora e dentro e estão a evoluir 
em todos os sentidos a nível de 
qualidade de jogo e resultados.
Isso faz com que as outras equipas 
não tenham a manutenção 
segura. Nós, por exemplo, 

estamo-nos a imolar há algumas 
semanas. O responsável sou eu. 
Se continuamos neste caminho 
é impossível. Não vi uma equipa 
como tenho de ver. Nas primeiras 
e segundas bolas, nas fases com 
e sem bola… Acontecem muitas 
coisas que não são o caminho certo, 
não temos o foco onde deveríamos 

Mais sereno foi o capitão José 
Semedo nas declarações que 
proferiu depois do desaire 
com os vimaranenses. “Foi 
um jogo atípico. Tivemos três 
expulsões e agora não há nada 
a fazer e temos de pensar já no 
próximo jogo. A manutenção é 
uma luta pela qual infelizmente 
temos passado nos últimos 
anos e temos vencido essa 
batalha. É com essa esperança 
que vamos continuar a lutar. 
Sábado temos já uma final e 
vamos fazer tudo para garantir 
os três pontos”.

Questionado sobre o facto 
de o Vitória ter permitido 
que uma vantagem de 12 
pontos para a linha de água 
passasse em cinco jornadas 
para três, o médio setubalense 
é peremptório. “Os números 
dizem que a paragem foi 
má para o Vitória. Foi uma 
paragem atípica para todas 
as equipas e isso é visível 
não apenas na parte de 
baixo da tabela. São coisas 
que acontecem no futebol e 
não podemos focarmo-nos 
nelas, mas no que temos de 
fazer para melhorar. Tenho a 
certeza absoluta de que vamos 
conseguir sair vitoriosos desta 
batalha”.

Capitão  
"Vamos sair 
vitoriosos desta 
batalha"

O técnico do Vitória encara o jogo com o Paços Ferreira como uma final

ARSÉNIO FRANCO



A União Desportiva e Cultural 
Banheirense, que já tem o seu 
plantel praticamente definido para 
a próxima temporada, divulgou 
agora a constituição da equipa 
técnica que vai comandar o grupo 
de trabalho em 2020 / 2021. 
Ricardo Pardal continua a ser o 

treinador principal da estrutura 
que integra também Fábio 
Coelho e Murilo Miranda como 
treinadores adjuntos, Flávio 
Gomes como treinador de guarda-
redes, Rafael Gomes como 
observador, Rui Eckert como 
fisioterapeuta e Vítor Sousa como 

director desportivo. 
Os últimos jogadores que aceitaram 
representar o clube da Baixa da 
Banheira na próxima época foram 
Cláudio Mestre (ex-Quinta do Conde) 
e Edmilson Moreira, que representou 
o Moitense e o Pinhalnovense nos 
escalões de formação.
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DE 4 A 6 DE SETEMBRO

Almada 
disputa na 
Nazaré prova 
de acesso
à 1.ª Divisão 

A Federação de Andebol de Portugal 
já definiu as datas e o local onde se vai 
disputar a prova de apuramento ao 
Campeonato Placard Andebol 1, que 
corresponde à 1.ª Divisão Nacional, 
onde se encontra envolvido o Almada 
Atlético Clube juntamente com o Pó-
voa Andebol Clube e a Sanjoanense.

A prova será disputada no sistema de 
todos contra todos, entre os dias 4 e 6 
de Setembro, no Pavilhão Municipal da 
Nazaré e o sorteio realizado em data a 
indicar oportunamente. Os dois primei-
ros classificados serão promovidos ao 
principal escalão do andebol nacional. 

Nesta altura, os almadenses, que 
vão continuar a ser treinado por 
António Santos, contam com 15 jo-
gadores, 12 que transitam da época 
anterior e três reforços.

A mais recente novidade é Guilherme 
Lima, jovem andebolista de 19 anos que 
fazia parte da equipa de juniores do Ben-
fica, onde permanecia desde 2008. An-
tes, já os almadenses tinham garantido 
a contratação de Duarte Pereira e Artur 
Pereira que na época anterior haviam 
representado o Vitória Futebol Clube, 
precisamente na 1.ª Divisão Nacional.

Actualmente, o plantel almaden-
se integra os seguintes jogadores: 
Guarda-redes: Jorge Pereira e André 
Penedo; Centrais: Rachid Bari e Emílio 
Mourato; Pontas: Ricardo Gomes, To-
mé Salgado, Artur Pereira (ex-Vitória 
FC) e Duarte Pereira (ex-Vitória FC); 
Pivôs: Gonçalo Neves, Luís Borges e 
Guilherme Lima (ex-Benfica); Late-
rais: João Guerreiro, António Cabaça, 
João Salavessa e André Lourenço.

João Guerreiro
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FUTEBOL DISTRITALMOITENSE JÁ TEM 20 JOGADORES 
Conselho de Arbitragem 
divulga classificações finais
da época 2019 / 2020

Alexandre Correia é mais um 
da época passada a renovar

O Conselho de Arbitragem da Asso-
ciação de Futebol de Setúbal tornou 
pública a classificação final dos árbi-
tros, árbitros assistentes e observa-
dores de futebol, futsal e futebol de 
praia, nas várias categorias. 

No futebol, André Vasques (Núcleo 
de Setúbal), Tiago Bolegas (Setúbal) 
e João Soares (Barreiro) foram os 
três primeiros classificados na cate-
goria C3 Grupo A, devendo, por isso 
mesmo, ser indicados para fazerem 
as provas de acesso às competições 
nacionais. De registar será também 
o primeiro lugar alcançado por Filipa 

O defesa Alexandre Correia, de 20 
anos, que já fazia parte do plantel, re-
novou o seu contrato com o Moitense 
que continua a trabalhar no sentido 
de formar uma equipa competitiva 
para fazer boa figura no Campeonato 
Distrital da 1.ª Divisão.

Até ao momento o clube conta 
com 20 jogadores, sendo de realçar 
o facto da grande maioria transitar da 
época anterior que culminou com a 
equipa no oitavo lugar. Os restantes 
são cinco juniores promovidos da 
equipa que subiu de divisão e dois 
reforços, um bastante experiente e 
outro ainda jovem. Por preencher 
estão ainda as posições de guarda-

Martins (Setúbal) na categoria C3 Fe-
minino e por André Duque (Almada / 
Seixal) nos árbitros assistentes.  

No futsal, André Marques, Vítor Ca-
nhão Augusto e André Lopes classi-
ficaram-se, por esta ordem, nas três 
primeiras posições e no futebol de 
praia os melhores foram Pedro Con-
tumélias, Nuno Neto e Assif Iquebal.

No que respeita a observadores, o 
destaque vai para José Garcia, Pau-
lo Jorge e Dinis Gorjão (árbitro em 
actividade), no futebol; e, Manuel 
Tomé, Ricardo Brito e Luís Galvão, 
no futsal. J.P.

-redes mas isto não quer dizer que 
ainda não estejam contratados. 

Tendo em conta a estrutura que 
está a ser montada com o aval de 
David Nogueira que se mantém co-
mo treinador principal parece não 
restarem dúvidas que o objectivo 
passa por dar continuidade ao bom 
trabalho realizado na época anterior e 
dar também a oportunidade a alguns 
jovens de poderem competir ao mais 
alto nível no futebol distrital.

Sobre Alexandre Correia importa 
dizer que começou a jogar futebol no 
Almada, depois ingressou no Barreiren-
se e na época passada se transferiu para 
o Moitense onde realizou 16 jogos. J.P,

José Pina 

Jogador setubalense 
é o terceiro em todo o 
mundo que mais clubes 
representou, já são 28

PAULO CATARINO NO BREJOS DE AZEITÃO 

“Terminar aos 50 anos como jogador seria 
marcante para a minha carreira”

Paulo Catarino, em declarações a  O 
SETUBALENSE diz sentir-se hon-
rado com o convite que lhe foi feito 
para representar o Brejos de Azeitão. 
“Aceitei pela paixão que tenho pelo 
futebol, de sentir e viver o jogo no seu 
lado mais belo, no campo. Depois, a 
grande vontade das pessoas do CCD-
BA em me terem no clube e o facto de 
não ter definido ainda o meu futuro 
como treinador. Se durante a época 
tiver algum convite para treinar darei 
obviamente prioridade às funções de 
treinador porque é daí que vivo. Jo-
gar, agora só por paixão”. 

Cata, como é carinhosamente tra-
tado pelos amigos, confessou que 
nos clubes por onde passou tinha 

Paulo Catarino diz que só se sente feliz a marcar golos

DE

sempre objectivos e que agora vai 
acontecer a mesma coisa. “O meu 
principal objectivo é ser feliz e só me 
sinto feliz a marcar golos. Vou tam-
bém tentar jogar até aos 50 anos, 
creio que seria uma idade marcante 
para terminar a carreira”.

O veteraníssimo jogador adiantou 
também que gostava de marcar mui-
tos golos mas “tudo fica dependente 
daquilo que vier a acontecer com a 
minha carreira de treinador que, por 
enquanto, está indefinida. Não sei se 
poderei jogar sempre ou apenas em 

alguns jogos. Vai ser dia a dia, semana 
a semana, vamos ver como corre”.

Paulo Catarino, que esta época 
subiu de divisão por dois clubes di-
ferentes, não escondeu o desejo de 
voltar a festejar na próxima época. 
“Seria perfeito ajudar o treinador, os 
meus colegas e o clube a ter sucesso. 
Ficaria realizado e seria uma forma 
de agradecer às pessoas que não 
olharam para a idade mas preferi-
ram olhar para a qualidade. Só tenho 
que agradecer ao clube a oportuni-
dade de representar o 28.º da minha 
carreira. Aliás, sou um dos jogadores 
que mais clubes representou em to-
do o mundo”.

Frontini, de 38 anos, representa ac-
tualmente o Treze, equipa que dispu-
ta o campeonato estadual da Paraíba 
e a Série C do Brasileirão, o 33.º clube 
do jogador nascido em Buenos Aires, 
mas que desde os cinco anos reside 
no Brasil. Sebástien Abreu, jogador 
uruguaio, de 43 anos, já actuou em 
29 clubes diferentes e a fechar o pó-
dio está precisamente Paulo Catarino 
que vai agora representar o 28.º da 
sua carreira. 

Ricardo Pardal 
confirmado 
como treinador 
do Banheirense
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00:43~ 3.0 m ~ Preia-mar 
06:57 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar 
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19:42 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar
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