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Abertura

No decurso deste meu balanço , 
tentarei caracterizar de uma for-
ma necessariamente sintética, 
a situação actual da rede viária 

da cidade de Montijo, e as perspectivas 
futuras em termos de acessibilidades .

Mais exactamente, formularei duas 
questões muito simples, mas essenciais, 
como as seguintes : - Qual é a posição 
presente da rede viária da cidade quanto 
à integração da mesma, face ao futuro ? 
- Quais as condições indispensáveis pa-
ra que o Montijo esteja em situação de 
desempenhar cabalmente , no futuro, o 
seu papel no que concerne a uma maior 
segurança e fluidez no tráfego rodoviário ?

Actualmente , as acessibilidades com-
plementares existentes , ou seja as circula-
res ou vias de cintura internas ou externas, 
representam ainda menos de 11% em rela-
ção ás acessibilidades registadas nas vias 
do interior da cidade, proporção esta anor-
malmente desnivelada , o que traduz ou a 
fraca amplitude da rede de acessibilidades 
complementares da cidade , ou uma con-
tinuidade , caracterizada pela habituação, 
nos circuitos interiores . Entenda-se aqui 
por acessibilidade, o grau relativo de faci-
lidade com que se atinge um determinado 
lugar a partir de outros . Estando o grau de 
acessibilidade directamente relacionado 
com o número de ligações directas : logo, 
quanto maior for o número de ligações di-
rectas maior será o grau de acessibilidade .

Temos ainda por outro lado , no Montijo, 
a utilização dos eixos principais rodoviários 
comuns , a atingirem ainda cerca de 82% 
( média diária ) o que é manifestamente 
significativo e até preocupante. Deparara-
-se-nos aqui, um primeiro e fundamental 
ponto a assinalar. Em segundo lugar, com o 
crescente, e previsto, índice demográfico 
do Concelho, e outras situações em curso, 
o trânsito automóvel irá aumentar segu-
ramente na ordem dos 6,3% anualmente, 
tornando-se assim urgente a racionaliza-
ção ( expansão e reestruturação ) da rede 

Montijo, o aeroporto, 
o trânsito e a cidade

OPINIÃO

Virgílio Oliveira

de acessibilidades existente.
Numa palavra, há que enfrentar a ques-

tão base : são precisas mais acessibilida-
des, ou pelo contrário, há prioritariamente 
necessidade de se coordenar melhor as já 
existentes, no que diz respeito ao fluxo ro-
doviário presente e de futuro ?! Atente-se 
que quer as acessibilidades complemen-
tares ( anéis externos ) quer as citadinas , 
em alguns troços estão  já a ficar saturadas, 
havendo pois aqui já indícios de se ponde-
rar seriamente sobre esta questão .

Ainda e, sobre a prevista construção de 
um Aeroporto Complementar no Monti-
jo e com todas as consequências que dai 
advirão para o trânsito citadino , deverá 
de imediato ser já equacionado que o au-
mento do fluxo rodoviário, mesmo com 
as novas vias que se anunciam , que a 
rede viária irá degradar-se anualmente, 
em cerca de 10 %, registando-se actual-
mente esse desgaste  na ordem dos 6 % . 
Sendo algumas das vias novas anunciadas, 
originárias de contrapartidas , e assim a 
ser, duvida-se muito naturalmente qual 
o tipo de pavimento a colocar ( grau de 
desgaste ) . Assim , a degradação média 
anual dessas mesmas vias poderá vir a ser 
muito superior ao previsto , com todos os 
efeitos da manutenção , logo custos, que 
dai advirão e das consequentes alterações 
pontuais ao trânsito .

Em suma, não basta só criar novas aces-
sibilidades é, e isto é tão ou mais importan-
te de que tudo o resto, necessário e urgen-
te que se tome consciência dos problemas 
que o trânsito tem no dia-a-dia, não só hoje 
mas e também amanhã , e que a qualidade 
das vias seja eficaz. Encaremos ainda o au-
mento , previsto , do índice populacional 
do Concelho, acoplado ao novo Aeroporto, 
que virá trazer para a cidade um aumento 
significativo e gradual do trânsito automó-
vel, isso é inquestionável .

Consultor Segurança Rodoviária – 
Trânsito e Sinalização

Deputada municipal 
do PS Moita pede 
“clarificação”
Na edição de ontem do jornal O SE-
TUBALENSE foi apresentada uma pe-
ça sob o título “Troca de insultos entre 
eleitos marca Assembleia Municipal”, 
iniciando a mesma com a afirmação 
de que tinham ocorrido insultos entre 
mim [Eurídice Pereira] e um eleito da 
CDU. Absolutamente, repito, abso-
lutamente incorrecto. Os insultos 
que existiram surgiram da parte do 
presidente da União de Freguesias 
de Baixa da Banheira e Vale da Amo-
reira que, num dos pontos do período 
antes da ordem do dia, disse para os 
autarcas do PS “tenham vergonha na 

O município de Alcácer do Sal entregou tapetes desinfetantes aos 
edifícios de ensino pré-escolar público do concelho (Centro de 
Educação Pré-Escolar de Alcácer, Centro Escolar da Comporta e 
Centro Escolar do Torrão). 
Segundo a autarquia, os tapetes permitem melhor salubridade 
e segurança dos espaços educativos, ajudando a impedir a 
propagação da Covid-19.

O REPARO 

ESCLARECIMENTO

Pré-escolar de 
Alcácer do Sal 
com tapetes 
desinfectantes

intencional, mas exclusivamente do 
autarca da CDU da Baixa da Banheira. 
E sobre esta verdade não há alega-
damente, é realmente assim. A dig-
nidade é algo precioso. O PS Moita, 
na sua tomada de posição, e a minha 
intervenção na própria Assembleia 
Municipal, traduzem a postura irre-
preensível como estabelecemos o 
contraditório democrático. 
Eurídice Pereira (Moita)

NR: O jornal escreveu “troca de 
insultos”, de forma genérica, e não 
“troca mútua”, precisamente por não 
poder testemunhar os pormenores, 
uma vez que o jornalista não esteve 
presente e pela gravação não se con-
segue perceber tudo. 

DR

  A presidente da Câmara de Setúbal anunciou o 
  acordo do município com o BCP sobre o direito 

de superfície do Estádio do Bonfim. Um passo muito 
importante no sentido da resolução da enorme 
embrulhada em que o clube foi envolvido nos 
negócios da Nova Setúbal, com a Pluripar. A medida 
dá esperança numa solução definitiva e acautela a 
utilização por parte da comunidade.

A FIGURA
Maria das Dores 
Meira

cara”, como se pode comprovar pela 
gravação da sessão, e que mereceu 
repúdio, à altura, por parte do autarca 
socialista João Soeiro

Num outro ponto de discussão, 
o presidente da Junta de Freguesia 
inventa e mente sobre um suposto 
insulto que nunca se deu, tendo sido 
desmentido, por duas ou três vezes, 
com a expressão “é mentira”. Estas 
atitudes não são inéditas no referido 
autarca da CDU.

Assim, parece óbvio que o jornal O 
SETUBALENSE incorreu em erro ao 
referir que houve uma troca mútua 
de insultos, o que exige uma rectifi-
cação em nome da verdade. Houve, 
isso sim, pelo menos, um insulto ex-
plícito e uma mentira que tenho por 
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de proximidade” definida pelos 
deputados eleitos pelo círculo 
eleitoral do distrito e ainda 
pelos vereadores do partido na 
autarquia sadina. 
Assim, “em articulação com as 
secções de Setúbal e Azeitão do 
Partido Socialista de Setúbal” 

Fernando José tenta “reforçar 
o contacto direto com os 
cidadãos, numa política de 
proximidade e participação 
cívica”. 
Fernando José diz ainda que 
quer ouvir opiniões e “encontrar 
soluções para os problemas”.

Deputado 
socialista ouve 
problemas da 
população

Fernando José, deputado do PS, 
vai marcar presença na sede do 
partido em Setúbal, na Praça de 
Bocage, na primeira segunda-
feira de cada mês, entre as 10h30 
e as 13h00. 
O objectivo é “ouvir a 
população”, no âmbito da “acção 

AZEITÃO

GNR evita 
ajuntamentos 
de motards

O encontro de motards às quartas-
-feiras à noite em Vila Nogueira de 
Azeitão já não é uma novidade. No 
entanto, o ajuntamento de centenas 
de pessoas entre a Praça da Repúbli-
ca, Rossio, a rua José Augusto Coelho 
e as demais artérias adjacentes em 
tempos de pandemia tem vindo a 
preocupar os moradores.

Contactada por O SETUBALENSE, 
Celestina Neves, presidente da jun-
ta de freguesia de Azeitão, informa 
que “na quarta-feira, dia 24, a GNR 
de Azeitão fez uma intervenção junto 
dos motards, tendo estes dispersado 
de imediato, acatando as indicações 
dadas pelas forças de segurança”. A 
autarca azeitonense partilhou ainda 
que “os motards perceberam as infor-
mações que a GNR lhes deu e mani-
festaram vontade de as vir a acatar”, 
garantindo que de qualquer forma 
“a GNR de Azeitão está atenta e con-
tinuará a intervir se for necessário”. 

Esta quarta-feira, dia 1, foram al-
guns os motards a afluir, no âmbito 
do evento “Quartas em Azeitão”, às 
principais artérias da vila azeitonen-
se, que durante toda a noite contou 
com a presença de elementos da GNR 
para manter a ordem e evitar ajunta-
mentos no local.

Inês Antunes Malta

Enchentes às 
quartas-feiras à noite 
preocupam moradores

DR

Já abriram as candidaturas à Escola de 
Hotelaria e Turismo de Setúbal, que 
decorrem até 15 de Julho. O proces-
so de candidatura, todo ele gratuito 
e exclusivamente online, para alunos 
nacionais e estrangeiros, decorre no 
site do Turismo de Portugal.

Com as mudanças de paradigma 
forçadas pela pandemia Covid-19, as 
12 escolas da rede do Turismo de Por-
tugal “têm vindo a introduzir mudan-
ças significativas na sua organização 

SETÚBAL

Candidaturas abrem na Escola de Hotelaria 
e Turismo com a vertente online em vista

e metodologia de formação”.
Existe um reforço de “transforma-

ção digital” e foram criadas soluções 
de ensino à distância que passam para 
o próximo ano lectivo. Em 2020/2021 
“serão desenvolvidos projectos de es-
cola virtual, com a criação de serviços 
de suporte online, nomeadamente su-
porte pedagógico, apoio ao estudo, 
desenvolvimento pessoal e criativo, 
entre outros serviços, sem a neces-
sária presença física na escola”, lê-se 

em comunicado. Os cursos de espe-
cialização terão todos uma vertente 
de ensino online, na casa dos 15 a 20% 
da carga horária teórica, sendo ainda 
iniciados programas formativos num 
regime de e-learning e b-learning com 
recurso a uma plataforma específica.

Cozinha, Pastelaria, Restauração 
e Bebidas, Turismo de Natureza e 
Aventura e Hotelaria/Alojamento são 
os cursos disponíveis na Escola de Ho-
telaria e Turismo de Setúbal.

CONTAS APROVADAS

União Mutualista fecha 2019 
com mais de 78 mil euros 
de saldo positivo

A União Mutualista Nossa Senhora 
da Conceição, do Montijo, fechou o 
ano de 2019 com um saldo positivo 
de 78.143 euros. As contas e relatório 
de gestão do exercício do ano pas-
sado foram aprovadas na passada 
terça-feira, 30, em assembleia geral 
realizada na Galeria Municipal.

“O relatório de gestão, de um dos 
exercícios que foi considerado dos de 
maior dificuldade na história da ins-
tituição, foi explicado, evidenciando 
um a um os resultados obtidos em 
cada uma das valências da mutualis-
ta”, indica a associação, em nota de 
Imprensa.

“Os dados apresentados reflectem 
uma melhoria significativa em todas 
as valências e um comprometimento 
muito maior de todos com a realida-
de, o que perspectiva para a asso-
ciação um caminho exigente, onde 
é imperativo responder às exigências 
do PER, mas que se pode fazer se-

DR

guro, contrariamente à situação de 
impasse e de risco efectivo que foi 
vivida pela associação há bem pou-
co tempo”, sintetiza a instituição, na 
mesma nota.

Os resultado de 78.143 euros po-
sitivos em 2019 compara com os 
318.705 euros negativos registados 
em 2018. “Ambos os resultados con-
tam com o peso das compensações, 
fruto da reestruturação, caso contrá-
rio seriam bastante mais positivos. 
De qualquer forma, os cerca de 400 
mil euros na diferença de exploração 
entre 2018 e 2019 foram destacados 
e reconhecidos por todos”, realça a 
mutualista, adiantando que “quase 
todas as valências apresentam um 
resultado positivo”.

Após a apresentação do relatório 

de gestão, o Conselho Fiscal apre-
sentou o parecer que “consagrou em 
tudo os dados anteriormente apre-
sentados”. O presidente do conselho 
fiscal apresentou ainda um voto de 
louvor ao conselho de administração 
e a todos os trabalhadores da União 
Mutualista pelos resultados obtidos, 
o qual foi aprovado por unanimidade 
e aclamação.

Também a presidente da mesa da 
assembleia geral submeteu uma pro-
posta de voto de louvor, igualmente a 
destacar “o trabalho muito exigente 
assumido e concretizado não só pe-
la administração como também por 
todos os trabalhadores da União 
Mutualista”, que veio a ser de igual 
modo aprovado por unanimidade e 
aclamação.

SETÚBAL
Covid-19 já fez 
prejuízos no valor 
de um milhão 
de euros 

A presidente da Câmara de Setúbal 
não garante que possa estender o 
prazo de isenção para o pagamento de 
rendas e taxas, por parte dos comer-
ciantes, “porque a Covid-19 já trouxe 
prejuízos na ordem de um milhão de 
euros à autarquia”.

Maria das Dores Meira entende que 
devido à Covid-19 e “aos casos cres-
centes na região de Lisboa e Vale do 
Tejo, com a península de Setúbal a ter 
um grande aumento também devido 
ao surto que teve origem na Galé, as 
pessoas têm-se retraído nas desloca-
ções que faziam a Setúbal durante os 
fins-de-semana, para frequentar as 
praias e apreciar a gastronomia”. Mo-
tivo pelo qual afirma que, vai “avaliar 
por mais duas semanas” as dificulda-
des pelas quais os comerciantes. E 
apenas depois deste período voltará 
a abordar questão das isenções, na 
próxima sessão de Câmara.

Recorde-se que Câmara de Setúbal 
decidiu isentar o pagamento de um 
conjunto de taxas e rendas a operado-
res afectados e impedidos de exercer 
atividade durante o período de con-
finamento estipulado pelo Governo, 
devido à Covid-19.

Esta medida isentava os comer-
ciantes do pagamento das taxas de 
ocupação de via pública, respeitantes 
a esplanadas, e das rendas de conces-
são de estabelecimentos proibidos de 
exercer atividade comercial, nos me-
ses de Março e Abril.

De acordo com o último boletim pu-
blicado pela Direcção-Geral da Saúde, 
o distrito de Setúbal conta com 2471 
casos confirmados de Covid-19, com 
os concelhos do Seixal (622) e Almada 
(604) a serem os mais afectados. Se-
guem-se o Barreiro (339), Moita (315) 
e Setúbal (200). O Montijo regista 169 
infectados.

Abaixo da centena de casos estão 
Sesimbra, com 65 casos, Palmela, 
com 66, Alcochete, que tem 28 ca-
sos confirmados, Grândola com 21 
infectados, Santiago do Cacém, tem 
23 casos e Alcácer do Sal e Sines têm 
11 e 8, respectivamente.

A nível nacional registam-se 42 782 
casos confirmados, 28 097 pessoas 
recuperadas e 1587 óbitos. A.M.V.

Os resultados obtidos 
mereceram votos 
de louvor que foram 
aprovados por 
aclamação
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Montijo

Novo hotel da cadeia B&B já tem estrutura de pé
e a inauguração é apontada ainda para este ano

A estrutura do B&B Montijo Hotel, a 
nascer no cruzamento entre as ave-
nidas João XXIII e D. Afonso Henri-
ques, está de pé. A expectativa é que 
a nova unidade hoteleira venha a ficar 
concluída e possa abrir portas ainda 
este ano.

“A obra está a decorrer conforme o 
previsto e não há a registar qualquer 
atraso, pelo menos que tenha sido 
comunicado à Câmara Municipal. Está 
previsto que possa abrir no final do 
ano”, diz Nuno Canta.

O presidente da Câmara reitera que 
“o investimento é significativo”, “es-
tratégico” até, uma vez que, defende, 
o Montijo “mesmo sem ter aeroporto 
já era uma cidade com pouca respos-
ta ao nível do número de camas em 
termos hoteleiros”. Nesse âmbito, 
este reforço “não só é bem-vindo”, 
adianta, “como também se justifica 
por essa procura da cidade”.

“Existia uma ocupação quase per-
manente de todas as camas hotelei-
ras e também de alojamentos locais, 
muitas vezes com reservas de quase 
dois meses de antecedência. Este ho-
tel vem responder a essa carência”, 
resume o autarca, que acredita numa 
retoma rápida do sector turístico. “Tal 
como caiu rapidamente, o turismo 
rapidamente vai aparecer outra vez”, 
vaticina.

“O turismo é fundamental para nós, 
é essencialmente uma exportação de 
serviços. Vendemos os serviços de 
refeições e alojamento directamente 
aos estrangeiros”, justifica, ao mesmo 
tempo que assinala a “importância 
do processo de internacionalização 
da economia local” alicerçado “nos 
novos investimentos que estão a ser 
feitos no centro” do Montijo. Como 

Mário Rui Sobral

O presidente da Câmara 
tem a expectativa de 
ver reforçado o número 
de camas hoteleiras na 
cidade a breve trecho. 
E fala em sucesso na 
reabilitação urbana

NUNO CANTA DESTACA IMPORTÂNCIA DA OBRA

DR

este novo hotel, o que “torna a cida-
de ainda mais atractiva”, considera, 
aproveitando para lembrar que, de 
acordo com os dados recentes do 
INE, o Montijo “foi das cidades que 
mais cresceram no País outra vez”. 
“Em termos de atracção de nova 
população, somos, digamos assim, 

imbatíveis. Acompanha esta onda de 
novos residentes uma nova forma de 
investimento, quer no ramo imobi-
liário quer noutros sectores, como 
a agro-indústria”, frisa. “Isto mostra 
que o caminho que temos seguido 
para mostrar, dinamizar, tornar o 
Montijo conhecido em Portugal e no 

estrangeiro, tem resultado”, acres-
centa o autarca.

Reabilitação urbana sem paralelo
O novo hotel veio substituir uma 
edificação que se encontrava em 
estado de deterioração numa das 
zonas mais nobres do Montijo. Nuno 

Canta salienta que “a reconstrução 
de tecido mais degradado da cidade 
resulta da estratégia de reabilitação 
urbana” que a gestão socialista da Câ-
mara conseguiu aprovar. E até puxa a 
fita atrás para lançar algumas farpas 
à oposição.

“A Área de Reabilitação Urbana 
(ARU), que delimitámos e que na al-
tura a oposição dizia que era muito 
grande, foi uma estratégia que come-
çou num mandato em que tínhamos 
maioria relativa e não foi fácil algumas 
oposições concordarem com a ideia. 
Fizeram muitas críticas. Hoje prova-
-se que sabíamos o que estávamos a 
fazer, porque há uma reabilitação do 
casco velho da cidade sem paralelo na 
história recente”, afirma, adiantando: 
“Podiam fazer 'mea culpa' e assumir 
que, na altura, estiveram errados.”

Para defender a sua posição, o 
autarca joga com números para ci-
ma da mesa: “Mais de 60 processos 
[de reabilitação urbana] estão neste 
momento a desenvolver-se”. E volta 
à carga, com o foco na oposição, des-
tacando algumas reabilitações que 
considera exemplares: “As casas ao 
lado da Junta de Freguesia do Mon-
tijo, no edifício do Pátio d' Água, que 
estão enquadradas e preservaram a 
memória histórica construída da ci-
dade ou, por exemplo, o edifício ao 
lado do Museu Casa Mora, que fica de 
frente para o Mercado Municipal – um 
edifício bonito, simples e ao mesmo 
tempo simbólico e com expressão 
extraordinária relativamente ao edi-
fício museológico. Nós dissemos que 
esse edifício não poderia sobrepor-se 
à Casa Mora, embora ali, de acordo 
com o PDM, fosse possível construir 
quatro pisos.”

Exemplos que o socialista traz à 
colação para estabelecer um para-
lelismo. “Olha-se para o edifício da 
Câmara, dos serviços técnicos, tem 
cinco pisos. Estes edifícios novos não 
têm nada disso, são suaves, enqua-
dram no casco antigo da cidade. E 
logo a seguir ao edifício dos serviços 
técnicos há quatro ou cinco prédios, 
do lado contrário à Casa do Pátio d' 
Água, autorizados por várias gestões 
anteriores da Câmara Municipal, que 
têm todos três, quatro pisos”, con-
cluiu.

O lançamento da primeira pedra 
da nova unidade hoteleira 
teve lugar a 18 de Outubro do 
ano passado e a estimativa de 
investimento total divulgada 
na altura apontava para os 5,5 
milhões de euros. O hotel, de 
três estrelas e com quatro pisos, 
enquadra-se no conceito de “Bed 
& Breakfast” com capacidade 

Investimento Cinco milhões e meio para três estrelas
pela cadeia B&B Hotels que, 
recorde-se, apresenta mais 
de 500 hotéis espalhados por 
toda a Europa. Alemanha, Itália 
e Polónia, além de Portugal, 
são apenas alguns exemplos de 
investimentos realizados pela 
cadeia hoteleira que nasceu em 
França em 1990 e que também 
marca presença em… Marrocos.

para 112 quartos “cómodos, 
funcionais, atractivos e com 
preços acessíveis”, conforme 
definiu então o arquitecto 
Fernando Rocha, responsável 
pelo projecto. A empreitada está 
a cargo do Grupo Casais, sendo 
que a construtora assume ainda a 
promoção da unidade hoteleira. 
O investimento é assegurado 
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de posse dos corpos sociais para 
2020-2022,  na segunda de duas 
reuniões da assembleia geral 
da referida agência que tiveram 
lugar na passada terça-feira, 30, 
na Galeria Municipal do Montijo.
Fernando Pinto, presidente da 
Câmara Municipal de Alcochete, 

foi eleito para a presidência da 
Mesa da Assembleia Geral desta 
Agência Regional de Energia para 
os concelhos de Barreiro, Moita, 
Montijo e Alcochete. Antes, na 
primeira reunião de trabalho, foi 
aprovado o relatório de gestão 
referente a 2019.

Vereador 
Ricardo 
Bernardes é o 
novo presidente 
da S. Energia

Ricardo Bernardes, vereador na 
Câmara Municipal do Montijo, é 
o novo presidente do Conselho 
de Administração da S. Energia. 
O autarca montijense sucede no 
cargo a Miguel Canudo, vereador 
na Câmara da Moita, depois de 
realizadas as eleições e a tomada 

PUBLICIDADE

É o número de “boxes” 
colectivas, para cães e gatos, que 
o Centro de Recolha de Animais 
vai passar a ter, duplicando a 
capacidade, já que actualmente 
o equipamento conta apenas 
com 24

50
Cerca de meio milhão de euros é quan-
to a Câmara do Montijo vai investir na 
remodelação do Centro de Recolha de 
Animais, que deverá ficar concluída 
antes do final de 2021. O projecto ficou 
concluído e a autarquia prepara-se pa-
ra lançar, em breve, o concurso público 
para a execução da empreitada, que 
permitirá ampliar o canil/gatil. 

Renovação da área da 
veterinária permitirá 
efectuar esterilizações. 
Animais vão ter espaço 
para estar e passear

CONCURSO PARA EXECUÇÃO DA OBRA PRESTES A SER LANÇADO

Ampliação do canil vai custar meio milhão de euros
e deve ficar concluída antes do final de 2021

“Se tudo correr bem, lá para o final 
do próximo ano teremos a inauguração 
deste espaço. Vamos renovar comple-
tamente e modernizar o actual espaço 
do canil municipal.  Pela obrigatorieda-
de de termos mais tempo os animais, 
vamos também duplicar a capacidade 
de acolhimento, ou seja, vamos passar 
de 24 para 50 'boxes' colectivas, para 
cães e gatos”, disse Nuno Canta, pre-
sidente da autarquia montijense.

Segundo o edil, quer a área dedi-
cada à medicina veterinária quer o 
espaço para armazenamento de ali-
mentos quer, ainda, a zona para os 
trabalhadores municipais bem como 
o local de atendimento ao público vão 

beneficiar de “um aumento significa-
tivo”. “Tudo isto vai ser renovado e 
ampliado”, frisou.

O alargamento do espaço da medici-
na veterinária, explicou, visa “respon-
der com maior capacidade à esterili-
zação de fêmeas” no local. “Lançámos 
um concurso para contratarmos um 
gabinete para esterilização mas ficou 
deserto. Estamos agora a desenvol-
ver um procedimento para podermos 
adjudicar isso directamente, porque 
concorremos ao programa do Governo 
para esterilização de cadelas e gatas. 
Mas temos incapacidade face ao actual 
espaço do canil”, acrescentou.

Nuno Canta realça que a empreitada 

engloba também “todo um processo 
de arranjos exteriores”, com “espaço 
para os cães poderem estar e passear 
um pouco”. Espaços que “vão ser me-
lhorados na área envolvente ao canil”, 
garantiu, lembrando que a localização 
no Afonsoeiro, junto às Portas da Ci-
dade, “numa zona florestal, de cariz 
rural, permite dar tranquilidade aos 
animais”.

“Todos os anos há abandono de ani-
mais de companhia e a Câmara Munici-
pal tem de ter estruturas e capacidade 
para poder acolher esses animais com 
as condições de sanidade, higiene e 
de saúde adequadas”, defendeu, a 
concluir. M.R.S.



6 O SETUBALENSE 3 de Julho de 2020

FRENTE RIBEIRINHA

‘Variações’ 
em ‘drive in’ 
com lotação 
esgotada 

O largo da feira, na frente ribeirinha do 
Montijo, vai servir de palco a uma ses-
são de cinema em “drive in”, a partir das 
22h00, no próximo dia 18. Em exibição 
estará o filme que retrata aquela que foi a 
vida do artista António Variações. E a lo-
tação limite de 70 viaturas, que obrigava 
a reserva prévia, foi rapidamente esgota-
da, anunciou ontem a Câmara Municipal 
do Montijo, que organiza a iniciativa atra-
vés do Gabinete da Juventude.

Os interessados tinham até 17 de 
Julho para reservar gratuitamente 
lugar mediante preenchimento de 
um formulário no site da autarquia, 
em www.mun-montijo.pt. Mas não 
foi preciso prazo tão alargado.

No dia da exibição da película, 
intitulada “Variações”, os inscritos 
devem “apresentar-se no local da 
sessão a partir das 20h30”, munidos 
“do e-mail de confirmação à entrada 
do recinto”, explica a edilidade. 

Depois de estacionado o automó-
vel, basta sintonizarem a frequência 
para desfrutar do filme no interior 
da viatura.

“O acesso ao estacionamento do 
‘drive in’ será condicionado apenas 
a automóveis, que deverão realizar a 
entrada entre as 20h30 e as 21h30”, 
lembra a autarquia, adiantando que 
“cada lugar reservado corresponde 
apenas a uma matrícula”. 

A sessão de cinema ‘drive in’ marca 
a retoma de eventos na actual fase de 
desconfinamento, com a garantia do 
“distanciamento social recomendado 
pelas autoridades de saúde”. 

“Variações”, drama biográfico lan-
çado em 2019, foi realizado por João 
Maia e conta, nos principais papéis, 
com Sérgio Praia, Filipe Duarte, Vic-
toria Guerra, Madalena Brandão e 
José Raposo, entre outros actores.

Mário Rui Sobral

Celebração arqui-secular 
pode passar à final 
nacional das 7 Maravilhas 
da Cultura Popular. 
Votação decorre
até 10 de Agosto

CÂMARA MUNICIPAL APELA AO PÚBLICO

Todos a ligar 760 207 815
para eleger Festa Grande
da Atalaia como maravilha

A Festa em Honra de Nossa Senhora 
da Atalaia, também conhecida como 
Festa Grande, está entre as sete finalis-
tas regionais, pelo Distrito de Setúbal, 
no concurso 7 Maravilhas da Cultura 
Popular e até 10 de Agosto será o voto 
do público a decidir se esta celebração 
arqui-secular irá passar à final nacional.

A Câmara Municipal do Montijo, que 
candidatou a festividade ao referido 
concurso, veio agora lançar um rep-
to às comunidades locais. “Até 10 de 
Agosto, vote 760 207 815 na candida-
tura da Festa em Honra de N. Sra. da 
Atalaia. Contamos consigo para che-
gar à final nacional”, apela a autarquia, 
sublinhando o objectivo de “valorizar 
e dar mais visibilidade” a esta que é 
uma das manifestações culturais “mais 
antigas do País”, constituindo-se como 
“referência única na região”.

Para trás ficaram as primeiras fases 

As romarias durante a festividade atraem habitualmente muitas centenas de crentes

DR

de selecção. Agora tudo depende da 
votação do público.

“Durante os meses de Julho e Agos-
to, os finalistas regionais estarão sujei-
tos a votação (através de linhas tele-
fónicas) para que sejam apurados os 
finalistas e, posteriormente, no último 
programa [transmitido pela RTP] se-
jam consagradas às 7 Maravilhas da 
Cultura Popular”, reforça a edilidade.

Séculos de tradição
Celebrada no último fim-de-semana 
de Agosto, actualmente a Festa Gran-
de envolve a participação de cinco 
círios – Quinta do Anjo, Carregueira, 

Olhos d’Água (Palmela), Azóia (Sesim-
bra) e Círio Novo da Jardia (Montijo) 
– em romaria ao Santuário de N. Sra. da 
Atalaia. Mas o número foi em tempos 
idos muito superior. “A romaria che-
gou a contar com 30 círios que, por 
motivos vários (as invasões francesas, 
restrições de saúde pública, entre ou-
tros), foram-se extinguindo”, salienta 
a autarquia, admitindo que a origem 
da celebração é desconhecida.

“Embora existam referências a esta 
Ermida [santuário] e peregrinação já 
no Século XIII, desconhece-se a data 
da primeira romaria, pelo que a roma-
ria dos Oficiais da Alfândega, em 1507 
(motivada pela peste que grassou por 
Lisboa), é tida como o grande momen-
to expansionista do Santuário de Nossa 
Senhora da Atalaia”, revela o município, 
aludindo ainda a algumas particulari-
dades e evolução da tradição. “Inicial-
mente, os romeiros transportavam e 
colocavam junto ao altar do santuário 
uma vela grossa, um círio, de onde re-
sultou o nome dado às romarias organi-
zadas. Hoje, transportam as bandeiras 
que identificam a sua proveniência e 
promessa por determinada povoação, 
localidade ou comunidade.”

A cultura popular é o tema desta 
edição do concurso, que elege as 7 
Maravilhas do património cultural 
material e imaterial de Portugal.

BREVES

"Cartadas de Cães & Gatos" 
intitula a exposição de 
baralhos de cartas ilustradas, 
a cores, com os quatro naipes 
representados por diferentes 
raças e figuras destes animais 
de companhia. A mostra, da 
autoria da ilustradora Susana 
Resende, pode ser visitada até 
31 de Agosto no Museu Casa 
Mora. São permitidas duas 
pessoas em simultâneo no 
espaço e é obrigatório o uso de 
máscara de protecção.

Combater o isolamento social 
dos alunos dos projectos 
de envelhecimento activo 
é o objectivo da iniciativa 
"Voluntários à Janela", 
promovida pelo município do 
Montijo. Serão levados até aos 
seniores livros, jogos cognitivos, 
ferramentas digitais e será 
fomentada a comunicacão. As 
inscrições para voluntariado 
estão abertas.

O serviço veterinário da Câmara 
Municipal retomou, na última 
quarta-feira, a campanha de 
vacinação anti-rábica apenas para 
cães, no Parque de Exposições 
(Montiagri). O atendimento 
"carece de marcação prévia" 
e "será individualizado, sendo 
permitida somente a entrada de 
um acompanhante por animal", 
indicou a autarquia. O serviço 
veterinário não irá, nesta fase, 
deslocar-se às freguesias do 
concelho. 

CASA MORA
Cartas de 
patudos e miaus 
em exposição 

VOLUNTARIADO
Autarquia lança 
projecto para 
animar idosos

ANTI-RÁBICA
Vacinação para 
cães retomada 
na Montiagri

Montijo

Dantes, os 
romeiros 
colocavam junto 
ao altar uma 
vela grossa, 
um círio. Hoje, 
transportam 
bandeiras de 
promessas
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A Câmara Municipal de 
Alcochete encontra-se a 
proceder ao corte de ervas 
daninhas dos espaços públicos 
do concelho, “com recurso 
a empresa especializada”. A 
última intervenção aconteceu 
nos dias 30 de Junho e 1 
de Julho, na Urbanização 
do Cerradinho da Praia. As 
próximas acções vão ser 
divulgadas “através da afixação 
de avisos”, revela a autarquia. 

“Na sequência do plano de 
desconfinamento face à Covid-19”, 
a autarquia de Alcochete tomou a 
decisão de iniciar “um programa 
de promoção da actividade física 
e desportiva, com actividades 
físicas ao ar livre”, direccionadas 
à população do concelho, 
designado de “A Praticar”. 

A Biblioteca de Alcochete, com o 
objectivo de estar “mais próxima 
da população” durante o período 
de pandemia, criou um serviço 
de takeaway, intitulado de “A 
Biblioteca à sua porta”. A iniciativa, 
criada “para levar livros, músicas 
e filmes” aos residentes “que 
pertençam a qualquer grupo de 
risco”, pode ser solicitada online. 

LIMPEZA 
Município 
procede à 
deservagem 

AR LIVRE
Autarquia 
promove 
actividades 
desportivas

PROXIMIDADE
Biblioteca de 
Alcochete 
cria serviço 
takeaway

Maria Carolina Coelho

Decisão tomada em 
reunião do executivo 
“será remetida à 
Assembleia Municipal 
para aprovação”

ABSTENÇÃO DA CDU E DO PSD

Autarquia aprova 2.ª revisão
aos documentos previstos
para 2020 com reforço de 2M€

O executivo municipal da Câmara de 
Alcochete aprovou na reunião de dia 
17 de Junho a “2.ª revisão aos orça-
mentos da receita e da despesa e às 
grandes opções do plano (PPI e AMR) 
de 2020”, com um fortalecimento 
global no valor de mais de 2 milhões 
e 263 mil euros. A nova revisão resul-
tou num reforço aos orçamentos da 
receita e da despesa “no montante 
de 1 milhão e 278 mil euros em cada 
um dos orçamentos” e, nas grandes 
opções do plano, o valor chegou aos 
“985 mil e 488 euros”, montante 
“que se reflecte no Plano Plurianual 
de Investimentos e nas Actividades 
Mais Relevantes”, revela a autarquia 
de gestão socialista em comunicado. 

De acordo com a mesma nota, “o 
presidente da Câmara Municipal, Fer-
nando Pinto, explicou que no que diz 
respeito ao orçamento da receita, as 
alterações assentam fundamental-
mente na introdução do remanes-
cente do saldo de gerência”. Por sua 

Com o mote “de forma diferente, mas 
com enorme significado”, a Junta de 
Freguesia do Samouco encontra-se a 
preparar “o programa possível” para 
comemorar as Festas em Honra de 
Nossa Senhora do Carmo. Para cele-
brar a data, entre os dias 10 e 14 de 
Julho, a Igreja de São Brás vai estar 
iluminada. No dia 11 de Julho, pelas 

21h30, o cantor Nélio Pinto, vai estar 
“em movimento pelas ruas da vila” 
e, no dia seguinte, o D. José Ornelas, 
Bispo de Setúbal e presidente da 
Conferência Episcopal Portuguesa, 
vai celebrar uma “missa solene em 
louvor de Nossa Senhora do Carmo”. 

“O executivo da Junta de Freguesia 
“desafiou” a Igreja Paroquial de São 

Brás e a Associação de Festas para, em 
conjunto, preparar um programa que 
marcasse as festas porque considera-
mos que são um marco nas tradições 
das gentes do Samouco, onde a cultura, 
alegria, diversão, amizade e convívio 
são os ingredientes para a manifesta-
ção popular de uma vitalidade ímpar”, 
lê-se em comunicado. M.C.C.

Orçamentos da receita e da despesa e as grandes opções do plano reforçados

DR

vez, no orçamento da despesa, “está, 
também, plasmada a actualização da 
massa salarial”. “Criou-se, também, 
uma rubrica ao nível da participação 
do IVA, uma alteração que decorre da 
Lei das Finanças Locais e criou-se, ain-
da, uma rubrica para activar a garantia 
bancária relativa à Rua da Tacôa”.

Por sua vez, “a requalificação e am-
pliação da Escola Básica do Samouco 
e a criação de um número significati-
vo de boxes no Centro de Recolha de 
Canídeos de Alcochete”, inserem-se 
nas alterações realizadas às grandes 

opções do plano. No mesmo docu-
mento, “o autarca mencionou, ainda, 
o reforço das repavimentações no 
âmbito da rede viária, em particular 
a repavimentação da Rua do Sul, em 
Samouco, a construção da rede de 
saneamento e repavimentação da 
rua de Vale Figueira e a requalifica-
ção do pavilhão gimnodesportivo de 
Alcochete”.

A decisão, “aprovada por maioria, 
com as abstenções dos vereadores da 
CDU e do PSD”, “será remetida à As-
sembleia Municipal para aprovação”. 

CELEBRAÇÃO EM TEMPO DE PANDEMIA

Freguesia do Samouco comemora Festas 
Populares “de forma diferente”

CÃES

Município 
avança com 
campanha 
de vacinação 
antirrábica 

A Câmara Municipal de Alcochete vai 
promover durante o mês de Julho 
uma campanha de vacinação antir-
rábica e de identificação electrónica 
de cães. A iniciativa, que vai decorrer 
“em vários locais do concelho” no ho-
rário compreendido entre as 10h30 
e as 12h15, acontece “exclusivamente 
por marcação prévia, através do 212 
348 629”, refere a autarquia em nota 
de imprensa.

A primeira campanha está agen-
dada para a próxima segunda-feira, 
no Estaleiro Municipal de Alcochete, 
seguindo, na terça-feira, para a Junta 
de Freguesia de São Francisco e, no dia 
seguinte, para a Delegação da Junta 
de Freguesia de Alcochete na Fonte 
da Senhora. Por sua vez, no dia 9 de 
Julho regressa ao Estaleiro Municipal 
de Alcochete, onde estará, também, 
nos dias 15 e 16 de Julho. No dia se-
guinte, a 10 de Julho, a acção vai ser 
promovida junto ao depósito de água 
do Samouco, enquanto que no dia 13 
de Julho vai estar, de novo, na Junta 
de Freguesia de São Francisco e no dia 
14 na Delegação da Junta de Freguesia 
de Alcochete na Fonte da Senhora. 

“Posteriormente às referidas datas, 
a campanha prossegue às quintas-fei-
ras, das 10h30 às 12h00, nos Serviços 
Operacionais (Estaleiro) da Câmara 
Municipal na Lagoa do Láparo”, lê-
-se na mesma nota. Para garantir a 
segurança da população, numa altura 
marcada pela Covid-19, a iniciativa vai 
“obedecer a condições específicas”, 
na qual “a utilização de máscara é 
obrigatória”, "apenas é permitida a 
entrada de uma pessoa por animal” 
e vão ser disponibilizados “meios de 
limpeza e desinfecção de mãos”. 

A vacinação antirrábica tem um 
custo de 10 euros, “para os cães que 
se apresentem em qualquer data”, 
enquanto que “o Boletim Sanitário de 
cães custa um euro e a Identificação 
Electrónica/Registo SIAC 2 euros e 
50 cêntimos”.

Maria Carolina Coelho

AlcocheteOs residentes do «Bairro 
da Alegria», bairro situado 
nas traseiras da Avenida da 
Revolução e da Rua Luís de 
Camões, decoraram “o seu pátio 
em honra dos santos populares” e 
convidaram “a Junta de Freguesia 
de Alcochete a visitar” o espaço. 

«Bairro da 
Alegria» honra 
santos populares 
com a decoração 
do seu pátio

“A visita ocorreu na véspera de 
São João, padroeiro de Alcochete, 
constatando-se o espírito bairrista 
e alegre, bem como os laços de 
amizade e solidariedade. Não 
faltaram a música, as sardinhas, o 
vinho e as fogaças”, revela a Junta 
de Freguesia em comunicado. 
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Câmara une-se a
professores, alunos e 
pais  para salvar escola

ESCOLA SECUNDÁRIA DU BOCAGE

Moção da Câmara exige intervenção urgente do Governo

CDU, PS e PSD uniram-se na Câmara 
Municipal de Setúbal para aprovar uma 
moção a favor da realização de obras 
urgentes de requalificação da Escola 
Secundária du Bocage (Liceu de Se-
túbal), associando-se deste modo a 
alunos, professores, funcionários não 
docentes, pais e encarregados de edu-
cação da Secundária du Bocage na de-
fesa de uma intervenção urgente, “que 
permita suprir o conjunto de problemas 
e patologias identificadas” e apetrechar 
a escola com os “equipamentos e recur-
sos indispensáveis à continuidade do 
percurso educativo que tem trilhado 

na segurança de alunos e no regular 
funcionamento de vários serviços.

Últimos invernos foram críticos 
para alunos e professores
Ricardo Oliveira, vereador responsá-
vel pela área de Educação, recorda 
que “há dois anos, durante o Inver-
no, a escola esteve prestes a encerrar 
“devido a problemas na cobertura”. E 
no último inverno os problemas com 
infiltrações voltaram a repetir-se.

Além dos graves “problemas estru-
turais, assim como evidentes sinais de 
degradação, nomeadamente ao nível 
da cobertura, que conduzem a infil-
trações frequentes nas salas de aula, 
corredores e noutros espaços”, estão 
ainda identificados problemas nos te-
lhados da biblioteca e de um ginásio, 
caixilharias em mau estado, balneários 
inadequados e mobiliário, equipamen-
to e materiais envelhecidos, assim co-
mo obsoletos e insuficientes.

A requalificação ascende a mi-
lhões de euros e Ricardo Oliveira 
refere que esse foi o motivo pelo 
qual, no decreto-lei de transferência 
de competências para as autarquias, 
“se entendeu que essas obras da 
requalificação da Escola Secundá-
ria de Bocage deveriam ficar sob a 
responsabilidade do Ministério da 
Educação”, esclarece.

O vereador esclarece ainda que as 
diferentes entidades da administra-
ção central e local na área da educa-
ção, assim como a direcção da escola 
e as associações de pais e de estu-
dantes, reconhecem a urgência de 
requalificação da escola que até está 
na lista de investimentos prioritários 
do Governo. “O problema é que es-
sa lista de investimentos prioritários 
não tem nenhuma calendarização”, 
afirma Ricardo Oliveira, lamentando 
a ausência de resposta do Ministério 
da Educação. Com Lusa

Requalificações necessárias ascendem a vários milhões de euros

O SETUBALENSE

ao longo dos tempos”.
Através desta moção o executivo aler-

ta para o elevado estado de degradação 
deste estabelecimento, que conta com 
70 anos de existência e está a aguardar 
obras há cerca de 20 anos. Obras que 
foram novamente requeridas ao Minis-

tério da Educação há cerca de dois anos, 
mas continuam a aguardar decisão.

Na moção, o município alerta ain-
da para a insuficiência de pessoal 
auxiliar, agravado pela tipologia da 
escola e com reflexos na limpeza das 
instalações, na vigilância de espaços, 
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A integração de vários equipamentos 
voltados para o turismo é o objectivo 
da Câmara de Setúbal ao projectar um 
novo quiosque de produtos regionais 
e merchandising na placa central da 
Avenida Luísa Todi, localizada frente 
ao Museu de Arqueologia e Etnogra-
fia do Distrito de Setúbal (MAEDS).

“Uma zona que tem sido cobiçada 
por vários investidores para integrar um 
equipamento de venda de produtos vol-
tados para o turismo”, refere a presiden-
te da autarquia Maria das Dores Meira, 
destacando o espaço pelo facto de ter 

Zona de hóteis e 
espaços culturais vai 
ganhar mais movimento 
com novo quiosque

MAIS MOVIMENTO TURÍSTICO NA AVENIDA LUÍSA TODI

Novo quiosque turístico vai nascer frente ao Museu
de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal

zonas de maior movimento e nas quais 
a pedonalidade não seja afectada, uma 
vez que o local proposto é uma espécie 
de rotunda na placa central da avenida”.

Mas, Dores Meira defende que aquela 
zona é escolhida precisamente, “por ter 
nas suas proximidades vários equipamen-
tos voltados para o turismo, que precisam 
ser dinamizados com mais movimento”.

O quiosque, cuja abertura do pro-
cedimento concursal para concessão, 
construção e exploração está aprova-
da terá uma área do domínio público 
municipal até 75 metros quadrados, 
sendo a área de implementação do 
imóvel de 25 metros quadrados. 

O prazo para apresentação de pro-
postas é de 20 dias a contar da data 
de abertura do concurso e as peças do 
concurso estão disponíveis para con-
sulta das 09h30 às 12h00 e das 14h00 
às 1700, na Secção Compras da Câmara 
Municipal de Setúbal, a funcionar nos 
Paços do Concelho.

Vários investidores têm apresentado propostas para aquela área

DR

BONFIM
Edifício do Lago 
volta a hasta 
pública

A abertura de um concurso público 
para concessão do direito de explo-
ração do Edifício do Largo, incluindo 
a zona de esplanada, com um total 
de 120 metros quadrados, localizado 
no interior do Parque do Bonfim, foi 
aprovada pela Câmara de Setúbal.

O concurso público visa a con-
cessão do direito de exploração do 
Edifício do Lago, onde até há pou-
cos meses funcionou a Confraria do 
Bonfim que, entretanto, foi resgatada 
pela autarquia, “por não estarem a 
ser cumpridas as condições estabe-
lecidas no contrato”.

Segundo o a autarquia, a actividade 
económica a desenvolver no novo es-
paço deve ser, exclusivamente, “a de 
restauração e bebidas”. E, de acordo 
com o estipulado no caderno de en-
cargos fica “expressamente proibida 
a utilização do mesmo para fim diver-
so daquele a que se destina”.

nas proximidades “o Hotel Luna Espe-
rança, o Hotel Aplicação da Escola de 
Hotelaria e Turismo de Setúbal, o MAE-
DS e o Fórum Luísa Todi, representan-
do por isso uma zona onde se pretende 
criar mais movimento e atractividade”.

O projecto fica aprovado por unani-
midade entre CDU, PS e PSD, embora o 
vereador Paulo Lopes questione a possi-
bilidade da autarquia “ter melhores loca-
lizações para um projecto com as carac-
terísticas apresentadas, por exemplo em 



E D I T A L  N.º 63/2020 

----- LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO COM OBRAS 
DE URBANIZAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------
------ 1.º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 360/19, EMITIDO EM 07 
DE FEVEREIRO DE 2019. ------------------------------------------------------------------------
----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- FAZ SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que de harmonia com o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara, datado de 25 de maio de 2020, foi autorizado o 1.º aditamento ao alvará de lotea-
mento urbano n.º 360/19, emitido em 07 de fevereiro de 2019, na sequência do processo n.º I 
- 3/20, registado em nome de CONSTRUÇÕES FELIZARDO & FILHO, LDA., contribuinte 
número 501946926 e NOGUEIRA MATOS, LDA., contribuinte número 502571411, com 
sede na RUA DOS CRAVOS VERMELHOS, N.º 119 – MONTIJO. -----------------------------
----- A alteração versa sobre a constituição de 3 parcelas de terreno denominadas lotes 7, 8 e 9, 
para completar os lotes 73, 74 e 75, respetivamente, pertencentes à 2.ª fase do loteamento com 
processo camarário I-34/99, localizado em Barreiras ou Alto das Barreiras – Montijo, titulado 
pelo alvará de loteamento n.º 344/07 – 2ª fase. ----------------------------------------------------
----- A área total das parcelas de terreno denominadas por lotes 7, 8 e 9, é de 733,00 m² e foi 
retirada à área de equipamento de utilização coletiva do loteamento onde se inserem (titulado 
pelo alvará n.º 360/19), que por sua vez foi transferida, também com o uso de equipamento de 
utilização coletiva, para o loteamento confinante titulado pelo alvará n.º 344/07 (2ª fase). -----
----- A alteração prevê também a alteração de uso de habitação para comércio/habitação do 
rés-do-chão do Lote 1, titulado pelo alvará n.º 360/2019, de 07/02/2019: -----------------------
----- Por via desta alteração, são também alteradas as áreas cedidas gratuitamente ao Municí-
pio, para integrar o domínio público municipal, nos termos do artigo 44.º, n.º s 1 e 2 do De-
creto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, passando a ser:-----------------
- Para equipamento de utilização coletiva a área total de 2.038,40 m², que confronta de Norte 
com área remanescente; Sul com arruamento e passagem do domínio público; Nascente com 
lotes 7, 8 e 9 constituídos pelo 1.º aditamento ao alvará de Loteamento n.º 360/19, de 7 de fev-
ereiro e área remanescente e de Poente com zona verde; ------------------------------------------
- Para arruamentos a área de 1.599,82 m²; ---------------------------------------------------------
- Para estacionamento a área de 507,50 m²; -------------------------------------------------------
- Para passeios a área de 1.241,29 m²; --------------------------------------------------------------
- Para espaços verdes de utilização coletiva a área de 2.300,07 m². -------------------------------
----- Para conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Paços do Concel-
ho, Sede da Junta de Freguesia e publicado num jornal de âmbito local. -------------------------
------ E eu,                              (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e Urban-
ismo, o subscrevi. ----------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------Paços do Concelho de Montijo, 01 de junho de 2020 ----------------------

O Presidente da Câmara 

___________________________ 
(Nuno Ribeiro Canta) 
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      Sou homem de 61 anos, 
divorciado procuro senhora 
viúva, solteira ou divorciada 
para vida a dois. Tenho casa 

Cont. 936 512 462

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

Bloco Clínico

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

E D I T A L  N.º 64/2020 

----- LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO SEM OBRAS DE URBAN-
IZAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- 18.º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 344/07 – 2ª FASE, EMITIDO EM 15 
DE OUTUBRO DE 2007 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, ----------
----- FAZ SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que de harmonia com o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 
de 15 de maio de 2020, foi autorizado o 18.º aditamento ao alvará de loteamento urbano n.º 344/07 – 2ª 
Fase, emitido em 15 de outubro de 2007, na sequência do processo n.º I - 4/20, registado em nome de 
FABISAN - CONSTRUÇÕES, LDA., contribuinte número 502095059, com sede na RUA DA EDU-
CAÇÃO FÍSICA, N.º 12 - MONTIJO, com referência aos seguintes prédios: ------------------------------
----- Lote 34, sito na Lagoa da Pedra ou Alto das Barreiras - Montijo, na União das Freguesias de Mon-
tijo e Afonsoeiro, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8250 da União das Freguesias de Montijo 
e Afonsoeiro e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.º 5348/20081029 da 
Freguesia de Montijo. -------------------------------------------------------------------------------------------
----- Lote 35, sito na Lagoa da Pedra ou Alto das Barreiras - Montijo, na União das Freguesias de Mon-
tijo e Afonsoeiro, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8251 da União das Freguesias de Montijo 
e Afonsoeiro e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.º 5349/20081029 da 
Freguesia de Montijo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Lote 36, sito na Lagoa da Pedra ou Alto das Barreiras - Montijo, na União das Freguesias de Mon-
tijo e Afonsoeiro, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8252 da União das Freguesias de Montijo 
e Afonsoeiro e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.º 5350/20081029 da 
Freguesia de Montijo. -------------------------------------------------------------------------------------------
----- A alteração versa sobre a introdução das áreas de 182,00m² para os lotes 34 e 35 e 172,45 m² para o 
lote 36, respeitantes à inclusão de uma área de sótão, destinada a arrumos para os correspondentes lotes.-
----- Para conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Paços do Concelho, Sede da 
Junta de Freguesia e publicado num jornal de âmbito local. -------------------------------------------------
----- E eu,                              (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo, o 
subscrevi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------Paços do Concelho de Montijo, 02 de junho de 2020 -----------------------------

O Presidente da Câmara 

___________________________ 
(Nuno Ribeiro Canta) 

Classi-
ficados

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

      PRECISA-SE 
PADEIRO/A

ZONA PALMELA

CONTATO 928053156
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PUBLICIDADE

JOSÉ MANUEL 
PARREIRA ROQUE

DN – 08/05/1943  DF – 29/06/2020

Sua irmã, sobrinhos e restante família na 
impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm 
por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram a acompanhar o seu ente querido à última 
morada, bem como aos que de outra forma, lhes 
manifestaram o seu pesar.

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)

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

MARIA GRACIETE 
TAIA CASCAIS

04-07-2018 - 04-07-2020

2 ANOS DE SAUDADE

Informo que dia 04 de Julho, às 18 horas será 
celebrada Missa de Aniversário do seu falecimento, 
na Igreja de Santa Maria (Sé).

JOSÉ CASTRO 
DA COSTA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de José Castro da Costa. A família 
vem por esta via agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram a acompanhar o fune-
ral ou que, de qualquer outra forma, manifes-
taram as suas condolências.

(1929 – 2020)
Participação e 
Agradecimento
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Entrevista

“É preciso colocar os investimentos no sítio 
certo para melhorar a vida da população”
O PSD de Setúbal 
considera que a Câmara 
de Setúbal não está a 
fazer as opções certas 
para desenvolver o 
concelho 

O SETUBALENSE

Humberto Lameiras

O vereador do PSD na Câmara de 
Setúbal, Nuno Carvalho, acusa a 
gestão comunista na autarquia 
de rejeitar todas as propostas 
da oposição, dando assim mais 
importância ao sentido político do 
que à população. Considera que as 
condições naturais do concelho não 
têm sido aproveitadas para atrair 
empresas bem estruturadas e assim 
criar mais emprego. 
O também deputado da República, 
em entrevista a O SETUBALENSE, 
garante que tem defendido o 
distrito, e particularmente Setúbal, 
no Parlamento, nomeadamente 
em questões relacionadas com 
fundos comunitários, ambiente e 
mobilidade.
Defende que a pandemia não pode 
obrigar ao retrocesso, mas sim a 
uma oportunidade para encontrar 
novas soluções para problemas 
mal resolvidos, tanto ao nível da 
economia como social. 
Que balanço faz da governação 
da Câmara de Setúbal, pela 
maioria comunista, nestes três 
anos do actual mandato? 
É preciso distinguir dois momentos: 
um até à pandemia Covid-19, e 
outro pelo que tem sido feito a 
partir dessa altura. 
Na primeira fase do mandato 
houve marcos negativos, como a 
continuidade das contas municipais 
em constante desequilíbrio. 
Quando em 20 anos de mandatos 
a maioria PCP não conseguiu 
recuperar as contas, é porque 
alguma coisa está mal na sua 
gestão. Também ficou muito a 
desejar o investimento que tem 
realizado na atractividade do 
concelho para captar empresas 
com condições excepcionais para 
criarem mais empregos.

que nunca tinham ouvido falar 
tanto de Setúbal na Assembleia da 
República. Somos deputados da 
República, mas nunca deixamos 
de representar as nossas origens. 
Nestes seis meses no Parlamento 
consegui colocar várias questões 
sobre Setúbal, como as dragagens 
no Sado, os fundos comunitários, 
mobilidade e transportes públicos; 
foram iniciativas discutidas em 
comissões e no hemiciclo. O melhor 
local para levar questões de Setúbal 
relacionadas com a administração 
central, é na Assembleia da República
Pela primeira vez a Câmara 
de Setúbal baixou o Imposto 
Municipal sobre Imóveis 
(IMI), mas para o PSD não foi 
suficiente, porquê?
Em Setúbal assistimos há muitos anos 
a uma verdadeira troika de impostos, 
na prática esta redução veio confirmar 

que já se podia ter reduzido antes. 
Lamento que se tenha reduzido 
tão pouco, isto sem nenhuma razão 
económica que o justifique.
Houve vários eventos que a Câmara 
Municipal tinha planeado para esta 
altura que não puderam ocorrer, 
esse dinheiro deveria ter sido 
reconvertido de forma efectiva para 
as poupanças das famílias e apoio às 
micro e pequenas empresas, mas isso 
não foi feito. A baixa mais expressiva 
do IMI seria outra oportunidade para 
as famílias, mas a redução aplicada 
ficou muito aquém, refiro-me à 
redução de 0,01%. Com isto explico 
que não somos contra a redução de 
IMI feita pela Câmara de Setúbal, mas 
consideramos que esta devia ter ido 
mais além.
Foi essa a razão da abstenção do PSD 
à proposta da Camara sobre o IMI?
Exactamente, porque a redução 
ficou aquém. Se a redução fosse 
condizente com aquilo que a 
Câmara pode e deveria fazer, 
teríamos votado a favor. Já no ano 
passado o PSD fez uma proposta 
de redução do IMI para 0,4%; uma 
proposta justa. Representaria 
para a Câmara Municipal um custo 
pouco acima de um milhão de 
euros, esse é um valor que está 
dentro das possibilidades do 
orçamento da Câmara, mas esta 
faz escolhas como investir, por 
exemplo, numa rotunda e não no 
IMI familiar.
O PSD apresentou 23 propostas 
para Setúbal ultrapassar a crise 
e preparar o futuro. Destas quais 
destaca? 
São as 23; mas há uma 
calendarização e uma priorização 
de propostas. Uma delas é sobre 
o fundo de apoio às pequenas e 
médias empresas, que abrange os 
trabalhadores, mas foi chumbada 
na Câmara de Setúbal. Estimava-
se um custo de 500 mil euros 
alinhados naquilo que será a 
política de discussão de redução de 
custos que as câmaras vão ter ao 
nível das medidas de reacção aos 
efeitos económicos da Covid-19. 
Era uma proposta com fundamento 
económico e social para o nosso 
concelho, mas não foi aceite.
Ao nível da pandemia, como 

A pandemia veio mudar o Mundo, o 
País e a região, também o concelho 
tem de se projectar para aproveitar 
as oportunidades que vão chegar 
através dos fundos comunitários 
e do Orçamento do Estado para a 
Câmara Municipal. 
É preciso colocar os investimentos 
no sítio certo para melhorar a 
qualidade de vida da população 
tanto na mobilidade como no 
acesso aos nossos activos naturais 
como a nossa serra, o nosso rio 
Sado e mesmo da nossa baixa 
comercial, e isso a actual gestão da 
Câmara não o tem sabido fazer.
Quanto ao PSD, que balanço 
faz do seu próprio trabalho 
autárquico?
Tivemos um mandato e mais três 
anos do actual, e sempre de grande 
excelência ao serviço da cidade. 
Temos um conjunto de pessoas que 

NUNO CARVALHO,  VEREADOR EM SETÚBAL E DEPUTADO

actuam independentemente da 
política, e que estão envolvidas no 
PSD porque vêem no partido um 
grande instrumento para ajudar a 
mudar a cidade.
Fomos o partido que mais 
propostas apresentou na Câmara 
Municipal, conseguimos mobilizar 
as pessoas com petições, 
marcámos claramente a agenda 
política. Portanto, é grande a 
satisfação com o trabalho feito 
neste mandato, e não só da 
equipa que me acompanhou, mas 
também o de todos os militantes 
do PSD. É de total justiça que esse 
reconhecimento seja feito.
Ser deputado da República e, 
ao mesmo tempo, vereador na 
Câmara de Setúbal, veio prejudicar 
o seu trabalho como autarca? 
Não. Curiosamente, deputados de 
partidos da oposição disseram-me 
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Morada: Av. D. Manuel I, nº 74 B - Setúbal 
Contacto: 916 864 136 / 265 761 195

Horário 
Segunda a Sexta 
9h00 às 13h00 

e das 15h00 às 18h00

# Fique em casa

Julio Velázquez e Vitória FC cessam contrato  p15

PUBLICIDADE

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

avalia as medidas tomadas pela 
autarquia e pelo Governo? 
Como a pandemia ainda não 
está extinta, todos nós ainda não 
fizemos tudo o que é necessário. 
Tanto a autarquia, como o Governo, 
como as propostas apresentadas 
pelos partidos pretendem melhorar 
este combate, nisso está a ser dado 
um sinal positivo. 
Na Câmara de Setúbal, gostaríamos 
que as propostas apresentadas pela 
oposição, particularmente pelo PSD, 
não fossem de imediato chumbadas 
apenas porque não são do PCP. Neste 
aspecto há muito por fazer; é preciso 
unirmos esforços, caso contrário é a 
população que fica a perder.
Na quarta-feira, na reunião 
da Comissão de Saúde com a 
ministra Marta Temido, levantou 
questões sobre o Hospital de 
Setúbal, já tem respostas?
Foram duas questões, uma delas 
foi assinalar na Comissão da Saúde 
o reconhecimento da majoração 
de salários para os profissionais de 
saúde, como mérito pelo trabalho 
desenvolvido, foi uma proposta do 
PSD que foi bem aceite. A outra foi 
sobre o Hospital de Setúbal relativa 

aos serviços que não podemos perder. 
Disse à ministra que não podemos 
perder o que temos, e ainda é 
preciso ganhar mais para o futuro. 
Na saúde há muito investimento 
para fazer e cabe à ministra decidir 
onde e como o faz para dar um 
impulso muito forte nesta área. O 
Hospital de Setúbal não pode perder 
serviços que estão em risco, como 
a obstetrícia, isso não faz qualquer 
sentido. Ainda não obtive respostas. 
Enquanto deputado está a 
terminar a actual legislatura. 
Que resultados destaca neste 
trabalho de seis meses?
O distrito de Setúbal tem três 

deputados do PSD eleitos na 
Assembleia da República. Temos 
conseguido ganhar muito para a 
região, caso de fundos comunitários 
para podermos ter acesso aos 
mesmos, e ao nível da saúde, 
transportes públicos, isto continuando 
a dar atenção às áreas ambientais e 
educação. Fomos dos partidos que 
mais iniciativas apresentámos no 
Parlamento em defesa da região, e 
estamos a obter resultados.
Para a próxima legislatura que 
temas já decidiu apresentar na 
Assembleia da República? 
Em particular para o sul do distrito 
é fundamental construir projectos 
como o hidrogénio verde e ter a 
certeza que o encerramento da 
Central Termoeléctrica de Sines não 
vai provocar despedimentos. É preciso 
garantir que os investimentos logísticos 
no Porto de Sines vão avançar, resolver 
problemas de desertificação no interior 
do distrito e resolver problemas do 
Hospital do Litoral Alentejano. 
Vamos também apresentar 
propostas para investimentos 
nos transportes públicos e para 
investimentos na educação. Ao 
mesmo tempo vamos estar atentos 

Hoje, os militantes do PSD vão 
eleger o novo presidente da 
Distrital, até agora gerida por 
Bruno Vitorino, que atingiu o 
limite de mandatos. Perfilam-se 
a este órgão dois candidatos, 
Pedro Tomás e Paulo Ribeiro.

Nesta mesma sexta-feira, vão 
também a votos as concelhias 
para a eleição dos presidentes 
para o próximo mandato de 
dois anos. No caso da estrutura 
de Setúbal, tudo indica que o 
novo presidente será Fernando 
Monteiro, que se apresenta 
como candidato único e recolhe 
o apoio de Nuno Carvalho, que 
não se recandidata por ter 
atingido o limite de mandatos.

PSD a votos Fernando Monteiro 
garantido em Setúbal

“É de destacar o trabalho que 
Fernando Monteiro tem vindo a 
fazer no concelho. Tem excelentes 
qualidades de liderança e uma visão 
muito apurada do que deve ser o 
concelho de Setúbal no futuro”, diz 
Nuno Carvalho que, para a Distrital, 
dá o seu apoio a Pedro Tomás de 
quem afirma ter capacidade para 
dar “uma dinâmica ganhadora ao 
partido no distrito”.

Para Nuno Carvalho é 
importante que, depois 
das eleições, o partido na 
região se “mantenha unido” 
para “continuar a defender 
as populações tanto nos 
órgãos autárquicos como na 
Assembleia da República”. 

Para Nuno 
Carvalho o 
Hospital de 
Setúbal não 
pode perder 
serviços, e já o 
disse à ministra

e exigir, que dos 15 milhões de 
euros, a fundo perdido, decididos 
pela Comissão Europeia para o 
Fundo de Recuperação, têm de 
tratar de forma igual o distrito de 

Setúbal, isso não tem acontecido. 
Há uma certa cegueira e surdez que 
tem impedido que Setúbal atinja o 
desenvolvimento económico a que 
tem direito. 
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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

N
os últimos dias têm 
sido divulgadas ima-
gens que denunciam 
a sobrelotação dos 
transportes coleti-
vos na Área Metro-

politana de Lisboa (AML). Comboios 
cheios, autocarros a abarrotar. O dis-
trito de Setúbal não é exceção.

Para o governo, parece que nada 
disto é real. Quem ouvir o seu discur-
so poderá até  achar que as imagens 
são manipuladas. A gente real sabe 
bem que não são.

É sabido que a AML tem sido pal-
co de novos contágios da Covid-19 
diariamente, mas o governo prefere 
insistir na tese da responsabilidade 
individual, apontando o dedo aos 
jovens, acusando-os de comporta-
mentos irresponsáveis, a quem vive 
nos bairros sociais, por não cumpri-
rem as regras de distanciamento, 
ou a quem vive em determinadas 
freguesias, por desafio à autorida-
de. E a reboque dessa tese opta por 
fechar cafés e bares, interditar ajun-
tamentos de mais de dez ou cinco 
pessoas e passar multas. Já os ajun-
tamentos em transportes coletivos 
são totalmente permitidos.

O governo terá certamente infor-
mação privilegiada para saber que 
o vírus gosta de festas e convívios, 
mas andar de transportes públicos 
não é com ele.

A narrativa da responsabilidade 
individual para explicar o aumento 
dos casos na AML podia ser só um 
erro de análise, mas sabemos que o 
governo conhece bem a realidade. 
Não se pode escudar na ignorância 
do que é a luta quotidiana de quem 
tem mesmo de ir trabalhar. Por isso, 
a tese que responsabiliza as pessoas 
é desonesta e irresponsável. Ao 
apontar o dedo, promove o medo, 
o ódio e a culpabilização. Mas claro 
que esta narrativa evita ao gover-
no encarar a evidência de que nem 
todos têm a mesma capacidade de 
enfrentar o vírus e a crise. Evita re-
conhecer que as condições de habi-
tabilidade de tantos bairros da AML 
não permitem distanciamento de 
segurança nem oferecem proteção 
contra a doença. Ou que os traba-
lhadores que mantiveram serviços 

O vírus também 
apanha o autocarro

OPINIÃO

Sandra Cunha

o querem. Suprimem carreiras, al-
teram horários, não cumprem os 
contratos para os quais são pagos 
com dinheiro público e agora são 
duplamente financiados através do 
layoff dos trabalhadores. O cumpri-
mento a 90% de um serviço que 
já era insuficiente é agora uma pia-
da. O poder público, do governo às 
autarquias nada tem feito contra a 
chantagem desta empresa privada.

Enquanto a novela se desenrola, 
milhares de trabalhadores realizam 
movimentos pendulares quotidia-
nos para irem trabalhar. Com o final 
do ano letivo, terminam também 
os apoios aos pais que estavam em 
casa com as crianças. Todos estas 
pessoas vão agora regressar ao 
trabalho. E fá-lo-ão sem condições 
de segurança ou possibilidade de 
distanciamento.

Importa agora responder com 
urgência ao duplo desafio que a 
pandemia nos colocou: assegurar 
os meios de transportes a quem 
deles necessita e garantir que são 
feitos em segurança.

O Bloco de Esquerda defende 
que há soluções que devem ser, 
desde já, consideradas: a reorga-
nização dos horários, a criação de 
alternativas de transportes e o fim 
do recurso ao layoff por parte das 
operadoras privadas que permitiria 
aumentar rapidamente a oferta de 
transportes rodoviários com maior 
cumprimento do distanciamento de 
segurança.

No debate agendado pelo Bloco 
de Esquerda na passada quarta-
-feira, o ministro das Infraestruturas 
e Habitação, Pedro Nuno Santos, 
pediu que compreendêssemos que 
um terço da lotação dos transpor-
tes coletivos significava todos os 
lugares sentados ocupados e que 
isso não permitia manter o distan-
ciamento de segurança.

Nós compreendemos. Por isso di-
zemos há anos que o investimento 
nos transportes coletivos é essen-
cial e prioritário e que os transpor-
tes têm mesmo de ser públicos. E o 
governo, já percebeu agora?

Deputada do Bloco Esquerda

Há soluções 
que devem 

ser, desde já, 
consideradas: 

a reorganização 
dos horários, 

a criação de 
alternativas e o 

fim do layoff

essenciais a funcionar durante o es-
tado de emergência e todos aqueles 
que agora regressaram ao trabalho 
dependem mesmo dos transportes 
coletivos para as deslocações.

Permite ainda ao governo evi-
tar reconhecer o desinvestimento 
crónico nos transportes e admitir 
que nunca fez o que devia ter feito 
há muito tempo: garantir o direito 
à mobilidade através de transpor-
tes verdadeiramente públicos e 
deixar de sustentar o negócio das 
operadoras privadas de transportes 
coletivos.

Em Setúbal, a degradação das 
condições de transporte coletivo 
vem de longa data e os TST fazem 
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DesportoA Associação de Futebol de 
Setúbal (AFS) registou em 
2019/20 o recorde do maior 
número de praticantes da sua 
história: 12.902, mais 520 (4,57 
por cento) do que na época 
anterior, avançou o organismo 
na sua página oficial. O feito 

AF Setúbal bate recorde 
de praticantes em época 
de pandemia

ganha relevo pelo facto de ter 
sido alcançado numa temporada 
em que o futebol mundial foi 
afetado pela pandemia da 
Covid-19 e o período competitivo 
na AFS teve início a 1 de Julho 
de 2019 e foi suspenso a 12 de 
Março.

Meyong assume Vitória
pela segunda vez na época

Menos de oito meses depois da sua 
chegada ao Vitória FC, Julio Veláz-
quez não resistiu aos maus resultados 
e deixou ontem o comando técnico 
dos sadinos. Meyong foi o nome en-
contrado pela direcção para assumir 
de forma interina o clube, após a ces-
sação de contrato, anunciada ontem, 
entre o clube e espanhol, que não re-
sistiu aos maus resultados da equipa 
que está há 11 jornadas sem vencer no 
campeonato.

Desde que chegou ao Bonfim, em 
Novembro de 2019, Julio Velázquez, 
de 38 anos, somou quatro triunfos, 
sete empates e 10 derrotas em todas 
as competições. Meyong, elemento 
da equipa técnica que já tinha nos 
meses de Outubro e Novembro do 
ano passado orientado os sadinos, 
depois de Sandro Mendes ter sido 
despedido à oitava jornada, vai tentar 
levar o Vitória a ganhar já amanhã (17 
horas) diante do Paços de Ferreira.

Recorde-se que o ex-avançado ca-

A Câmara Municipal de Setúbal deli-
berou quarta-feira, por unanimidade, 
em reunião pública, aceitar créditos hi-
potecários de uma entidade bancária 
sobre o direito de superfície dos terre-
nos do Estádio do Bonfim, operação 
que permite ao Vitória FC manter a 
plena utilização do recinto. De acordo 
com a deliberação, com esta decisão 
“garante-se que a autarquia assume a 
posse do direito de superfície dos ter-
renos onde está edificado o Estádio, 
permitindo que o clube mantenha a 
sua plena utilização”.

Ricardo Lopes Pereira

Ex-avançado quer levar 
a sadinos a reencontrar 
triunfos já amanhã no 
Bonfim.

JULIO VELÁZQUEZ E VITÓRIA FC CESSAM CONTRATO

AUTARQUIA ASSEGURA A PLENA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO PELO VITÓRIA

VFC

maronês, de 39 anos, conseguiu na 
altura em que assumiu os destinos 
da equipa, entre a nona e 11.ª jorna-
da, somar quatro pontos em nove 
possíveis (empate 1-1 com o Santa 
Clara, triunfo 1-0 sobre o Boavista 

e derrota 1-0 com o Rio Ave). Com 
a equipa agora na 15.ª posição da I 
Liga, com 30 pontos, apenas três 
acima da linha de água, a tarefa de 
Meyong passa por garantir nas cinco 
jornadas que faltam para o final da 

prova a permanência do clube no 
escalão principal.

Recorde-se que a rescisão de con-
trato com Julio Velázquez, que já não 
orientou ontem de tarde o treino no 
Bonfim, acontece depois de o trei-

nador ter revelado a sua insatisfação 
após a derrota sofrida na terça-feira, 
por 2-0, no reduto do V. Guimarães. 
O espanhol alertou no final dessa par-
tida para necessidade de “mudar o 
chip” e afirmou que “as coisas de fora, 
e não dentro do relvado, não estavam 
a ser feitas como deveriam”, decla-
rações que causaram incómodo na 
direção presidida por Paulo Gomes.

A realidade é que menos de 48 ho-
ras depois dos seus comentários, o 
treinador viu o final da sua ligação ao 
clube ser anunciada em comunicado 
emitido esta quinta-feira. “O Vitória 
informa que chegou a acordo com 
o treinador Julio Velázquez para a 
cessação das suas funções enquan-
to líder do quadro técnico da equipa 
principal de futebol. Esta decisão, to-
mada por mútuo acordo, tem efeitos 
imediatos, pelo que o treinador já não 
orientou a sessão de trabalho desta 
tarde (17h00) no Estádio do Bonfim”, 
referem.

Apesar do fim da ligação, o Vitória 
fez questão de deixar uma palavra de 
agradecimento ao técnico. “O Vitória 
agradece a Julio Velázquez o trabalho 
desenvolvido ao longo deste perío-
do e enaltece o profissionalismo e a 
dedicação que sempre demonstrou 
na defesa deste símbolo, desejando-
-lhe as melhores felicidades para o 
futuro”, finaliza.

Câmara assume posse do direito de superfície dos terrenos do Bonfim

Tarefa de Meyong passa por garantir nas cinco jornadas que faltam para o final da prova a permanência  na I Liga

Segundo a nota de imprensa emi-
tida pela autaequia, “o direito de su-
perfície sobre os terrenos do Bonfim 
é entregue à Câmara Municipal por 
cedência de um crédito hipotecário 
detido pelo Banco Comercial Por-
tuguês sobre aqueles bens”, refere, 
explicando que “o crédito é cedido 
pelo valor de 300 mil euros, com 
pagamento a realizar, em primeira 
instância, mediante compensação 
de uma dívida tributária, em concre-
to, por dedução no valor de Taxa pela 
Realização, Manutenção e Reforço 

de Infraestruturas Urbanísticas”.
“A cedência deste crédito é “con-

dição primeira para garantir que o 
Estádio do Bonfim continua a ser 
usufruído pela população e pelo Vi-
tória, assim se impedindo que a aqui-
sição por terceiros viesse a privar os 
sadinos de tão importante espaço”, 
sublinha o município, acrescentando 
que é, “desde sempre, parceira leal e 
permanente do Vitória”, dando como 
exemplo a data de 19 de Fevereiro de 
1956, dia em que a Câmara Municipal 
celebrou com o Vitória a escritura de 

doação, sob condições, dos terrenos 
em que se encontra hoje o estádio do 
Bonfim”.

Recorde-se que o Estádio do Bonfim 
encontra-se, desde 2004, “onerado 
por um direito de superfície, constituí-
do pelo Vitória FC a favor de uma so-
ciedade comercial” e, ainda de acordo 
com o texto deliberativo, sobre este 
direito de superfície incidem “várias 
hipotecas e várias penhoras, quer a 
favor de entidades públicas, quer a fa-
vor de entidades privadas”, num valor 
global superior a 10 milhões de euros.

A autarquia frisa que “nos 64 anos 
que se seguiram à escritiura de doa-
ção dos terrenos onde foi construído 
o estádio, “muitas foram as ocasiões 
em que o município esteve ao lado Vi-
tória para lhe dar o apoio que estava ao 
seu alcance”. E acrescenta: “ao longo 
destes tempos, de acordo com o texto 
deliberativo, “podem ser encontrados 
múltiplos exemplos desta aliança, nos 
quais se podem confirmar a perma-
nente disponibilidade da Câmara Mu-
nicipal para apoiar o que é considerado 
um símbolo da nossa cidade”.
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