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Abertura

A preocupação com os po-
tenciais efeitos da CO-
VID-19, são absolutamen-
te compreensíveis. Mas, é 

sabido que essa preocupação, numa 
percentagem infelizmente ainda re-
lativamente alta de pessoas, é quase, 
ou mesmo nula. E assim se alimenta 
o traiçoeiro e pernicioso novo coro-
navírus. Mas a sua continuada pro-
pagação, não tem apenas a ver  com 
a irresponsabilidade acima referida, 
como o não cumprimento de regras 
nas praias até à abertura da época 
balnear, de quem se junta aos ma-
gotes, da  compacta e com falta de 
máscaras, manifestação anti-racista, 
ou de diversas festas ilegais. 
As autoridades, até ao mais alto 
nível, também têm culpas no 
cartório, ao não prevenirem e  san-
cionarem tais comportamentos. 
Acrescente-se ainda, também da 
sua responsabilidade, por exem-
plo, a lotação para além do que é 
seguro, em diversos transportes 
públicos e exíguas habitações 
múltiplas.
Apesar destes e de outros  maus 
exemplos,  dizer que também que 
não podemos exagerar, ficar para-
lisados.  A vida, no essencial, com 
as devidas precauções, tem de 
continuar.
Tem-se falado muito e criticado, 
algumas iniciativas de ordem cul-
tural e política que já tiveram lugar 
neste tempo de pandemia, como 
as comemorações do 25 de Abril 
e do 1º de Maio ou um comício do 
PCP. Criticas infundadas, uma vez 
que foram rigorosamente cumpri-
das as normas de segurança esta-
belecidas pela DGS. Assim como  
em diversos espetáculos e sessões 
culturais. Por exemplo, um espaço 
que temos frequentado, o cinema 
Nimas,  há semanas,  aberto ao 
público.

Corroios entre os bons exemplos

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Diversas autarquias também têm 
dado o apoio possível, como o caso 
já aqui referido, da Câmara do Sei-
xal ao doar milhares de máscaras. 
Outro exemplo que conhecemos 
bem e que merece destaque, é o 
da Junta de Freguesia de Corroios.
Corroios, dispõe de um amplo 
espaço (10 hectares),  muito bem 
preservado e equipado onde  têm 
lugar as mais diversas atividades 
pelo Movimento Associativo, Co-
munidade Educativa, tecido em-
presarial,  e população em geral. 
Referimo-nos ao Parque Urbano 
da Quinta da Marialva. 
Um dos importantes e tradicio-
nais  eventos, é a Mostra Mensal 
de Atividades Económicas, vulgo, 
mercado mensal. 
Que, para benefício de comercian-
tes e consumidores, já voltou a 
funcionar  desde Maio com todas 
as condições de segurança. Embo-
ra, por enquanto, só com produtos 
alimentares. 
O pavilhão multiusos lá instalado, 
também já acolheu a reunião ordi-
nária da Assembleia de Freguesia 
em atraso no dia 19 do passado 
mês e a normal no dia 30. A Feira 
da Bagageira também  acontecerá 
ainda este mês, e outros dos seus 
habituais eventos, se seguirão. 
O parque abriu ao público no 
passado dia 1, ficando apenas 
interditos, por motivos óbvios de 
segurança, os aparelhos de manu-
tenção física.  
E Corroios, graças ao Executivo da 
Junta de Freguesia e seus trabalha-
dores, conciliando sempre  saúde 
pública,  economia e  lazer, avança. 
As Festas de Corroios é que, devi-
do à sua dimensão (centenas de 
milhar de entradas nos 10 dias),  
este ano, não poderão realizar-se.

Professor, Corroios

Plano de renovação da 
frota da Transtejo 
É com preocupação que constatamos que 
a empresa que gere um serviço de trans-
porte fluvial com cerca de 20 milhões de 
passageiros por ano está a ser tratada com 
desprezo pelo interesse público. A Trans-
tejo deve ser colocada a par de outras que 
exercem uma actividade semelhante. Na 
maioria das cidades, os projectos de inves-
timento em novos navios são suportados 
em estudos que permitem efectuar um 
caderno de encargos rigoroso e determi-
nar os custos envolvidos. O conselho de 
administração da Transtejo faz o oposto. 
Anuncia planos de renovação da frota, 
mas não apresenta estudos que susten-
tem os investimentos. Em Fevereiro de 
2020 a Transtejo lançou um concurso 
para aquisição de navios. A conclusão é 
simples: não possuindo estudos e não 
aceitando avaliações, Marina Ferreira, 
presidente do conselho de administra-
ção, aprova uma especificação técnica 
cheia de problemas. A Transtejo planeia 

Não se espante se durante este mês e Agosto, ao entrar em 
algumas praias da Arrábida, for abordado por uma equipa do “Eco 
Praias – Vamos Reciclar à Beira-Mar!”. 
Esta iniciativa dinamizada pela Amarsul em colaboração com a 
Câmara Municipal de Setúbal, tem como grande objectivo alertar 
os banhistas e fazê-los adoptar comportamentos ambientais mais 
sustentáveis. 
As acções do Eco Praias decorrem num total de 37 praias, aos fins-
de-semana, entre as 10h00 e as 12h00 e das 15h00 às 17h00.

O REPARO 

CARTAS DO LEITOR

Eco Praias 
sensibiliza na 
areia para criar 
melhor hábitos

adquirir 10 navios, mas não existe qual-
quer ferry 100% eléctrico que reúna em 
simultâneo o comprimento, a capacidade, 
a velocidade e a autonomia. O preço é de 
57 milhões de euros, mas o investimento 
será superior porque a especificação está 
incompleta. Nos concurso serão os con-
correntes a propor o sistema de propulsão 
eléctrica, de baterias e das estações de 
carregamento, mas não irão fornecê-los 
e o seu preço não está incluído. Estima-
mos um investimento entre os 80 e 90 
milhões, o que excede o valor da autori-
zação de assunção de encargos que o Go-
verno conferiu. Senhor Primeiro Ministro, 
o que lhe peço é que defenda o interesse 
público e que exija a Marina Ferreira que 
divulgue os estudos que fundamentam o 
investimento, as especificações técnicas, 
as condições do caderno de encargos e 
as avaliações sobre as considerações de 
segurança da tecnologia de propulsão 
proposta.
Fernando Grilo, Economista   
de Transporte Marítimo
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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 treinador, aos 50 anos, está  
  de regresso ao comando do 

Vitória e vem com a missão de salvar 
o clube da descida de divisão. Tem 
de interromper uma série de 12 jogos 
que os sadinos levam sem vencer. O 
primeiro grande teste é já amanhã, 
frente ao Desportivo das Aves.

A FIGURA
Lito Vidigal
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estádio do União Sport Club (USC). 
Esta edição tinha como objetivo 
pintar os muros exteriores. E 
marcaram presença cerca de 
40 pessoas, de acordo com 
participantes. Qualquer sócio, 
simpatizante ou amigo do clube 
poderia participar, bastava que, tal 

como se lê na página de Facebook do 
USC, levasse “boa energia e vontade 
de ajudar” e claro, rolo e pincel para 
pintar, sem esquecer as máscaras, 
e o cumprimento das distâncias de 
segurança. Os trabalhos tiveram 
início pelas sete da manhã e término 
pelas cinco da tarde.

Adeptos dão 
nova cara 
ao Estádio 
Municipal 
Miróbriga

Passado um ano da 1ª edição de 
“Vamos pintar o nosso estádio”, 
surge a 2ª edição que decorreu 
durante o passado dia 4 de julho, 
no campo de futebol Miróbriga, 
em Santiago do Cacém. A iniciativa 
consiste no trabalho de equipa 
e voluntário, de reabilitação do 

SINES
Morreu Francisco 
Violante, locutor 
da Rádio Sines 

Faleceu ontem, aos 48 anos, António 
Francisco Tavares Violante, locutor 
da Rádio Sines “desde os anos 90”, 
vítima de doença prolongada. A 
notícia foi avançada através de co-
municado pela Rádio Sines, no qual 
os colegas recordaram o radialista 
como um homem “muito dedicado, 
exigente e organizado”.

“Esta é informação que não queria 
dar. Durante mais de 20 anos, foi a 
voz do programa da manhã, a voz 
de muitos programas em directo e 
de muitos spots comerciais da es-
tação. Era um profundo conhecedor 
do mundo da rádio, era um estudioso 
do meio. Durante vários anos foi res-
ponsável pelo departamento de pro-
gramas e comercial da Rádio Sines. 
Nos últimos anos lutou com todas 
as suas forças contra uma maldita 
doença, que acabou por lhe roubar 
a vida, numa altura em que ainda ti-
nha muito para viver. A Rádio Sines 
ficou mais pobre, descansa em paz, 
obrigado colega e amigo”, refere a 
Rádio Sines na mesma nota.

NR: O SETUBALENSE endereça à 
família e aos colegas da Rádio Sines 
as mais sentidas condolências. 

PALMELA
Motociclista morre na sequência de acidente rodoviário em Aires

Um homem de 32 anos morreu na 
sequência de um acidente que en-
volveu a moto onde seguia e uma 
viatura ligeira, em Aires, no concelho 
de Palmela, no passado sábado. A 
notícia foi avançada na madrugada 
de ontem pelo Correio da Manhã, 
que dá conta de que a vítima “se-
guia em direcção a Setúbal quando 

a moto embateu no lado direito do 
automóvel, que circulava na mesma 
estrada. As duas viaturas ficaram 
destruídas”.

A vítima mortal, José Manuel Ro-
sa, empresário de 32 anos residente 
no Montijo, ainda foi transportada 
com vida para o Centro Hospitalar de 
Setúbal, mas “não resistiu e acabou 

por morrer no hospital”, enquanto 
que “o condutor do veículo ligeiro 
recebeu assistência no local”. 

Segundo a mesma publicação, 
“o alerta foi dado pelas 19h53” e ao 
local acorreram “os Bombeiros de 
Palmela, a VMER e a GNR”, que vai 
agora “investigar as causas do aci-
dente mortal”. 

Vítima de 32 anos foi 
transportada com vida 
para Centro Hospitalar 
de Setúbal, mas “não 
resistiu e acabou por 
morrer”

Ana Martins Ventura

Exéquias são presidias 
por D. José Ornelas, 
que recorda o pároco 
como homem de 
“coração sensível e 
empreendedor”

MANUEL VIEIRA, FUNDADOR DO CLUBE STELLA MARIS, MORREU AOS 98 ANOS

Sé acolhe última homenagem 
ao padre que foi “um dom” para Setúbal

Realizam-se hoje as exéquias do pa-
dre Manuel Vieira, a parir das 10h30, 
na Sé de Setúbal, com a presença de 
D. José Ornelas, bispo de Setúbal. O 
pároco que desenvolveu a sua obra 
social na Anunciada e é recordado co-
mo “um dom” para a cidade, morreu 
este domingo, aos 98 anos, no Hos-
pital São Bernardo. Após a cerimónia, 
o corpo do padre Manuel Vieira será 
transportado para a Assentis, em 
Torres Novas, sua terra natal, onde 
será sepultado.

D. José Ornelas recorda o padre 
Manuel Vieira como “um dom” para 
“a diocese e para a cidade de Setúbal, 
especialmente na paróquia da Anun-
ciada”, onde foi pároco durante mais 
de 35 anos. Um homem de “coração 
sensível e empreendedor, em favor 
de todos os que necessitavam de aju-
da”, afirma D. José Ornelas em nota.

Também José Lobato, vigário geral 
da Diocese de Setúbal deixa uma sen-
tida homenagem ao homem que foi 
considerado um porto de abrigo para 
os trabalhadores da pesca, do porto e 

Padre Manuel Vieira morreu no Hospital de São Bernardo 
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ma missão social atribuída pelo car-
deal Cerejeira e pela qual trabalhou 
até 4 de Janeiro de 1998, assumindo 
depois funções como administrador 
das Obras Sociais da paróquia até 16 
de Outubro de 2005, e sendo depois 
nomeado Pároco Emérito da Anun-
ciada, por D. Gilberto Reis.

José Lobato recorda que Manuel 
Vieira “não escondia a razão dada pe-
lo cardeal Cerejeira para o transferir 
do Castelo de Sesimbra para Setúbal: 
pedira-lhe que viesse apoiar o Movi-
mento dos Cursilhos de Cristandade 
que começara a florescer na região 
de Setúbal”.

Para além do apoio dado a este 

Movimento, Manuel Vieira, chamou 
mais doi movimentos para a paróquia 
e a diocese o Movimento do Caminho 
Neo-Catecumenal e o dos Convívios 
Fraternos. No entanto, foi à pastoral 
social que Manuel Vieira ofereceu 
maior empenho.

Nos primeiros anos como pároco 
da Anunciada, dois sectores eram o 
retrato da população local: os traba-
lhadores marítimos, portugueses e 
estrangeiros e as fábricas de conserva 
de sardinha que ainda laboravam em 
Setúbal.

No caso dos trabalhadores da pes-
ca, a demora nos trabalhos de estiva 
no porto da cidade, levava a que mui-
tos passassem vários dias desocupa-
dos e em grandes dificuldades econó-
micas. Foi então que o padre fundou 
o Clube Stella Maris, para que estes 
trabalhadores tivessem um local on-
de podiam comer, dormir e conviver. 
Primeiro na Rua dos Trabalhadores do 
Mar e, depois instalações da paróquia 
da Anunciada.

No caso das conserveiras, a preca-
riedade do seu trabalho, que podia 
surgir a qualquer hora do dia, median-
te a chegada de embarcações com 
pescado, levou a que Manuel Vieira 
criasse instalações para acolher as 
crianças, que não raras vezes estas 
mulheres tinham de levar para o local 
de trabalho.

A partir dessas primeiras instala-
ções, o padre foi criando novas va-
lências, até chegar ao reconhecido 
Centro Social Paroquial, na antiga 
Quinta Alves da Silva.

para as conserveiras, relembrando o 
seu percurso de vida e a sua obra so-
cial. Nomeadamente, a fundação do 
Clube Stella Maris e do Centro Social 
Paroquial, que funcionou na Quinta 
Alves da Silva.

A missão dada pelo   
cardeal Cerejeira
Manuel Vieira foi ordenado presbí-
tero pelo cardeal Manuel Cerejeira, 
na Sé de Lisboa, a 29 de Junho de 
1953. E, a 3 de Setembro de 1956, 
foi nomeado pároco da freguesia do 
Castelo, em Sesimbra.

Sete anos depois, assumiu a fre-
guesia da Anunciada, em Setúbal, nu-

Radialista faleceu 
ontem, aos 48 anos. 
É recordado como 
homem “dedicado, 
exigente e organizado”
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Palmela

Álvaro Amaro alertou e ministra da Segurança Social 
anunciou simplificação para licenciamento de lares ilegais

Álvaro Balseiro Amaro alertou uma e 
outra vez, primeiro ao secretário de 
Estado dos Assuntos Parlamentares, 
Duarte Cordeiro, e depois em reunião 
do Conselho Metropolitano de Lis-
boa, para a necessidade da criação 
de um regime especial que permita 
legalizar e qualificar os lares ilegais. 
A mensagem do presidente da Câ-
mara de Palmela parece ter sido ab-
sorvida pela tutela, com a ministra do 
Trabalho e da Segurança Social, Ana 
Mendes Godinho, a vir anunciar na 
passada quinta-feira que o Governo 
está a preparar uma simplificação do 
processo de licenciamento dos refe-
ridos espaços.

“Sentimos necessidade de simpli-
ficar o processo de licenciamento 
dos lares porque temos dois tipos 
de realidade: temos lares que não 
cumprem condições, que não po-
dem garantir a segurança das pes-
soas que lá estão, e outros em que há 
uma dificuldade no próprio processo 

A Câmara Municipal de Palmela diz es-
tar disposta “a avançar com a retirada 
do amianto na Escola Básica Hermene-
gildo Capelo no âmbito do programa 
lançado pelo Governo, com recurso 
a fundos comunitários”, mas apenas 
se for ressarcida da totalidade do in-
vestimento. E disso mesmo afirma já 
ter dado conta à Área Metropolitana 
de Lisboa.

“A Câmara Municipal assumirá a em-
preitada, desde que seja garantido o 
financiamento a 100%”, revela a autar-
quia em nota de Imprensa, salientando 
que, de acordo com um diagnóstico 
efectuado e “já enviado”, foram iden-

Mário Rui Sobral

O autarca vê com bons 
olhos a preocupação da 
tutela, mas adverte que 
“é preciso ir mais longe”

MEDIDA DEFENDIDA PELO AUTARCA ADOPTADA EM PARTE

ESCOLA BÁSICA HERMENEGILDO CAPELO

ALEX GASPAR

de licenciamento. Conto ainda esta 
semana [semana passada] aprovar 
uma simplificação do processo de 
licenciamento”, disse a ministra, em 
entrevista concedida à Rádio Renas-
cença e jornal Público.

Segundo a governante, o objectivo 
passa apenas por “simplificar parte do 
processo”, mantendo inalterados os 
critérios e os requisitos necessários 
de segurança e qualidade do servi-
ço prestado nos lares. O processo, 

acrescentou Ana Mendes Godinho, 
divide-se “em duas fases: a de licen-
ciamento da obra urbanística e outra 
de licenciamento para o funciona-
mento, desde que sejam cumpridos 
os requisitos”. Simplificar é agora a 
palavra de ordem.

Sinal positivo   
 mas pouco ambicioso
Álvaro Amaro vê o anúncio da minis-
tra como “um primeiro sinal positivo”, 
mas adverte que é necessária uma 
acção “mais ambiciosa”.

“Registo com agrado a preocupa-
ção do Ministério da Segurança Social 
que vem, em parte, ao encontro do 
nosso alerta. Congratulo-me com as 
medidas que possam ser tomadas 
pela tutela, tendo em vista o licen-
ciamento desses espaços. Mas con-
sidero que é preciso ir mais longe”, 
comentou, explicando de seguida: 
“Isto porque os obstáculos com que 
parte desses estabelecimentos se 
deparam para conseguirem a legali-
zação tem a ver com o ordenamento 
do território.” O que, lembra o autar-
ca, “só é ultrapassável com a criação 
de um regime excepcional” idêntico 
ao RERAE.

“O RERAE possibilita que os muni-
cípios, com base numa declaração de 
interesse social e económico desse 
serviço no território, possam aprovar 

essa mesma declaração e depois ne-
gociar com a CCDR-LVT e o Instituto 
da Segurança Social – e às vezes até 
com a Agência Portuguesa do Am-
biente, entre outros – pequenas alte-
rações ao Plano Director Municipal e 
outra legislação que dê um prazo de 
dois anos para esses equipamentos 
poderem ser regularizados, à seme-
lhança do que aconteceu com algu-
mas indústrias”, detalhou.

O número de lares ilegais tem esta-
do a ser identificado por todo o País, 
mas para já a ministra admite que não 
é possível quantificá-lo com exacti-
dão, até porque “o levantamento 
continua a ser feito”.

Mas para Álvaro Amaro é dado 
adquirido que, actualmente, as res-
postas da rede social, neste tipo de 
equipamentos, “são insuficientes”, 
havendo necessidade de “contar com 
os espaços não licenciados”, sobretu-
do na presente conjuntura. Mas não 
só, conforme avançou o edil em de-
clarações a O SETUBALENSE na pas-
sada semana. “Com ou sem Covid-19, 
de futuro vamos ter de contar com 
lares com condições e licenciá-los”, 
acrescentou então o edil.

De acordo com a ministra da Se-
gurança Social, em Portugal existem 
mais de cem mil pessoas a viver em 
lares, sendo que mais de 50% dessas 
pessoas apresenta mais de 80 anos.

Câmara disposta a retirar amianto desde que obra seja financiada na totalidade

Álvaro Amaro defende um regime especial para os lares

tificados “2 944 metros quadrados” 
do referido tipo de material a retirar 
do estabelecimento de ensino.

“Esta é a última escola do concelho 
onde ainda existe amianto nas cober-
turas, já que o município procedeu à 
retirada deste produto nos edifícios 
escolares sob a sua responsabilidade 
há vários anos”, faz notar a edilidade, 
esclarecendo que na Escola Básica 
José Maria dos Santos, em Pinhal 
Novo, “está já prevista para este ano 
a terceira e última fase de remoção de 
amianto, com o processo a decorrer, 
não sendo necessária a intervenção 
municipal”.

“Há mais de uma década que a au-
tarquia e a CDU, a nível local e nacional, 
vêm alertando para esta questão – de 
base ambiental, mas também de saúde 
pública, pelos graves riscos associados 
ao amianto – que é, justificadamente, 
fonte de preocupação e manifestações 
pela população”, lembra a edilidade. A 
finalizar, o município realça que “foi por 
iniciativa de 'Os Verdes' que nasceu a 
Lei n.º 2/2011, que prevê a detecção, 
monitorização e remoção de amian-
to em edifícios públicos”, criticando, 
a concluir, que o problema não tenha 
até ao momento conhecido uma re-
solução concertada. M.R.S.A escola de Palmela tem 2 944 m2 de amianto

DR
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Teresa Joaquim e Emanuel Boieiro 
(vice-presidentes) e Maria Fonseca 
(secretária). Foram ainda eleitos, 
pela lista A mas com oposição da 
lista R, Colin Marques (presidente 
da Assembleia de Secção) e os dois 
delegados à Assembleia Distrital, 
Teresa Marta e Ana Coelho.   

Roberto 
Cortegano é o 
novo líder da 
concelhia do 
PSD

Roberto Cortegano foi eleito 
presidente da Comissão Política 
da Secção de Palmela do PSD, na 
passada sexta-feira, com 84,7% dos 
votos, num sufrágio que decorreu 
em simultâneo com as eleições 
para a distrital. Acompanham 
Cortegano, na comissão política, 

PUBLICIDADE

Reserve
o seu 
livro com 
desconto

Reserve o seu exemplar do livro que O SETUBALENSE
vai publicar no final deste mês e poupe 2,5 euros. 

Reservas pelo telefone 265094037
ou email dulce.lanca@osetubalense.com

Preço para reserva 12,5 euros (IVA incluído)

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

Mário Rui Sobral

OBRAS SEGUEM NO CONCELHO

Remodelação do Centro de 
Águas de Moura lançada a 
concurso por 480 mil euros

São várias as obras que a Câmara Mu-
nicipal de Palmela continua a lançar a 
concurso ou até mesmo a adjudicar. 
A de maior peso financeiro, entre as 
mais recentes, tem neste momento 
o concurso público a decorrer, pelo 
valor de 480 mil euros, e visa a re-
modelação do Centro Comunitário 
de Águas de Moura.

A empreitada tem por objectivo 
“adaptar o edifício a novas funções, 
garantindo as condições adequadas 
às várias valências, bem como melho-
rar a acessibilidade e o desempenho 
energético”, explicou a autarquia, 
adiantando que estão previstas 
“áreas de utilização multifuncional 
para prestação de serviços munici-
pais, culturais/sociais, de apoio ao 
funcionamento e Loja da Aldeia”.

A estrutura original do edifício vai 
ser “aproveitada, mas fortemente 
adaptada”, sendo que a área da in-
tervenção abrange “cerca de mil m2”. 
A obra é co-financiada pelo Portugal 
2020.

Já para o Pinhal Novo, o município 
anunciou a adjudicação de duas em-
preitadas: a criação de uma bolsa de 
estacionamento na Rua Gago Cou-
tinho e Sacadura Cabral (em frente 
ao Centro Comercial Dovari), por 20 
mil e 489 euros – a juntar ao custo 
de quase 45 mil euros referente à 
aquisição do terreno – e a pavimen-
tação e drenagem pluvial da Rua dos 
Ferroviários, por 64 mil e 323 euros.

A primeira tem “um prazo de exe-
cução de 28 dias” e “contempla a 

criação de 14 lugares de estaciona-
mento”, incluindo ainda “a execução 
de um passeio pedonal circundante”.

A segunda é para estar concluída 
dentro de “60 dias”. “Trata-se de 
uma via com cerca de 260 metros 
de extensão e 5,5 metros de largura”, 
explica a autarquia. A obra engloba 
também “a execução de bermas em 
calçada espraiada para o encaminha-
mento das águas pluviais, a substitui-
ção da rede de águas, a instalação de 
sinalização horizontal e vertical e a 
execução de gares para contentores 
de resíduos sólidos”.

Quinta do Anjo
A exemplo da remodelação do Cen-
tro Comunitário de Águas de Mou-
ra, também com concurso público 
lançado recentemente encontra-se 
a empreitada para pavimentação da 
Rua Manuel Xavier de Carvalho, em 
Cabanas, Quinta do Anjo, “pelo valor 
de cerca de 180 mil euros”.

“A obra, com um prazo de execução 
de 90 dias, inclui a pavimentação de 
um troço com 625 metros de exten-
são, a execução da rede pluvial e liga-
ção à Rua Miguel Cândido, bem como 
a remodelação da rede de águas. A 
conclusão está prevista para 2021”, 
aponta a edilidade.

À margem destes investimentos, 
na reunião de câmara da última 
quarta-feira, o executivo liderado por 
Álvaro Amaro decidiu, por unanimi-
dade, atribuir um apoio financeiro de 
27 mil e 500 euros à Santa Casa da 
Misericórdia de Palmela para “com-
participar as obras de conservação 
da Igreja da Misericórdia”.

DR

COMUNICAÇÃO SEM FIOS
Pontos de acesso gratuito à Internet 
garantidos em todas as freguesias

A Câmara Municipal está a ultimar o 
processo de implementação da rede 
de comunicações sem fios (Wifi), de 
acesso gratuito, em todas as fregue-
sias do concelho, para o qual obteve 
um financiamento de 11 700 euros ao 
abrigo de uma candidatura à medida 
europeia Wifi4EU. Os pontos de aces-
so estão a ser instalados em: Mercado 
de Pinhal Novo, Largo José Maria dos 
Santos (Pinhal Novo), Mercado de 
Quinta do Anjo, Parque Mário Bento 
(Poceirão), Jardim Ferreira da Costa 
(Poceirão), antigo edifício escolar de 
Fernando Pó, Associação Cultural e 
Recreativa de Fernando Pó, Centro 
Comunitário de Águas de Moura e 
Pólo da Biblioteca de Águas de Moura.

Na última quarta-feira, foram apro-

vados, em sessão de câmara, “os con-
tratos de comodato com as entidades 
parceiras do projecto”, lembra a autar-
quia. “A última fase de implementa-
ção do projecto inclui a instalação dos 
equipamentos de rede do Mercado 
Municipal de Quinta do Anjo, a revisão 
e afinação das configurações do con-
junto da rede e a implementação da 
landing page de acesso, página através 
da qual os utilizadores se registam pa-
ra ter acesso à rede wifi”, acrescenta a 
edilidade, explicando que “o registo é 
efectuado, tal como na página da re-
de do Centro Histórico de Palmela e 
Serra do Louro, através das contas de 
Facebook, Google+ ou e-mail, apenas 
da primeira vez que o utilizador se liga 
à rede”.

PINHAL NOVO
Assembleia de 
freguesia saúda 
trabalhadores

A Assembleia de Freguesia do Pinhal 
Novo aprovou, por unanimidade, 
uma saudação a todos os trabalha-
dores que têm estado na linha da 
frente no combate à pandemia. O 
documento começa por elogiar os 
trabalhadores da saúde: “Trabalhan-
do horas seguidas para combater este 
vírus e salvar vídas, lembraram-nos a 
importância do SNS e do seu reforço 
urgente”. O reconhecimento abrange 
ainda os trabalhadores da autarquia e 
da freguesia, da recolha e tratamento 
do lixo, do abastecimento de água, 
sem esquecer todos os outros ligados 
a áreas como a energia, manutenção, 
serviços e instituições de apoio social, 
e agentes de protecção civil.
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Palmela

Maria Carolina Coelho

Com texto de Hélia 
Correia e encenação 
de Miguel Jesus, 
espectáculo está em 
cena até dia 19 de Julho

VALE DOS BARRIS

Teatro O Bando retrata assunto 
das fronteiras e migrações
em peça “Antes do Mar”

Inspirado nas palavras escritas por 
Hélia Correia no romance “Um Bai-
larino na Batalha”, obra que venceu 
“o Grande Prémio de Romance e 
Novela da Associação Portuguesa 
de Escritores em 2019”, o encena-
dor Miguel Jesus, em conjunto com 
o Teatro O Bando, fez nascer a obra 
“Antes do Mar”. Em cena desde 25 
de Junho em Vale dos Barris, em 
Palmela, até ao próximo dia 19 
de Julho, a peça retrata assuntos 
como as migrações e as fronteiras 
pelos quais muitos cidadãos têm 
de passar, tratando-se de um es-
pectáculo “belo, negro e fulguran-
te como uma grande flor luminosa 
dos pântanos, uma dança, uma 
demanda, que começa na luz do 
entardecer e vai pela escuridão da 
noite fora”, descreve a autora do 
texto, Hélia Correia.

A obra, apresentada ao ar livre de 
quinta a domingo, começa às 20h30 
e “tem a duração de 100 minutos”, 
“num terreno próximo da Quinta do 

O Parque Venâncio Ribeiro da Costa, 
em Palmela, vai receber no próximo 
sábado, entre as 17h00 e as 18h30, o 
espectáculo de ópera “Nessun Dor-
ma”, com a actuação de “36 canto-
ras/es e 36 músicos”, com “direcção 
artística do Maestro Jorge Salguei-
ro” e com “direcção vocal de Carina 
Matias Ferreira, João Mendonza e 
Juliana Telmo”. O projecto, desen-
volvido pela Câmara Municipal de 
Palmela, “foi especialmente pensa-
do para levar a música à população 

Obra é apresentada ao ar livre, de quinta a domingo, pelas 20h30

DR

Bando”. “O preço do bilhete é esco-
lhido pelo espectador, sendo o valor 
mínimo de 1 euro e o máximo de 100 
euros. Esta prática tem uma maior 
abrangência de escolha, consideran-
do o momento social e económico 
que vivemos, não tendo influência na 
escolha do lugar na plateia”, revela o 
grupo de teatro, acrescentando que 
o pagamento tem de ser feito por 
transferência bancária. 

O texto de Hélia Correia, agora re-
presentado na obra “Antes do Mar”, 
descreve o percurso de “um grupo de 
gente que caminha”, que “atravessa o 
tudo e o nada” e que “espera chegar 
ao mar para o atravessar mas o que 

se vê ao longe são restos de tendas e 
remos”. “Imaginem que aquela gente, 
aquelas personagens, se aproximam 
e que ouvimos a palavra Europa. Que 
nos olham nos olhos. Será que, se 
aqueles pés derem mais um passo, 
entram dentro de nós?”, questiona 
o Teatro O Bando.

Os ensaios começaram “no pri-
meiro dia de isolamento”, mas a pan-
demia não impediu que os actores 
continuassem a ensaiar, pelo que se 
foram reunindo virtualmente. No fim 
do espectáculo “é possível conver-
sar com a equipa artística dentro do 
edifício do Teatro O Bando, conversa 
limitada a 15 espectadores”. 

PRÓXIMO SÁBADO PELAS 17H00

Espectáculo de ópera “Nessun Dorma”
chega ao Parque Venâncio Ribeiro da Costa

DÍVIDA DE 4 800 €

Quintinha Abc 
cria campanha 
de angariação 
de fundos

A Quintinha Abc, associação protec-
tora dos animais situada em Palmela, 
criou recentemente uma campanha 
de angariação de fundos para con-
seguir colmatar a dívida de 4 800 
euros que possui, valor acumulado 
devido ao pagamento das despesas 
médico-veterinárias dos mais de cem 
animais que se encontram ao seu 
cuidado. Nas primeiras 24 horas de 
campanha, a associação conseguiu 
arrecadar cerca de 600 euros, pro-
venientes “de diversos donativos”, 
mas há, ainda, “um grande caminho 
a percorrer pois até ao final do mês 
de Julho é necessário pagar cerca de 
4 200 euros”.

“A grande maioria destes animais 
precisam de cuidados de saúde que 
são, muitas vezes, dispendiosos, além 
de todos os procedimentos de roti-
na como vacinas, desparasitações e 
esterilizações. Nos últimos 5 anos a 
Quintinha Abc tem-se dedicado ao 
resgate e acolhimento de animais, ten-
do ajudado algumas centenas de cães 
e gatos a encontrar uma família para 
toda a vida. Sem quaisquer apoios 
significativos e com uma equipa de 
voluntários que colabora apenas em 
regime de tempos livres, a Quintinha 
Abc resgatou mais de 80 animais só 
no primeiro semestre de 2020”, revela 
a associação em comunicado.

Para conseguirem continuar a “as-
segurar os cuidados de saúde que os 
animais acolhidos precisam”, a asso-
ciação tem “de ser capaz de liquidar a 
dívida a curto prazo”. “Estão em risco 
desparasitações, vacinas, colocação 
de microchips, medicações, tratamen-
tos, cirurgias e outros procedimentos. 
Uma vez que é para nós desesperante 
saber que poderemos não conseguir 
facultar os cuidados que precisam se 
ficarem doentes, ficando da mesma 
forma impedidos de recolher e ajudar 
outros animais, deixamos o nosso 
mais honesto apelo”, acrescenta.

Os donativos podem ser entre-
gues “através do IBAN PT 50-0033-
0000-45507715871-05, da aplicação 
Mbway, para o contacto 914880664 
ou directamente através da página da 
associação na rede social Facebook”.

Maria Carolina Coelho

neste período de pandemia”. 
“As/os cantoras/es e músicos vão 

estar distribuídas/os em duetos por 
diversos pontos do Parque e vão in-
terpretar árias de ópera dos séculos 
XVII a XIX. O espectáculo terá uma 
lotação de 400 pessoas e o público 
vai entrar em grupos de oito pes-
soas, que realizarão um percurso 
previamente definido e sinalizado, 
sempre em andamento, de forma 
lenta, passando pelos 36 locais. O 
evento respeita as determinações 

da Direcção-Geral da Saúde para 
espectáculos ao ar livre, nomea-
damente o distanciamento entre 
espectadoras/es e destas/es com 
as/os artistas”, revela a autarquia 
em comunicado.

A entrada no local é gratuita e “os 
bilhetes podem ser levantados na bi-
lheteira do Cineteatro São João até 
dia 10 de Julho, ou no dia e no local 
do evento, a partir das 15h00, caso 
ainda não esteja lotado (limitado a 
três bilhetes por pessoa)”. M.C.C.

BREVES

A Acção Teatral Artimanha 
(ATA) encontra-se a promover, 
durante o mês de Julho, “noites 
de teatro ao ar livre no Páteo 
Caramelo, em Pinhal Novo, com 
o espectáculo “Sonho de uma 
Noite de Verão”, “adaptação do 
texto de William Shakespeare 
pela mão de Óscar Silva”. 
A iniciativa, que decorre às 
sextas-feiras e sábados pelas 
22h00, requer marcação 
através de “teatro.artimanha@
gmail.com ou 938 189 439”.

O Mercado Municipal de Pinhal 
Novo passou a ter um “novo 
espaço de venda ao público de 
flores”, depois de aprovada “a 
homologação da adjudicação 
definitiva do direito de ocupação 
do espaço de venda ao Cantinho 
das Flores, de Rute Carvalho, na 
reunião pública de 1 de Julho”. 
“A instalação de uma florista 
veio valorizar a oferta 
existente no mercado”, revela 
a autarquia de Palmela em 
comunicado.

Os encontros de poesia 
“Palavras na Nossa Terra”, 
iniciativa onde são destacados 
“diversos autoras/es e 
poetisas/poetas da literatura 
portuguesa”, estão de regresso 
à Biblioteca Municipal de Pinhal 
Novo “a partir de Setembro, 
pelas 21h00”. Estão, para já, 
agendadas sessões para os 
dias 25 de Setembro, 30 de 
Outubro, 27 de Novembro e 18 
de Dezembro.

MÊS DE JULHO
ATA promove 
sessões de 
teatro ao ar livre

PINHAL NOVO
Mercado 
Municipal com 
venda de flores

POESIA
“Palavras na 
Nossa Terra”
de regresso
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Humberto Lameiras

O presidente da Junta de 
Freguesia diz já ter feito 
queixa ao Ministério do 
Ambiente por causa de 
descarga "vergonhosa"

EDUARDO ROSA FALA EM CRIME AMBIENTAL

Escorrência indevida na Vala Real de Corroios 

Funcionários da Câmara do Seixal e 
elementos dos Bombeiros do Sei-
xal estiveram, no passado sábado, 
a limpar a Vala Real de Corroios para 
resolver um problema de salubri-
dade que “teve origem em descar-
gas indevidas de águas residuais 
domésticas oriundas do município 
de Almada”, indica a autarquia sei-
xalense.
São descargas que o presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios, 
Eduardo Rosa, diz advirem de uma 
atitude “vergonhosa” e terem durado 
“mais de um mês”, daí a acção de lim-
peza só ter ocorrido agora. Esclarece 
o autarca que a limpeza só pode ser 
feita quando a descarga pára.  Mas, 
ao que parece, ao final da tarde do 
mesmo dia, voltaram a surgir escor-
rências nesta vala que cruza o centro 
de Corroios.

Tratando-se de uma vala apenas 
para águas pluviais, pelo que ou-
tro tipo de escorrências como as 
que têm ocorrido, “são um crime 
ambiental e um risco para a saúde 
pública”, aponta Eduardo Rosa, que 

Eduardo Rosa diz que têm acontecido escorrências indevidas na Vala Real, mas desta vez foi mais tempo
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vizinha já foi alertada para esta si-
tuação, mas a situação ainda “não 
foi resolvida”.

A última queixa da parte do autar-
ca, diz ter sido feita ao Ministério do 
Ambiente mas, até agora, “estamos 
a aguardar resposta”.

Entretanto, a solução parece ser, 
sempre que possível, colocar pessoal 

da autarquia e bombeiros a limparem 
a vala. Em mensagem no Facebook, 
Eduardo Rosa dá a entender que não 
está disposto a ficar parado com esta 
situação, a qual tem uma origem que 
diz conhecer.

Até ao fecho da edição não foi 
possível obter resposta por parte da 
Câmara de Almada.

A Câmara do Seixal aprovou uma 
hasta pública para arrendamento 
de um edifício municipal situado na 
Rua 1.º de Dezembro, no Seixal, para 
estabelecimento de alojamento local. 
A decisão foi tomada em reunião do 
executivo.

"Estamos confiantes que a procu-
ra por parte de turistas irá crescer no 
concelho, como tem vindo a aconte-
cer de ano para ano, pelo que é im-
portante que se prepare uma respos-

REUNIÃO DE CÂMARA

Executivo aprova verbas e alojamento local
ta adequada", referiu o presidente da 
Câmara Municipal, Joaquim Santos. O 
autarca acrescentou  que "esta é uma 
forma da autarquia rentabilizar o seu 
património edificado, colocando-o ao 
serviço da economia local e promo-
vendo a criação de emprego",   

Nesta reunião de câmara foi ain-
da aprovada uma comparticipação 
financeira a atribuir à Sociedade Filar-
mónica União Arrentelense, no valor 
de 60 402,45 euros, para apoio aos 

seus projectos e programas pontuais. 
A autarquia aprovou também uma 
comparticipação financeira no valor 
de 1 500 euros à Associação para o 
Desenvolvimento das Mulheres Ciga-
nas Portuguesas, atendendo à emer-
gência social causada pela Covid-19 e 
de forma a que a mesma possa conti-
nuar a desenvolver os seus projectos 
e iniciativas.

Na mesma reunião foi aprovada 
uma comparticipação financeira no 

valor de 5 mil euros, ao Banco Alimen-
tar contra a Fome na Península de 
Setúbal. O executivo aprovou ainda 
a atribuição de uma verba no valor 
de 26 202,50 ao Centro Paroquial 
de Bem-Estar Social de Arrentela de 
forma a apoiar o mesmo na realização 
de obras de requalificação no Centro 
Comunitário Várias Culturas uma Só 
Vida, qualificando desta forma os 
serviços que os mesmos prestam à 
população.

FERNÃO FERRO

GNR trava 
festa ilegal 
com mais de 
300 pessoas

A GNR pôs termo a uma festa ilegal 
com cerca de 300 pessoas e em des-
respeito pelas regras de prevenção 
da propagação da Covid-19, realizada 
na madrugada de sábado em Fernão 
Ferro.

Segundo o Comandante do Des-
tacamento Territorial de Almada, 
capitão Luís Maciel, os militares, 
alertados para a realização desta 
festa numa moradia na Quinta da 
Lobateira, deslocaram-se ao local e 
constataram que se tratava de uma 
festa ilegal e em desrespeito pelas 
normas de segurança para a preven-
ção da pandemia.

“Houve uma primeira intervenção 
da GNR de Fernão Ferro e de Paio 
Pires mas, ao verificarmos que se 
tratava de uma festa com cerca de 
300 pessoas, mobilizámos também 
o Destacamento de Intervenção e a 
Unidade de Intervenção de Almada, 
para uma presença mais musculada”, 
disse Luís Maciel à Lusa.

De acordo com o responsável da 
GNR de Almada, os militares puseram 
termo ao evento sem que se tivesse 
registado qualquer incidente e iden-
tificaram três pessoas.

“Identificámos o proprietário do 
imóvel, bem como um cidadão fran-
cês, que terá alugado a moradia e 
que depois a subalugou a um outro 
indivíduo português, que terá sido 
o promotor do evento”, quanto aos 
participantes, “alguns deles podem 
vir a ser identificados através das ma-
trículas das viaturas que se encontra-
vam estacionadas no local”.

“O proprietário do imóvel infor-
mou-nos que o contrato de aluguer 
era para uma festa com o número 
máximo de dez pessoas, adiantando 
que iria apresentar uma queixa-crime 
por abuso de confiança e pelos danos 
causados [na moradia]”, acrescentou.

O Comandante do Destacamento 
Territorial de Almada referiu ainda que 
a GNR elaborou o respectivo auto de 
contra-ordenação aos promotores do 
evento, que “vai seguir para a Secreta-
ria-Geral do Ministério da Administra-
ção Interna, para instrução do processo 
contra-ordenacional”, concluiu.

fala ainda no mau cheiro a que a po-
pulação da vila tem estado sujeita.

Com a certeza que estas escor-
rências, que “costumam acontecer 
pontualmente”, mas não durante 
tanto tempo como tem acontecido 
agora, “vêm de Almada”, o presiden-
te da Junta de Freguesia de Corroios 
afirma que a presidente da Câmara 

SeixalA Junta de Freguesia de Amora em 
parceria com a ARTES - Associação 
Cultural do Concelho do Seixal 
está a preparar um minicurso 
de construção e decoração de 
objectos em barro, direccionado 
às crianças entre os 6 e os 10 anos. 
As aulas acontecem às sextas-

Minicurso sobre 
decoração com 
barro para crianças 

feiras, de 10 a 31 de Julho, serão 
leccionadas à distância, e têm um 
custo de 60 euros.
É uma forma diferente e criativa 
das crianças se expressarem e 
ao mesmo tempo exercitarem a 
motricidade e a habilidade fina 
das suas mãos.
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Seixal

BREVES

A menos que em 
Setembro a pandemia 
esteja descontrolada, 
a Festa do Avante vai 
estar na Quinta da 
Atalaia

XUTOS, CAMANÉ, LENA D’ÁGUA E CAPICUA NO PROGRAMA 

Festa do Avante confirmada com nomes 
da lusofonia e medidas sanitárias

O PCP já divulgou os artistas que vão 
actuar na Festa do Avante, de 4 a 6 
de Setembro, na Quinta da Atalaia, no 
Seixal. Um programa que, este ano, 
é dirigido a nomes portugueses e de 
países da lusofonia.

A lista inclui Xutos e Pontapés, Mão 
Morta, Capicua com Lena d’Água, Ca-
mané e Mário Laginha, Blasted, o DJ 
Stereossauro, a fadista Aldina Duarte, 
Peste e Sida e ainda Costa Neto, de 
Moçambique, Dino D’Santiago e a 
caboverdiana Maria Alice.

O Avante, jornal oficial do PCP, 
publicou quatro páginas sobre os 
artistas da festa que os comunistas 
continuam a preparar, apesar da pan-
demia de Covid-19, disponibilizando 
ainda a informação nas redes sociais 
Facebook, Twitter e Instagram.

Na página online da Festa do 
Avante, são divulgadas as medidas 
sanitárias para responder ao surto 
pandémico a quem se deslocar ao 
recinto que, este ano, segundo o 
PCP, terá uma área útil de mais 10 
mil metros quadrados para os visi-
tantes de forma a cumprir as regras 
de distanciamento.

São “mais de 30 hectares de es-
paço verde, de sombras, fruto das 
centenas de árvores que foram plan-
tadas nos últimos anos” para uma 

O PCP não quer desistir da Festa do Avante e fala em fruição da vida nos dias de hoje

DR

festa que os comunistas querem que 
seja “uma grande afirmação do estí-
mulo à cultura, à arte, ao desporto, 
ao convívio, ao lazer, à solidariedade 
tão necessária à fruição da vida nos 
dias de hoje”, segundo comunicado 
do gabinete de imprensa da festa do 
Avante.

Jerónimo de Sousa, secretário-
-geral do PCP, tem dito nas últimas 
semanas que "a vontade" do partido 
é realizar a festa, mas a sua realiza-
ção dependerá das circunstâncias, ou 

seja, da evolução do surto do novo 
coronavírus até Setembro. 

"O PCP tem sempre acompanhado 
e respeitado aquilo que são medidas 
de protecção sanitária em todas as 
circunstâncias. Esta é a garantia que 
damos", reafirmou Jerónimo de Sou-
sa há cerca de uma semana, depois 
de um encontro com a Confederação 
Portuguesa das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas na sede do partido, 
em Lisboa.
Lusa

A Câmara do Seixal decidiu 
avançar com o concurso 
público para a empreitada 
de requalificação do espaço 
exterior e do polidesportivo 
do Bairro da Cucena, 
compreendendo a construção 
de diversos novos espaços, 
designadamente o circuito de 
manutenção e de bicicletas, o 
parque infantil e o anfiteatro. 
O valor base é de 473 mil euros 
a serem repartidos pelos anos 
2020 e 2021.

Estão a decorrer as obras 
de construção do Espaço 
Agrícola do Alto do Moinho, 
em Corroios, que contam com 
um investimento municipal 
de quase 100 mil euros. O 
equipamento será dotado 
de um edifício multiusos, 
instalações sanitárias e 
sala-auditório. O espaço 
disponibilizará aos munícipes 
36 talhões de cultivo, cada um 
com uma área de 50 m2.

O executivo municipal do 
Seixal vai assinar uma parceria 
com o Alto Comissariado para 
as Migrações, a CRIAR-T - 
Associação de Solidariedade e 
a Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal, no âmbito do projecto 
"DDT- Diálogos Diversos com 
Tod@s”. Será ainda assinado 
pela autarquia um protocolo 
com o Centro de Actividades 
Sociais de Miratejo, para apoio 
à construção de uma creche, no 
âmbito do Programa Pares 2.0.

REQUALIFICAÇÃO 
Polidesportivo 
do Bairro da 
Cucena avança

ALTO DO MOINHO 
Construção de 
Espaço Agrícola 

PARCERIAS
Diálogos 
Diversos com 
Tod@s

Espaço terá uma 
área útil de mais 
10 mil metros 
quadrados 
para se cumprir 
as regras de 
distanciamento

Já reabriu ao público a área de levante 
do Mercado da Cruz de Pau, na fregue-
sia de Amora. Segundo o presidente 
do executivo da Junta, Manuel Araújo, 
este espaço “está a funcionar seguindo 
todas as medidas de segurança decre-
tadas pela Direcção-Geral da Saúde”. 
Assim, foram disponibilizados locais 
de higienização de mãos e marcações 

JUNTA DA AMORA ASSUME MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Mercado da Cruz de Pau já funciona com todos 
os produtos mas obriga a distanciamento social

para garantia de distanciamento.
O Mercado da Cruz de Pau, após 

um período de funcionamento mais 
limitado, está agora de regresso na sua 
plenitude e “garantindo as medidas de 
segurança para a saúde pública exigi-
das para travar a propagação do novo 
coronavírus”.

Os Comerciantes estão a adaptar-se 

aos novos tempos e às novas regras 
e mostram-se esperançosos que os 
clientes “regressem, ainda que muitos 
ainda tenham medo de vir".

A dar confiança a quem ainda receia 
visitar este mercado, diz Manuel Araú-
jo que, da parte da Junta de Fregue-
sia de Amora, “foram asseguradas as 
condições para o funcionamento em 

segurança do espaço e esperamos que 
a economia local possa reactivar-se, 
com este voto de confiança ao mer-
cado e suas gentes”. 

De terça-feira a sábado, das 7 ho-
ras às 13h00, o Mercado da Cruz de 
Pau dispõe de uma vasta oferta de 
produtos alimentares e não alimen-
tares. H.L.
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“Vou continuar a colocar questões 
do distrito de Setúbal no Parlamento”
Primeiro foi afastada 
da Comissão Política 
Permanente, depois 
diz ter sentido falta de 
espaço para cumprir os 
seus compromissos

DR

A deputada Cristina Rodrigues saiu 
do PAN mas diz que vai manter-se 
no Parlamento para defender as 
questões do distrito de Setúbal. 
Assim o disse a O SETUBALENSE 
onde afirma ter ficado desiludida 
com o partido e com uma direcção 
autoritária em que não são aceites 
ideias que desalinhem com o grupo 
de André Silva.   
O que a levou a desvincular-se 
do Partido Pessoas-Animais-
Natureza (PAN)? 
Deixei de me rever no caminho 
que o partido está a tomar, senti 
também que as minhas funções 
estavam a ser limitadas pelo que 
não tinha espaço para cumprir o 
meu compromisso com quem me 
elegeu. 
A sua saída do PAN foi antecipar 
uma eventual retirada de 
confiança pelo partido, isto 
depois de ter sido afastada da 
Comissão Política Permanente? 
Para que seja retirada a 
confiança política tem de existir 
incumprimento dos estatutos, o 
que não aconteceu; sempre cumpri 
os estatutos. Podia haver vontade 
de me afastarem por não concordar 
com o rumo que o partido estava 
a tomar, mas o facto é que não 
tinham fundamento para o fazer, 
acredito que se tivessem motivo 
o teriam feito, mas nem sequer foi 
iniciado esse processo.
O afastamento da Comissão 
Política Permanente foi resultado 
da oposição que manifestei numa 
reunião.
O que a motiva a manter-se 
como deputada na condição de 
não inscrita, na Assembleia da 
República? 

o princípio da não violência: não 
atacar pessoas e discutir ideias; isso 
tem sido colocado em causa pela 
direcção do PAN.  
A 1.ª sessão legislativa deste 
mandato está a terminar. Já 
decidiu os primeiros temas a 
levar ao Parlamento no reinício 
dos trabalhos? 
Vou aproveitar o período de 
paragem dos trabalhos para fazer 
uma reflexão sobre as prioridades, 
já tenho algumas ideias. O que 
posso dizer é que [sexta-feira] dei 
entrada com a primeira iniciativa 
legislativa, que vai ser debatida 
terça-feira [hoje], sobre os apoios 
públicos à tauromaquia. Foi a minha 
estreia como deputada não inscrita.
Como vê o seu futuro político?      
Vou até ao fim do mandato, depois 
disso não sei. Não estou preocupada 
com uma carreira política, a minha 
preocupação é cumprir com o 
programa com que fui eleita.

Reflecti bastante sobre se deveria 
renunciar e entregar o mandato 
ao PAN, mas o facto é que tenho 
muita vontade de trabalhar e 
cumprir com as exigências do 
programa eleitoral com que fui 
eleita. As pessoas votaram no PAN; 
fui a cabeça de lista pelo distrito 
de Setúbal e sinto a obrigação de 
dar respostas aos eleitores. Por 
isso continuo na Assembleia da 
República, embora tenha escolhido 
a via mais difícil porque ao passar a 
deputada independente vou estar 
limitada em tempo e possibilidade 
de intervir nos debates e agendar 
iniciativas. 
Tenho plena consciência que 
não optei pelo caminho mais 
fácil, mas vou continuar a colocar 

CRISTINA RODRIGUES DEPUTADA ELEITA PELO DISTRITO,ELEITA PELO DISTRITO, EX-PAN

questões do distrito de Setúbal no 
Parlamento.
Como comenta a afirmação 
do porta-voz do PAN, André 
Silva, sobre os sete eleitos e 
dirigentes, incluindo a deputada 
Cristina Rodrigues, que se 
desvincularam, terem usado o 
partido como trampolim? 
Houve muita desonestidade nessa 
afirmação. Não passei para uma 
situação melhor, mas agora tenho 
mais liberdade para prosseguir 
aquilo a que me comprometi.  Mas 
também importa dizer que antes de 
entrar para o PAN desempenhava 
a minha carreira de advogada e, 
não estava mal financeiramente. 
Decide ir trabalhar para o PAN e 
defender causas, porque o dinheiro 

não é o mais importante. Na altura 
nem tínhamos representação 
parlamentar.
Foi acusada, também por André 
Silva, de não conviver bem com a 
democracia. Como comenta? 
É precisamente o contrário. Só 
agora me apercebi melhor que 
quem não tem a mesma opinião 
que o grupo liderado pelo deputado 
André Silva, automaticamente 
cai naquela velha frase “não estás 
comigo estás contra mim”; aí sim, 
há uma dificuldade em lidar com a 
democracia. 
Quando diz que a direcção do 
PAN coloca em causa as pessoas 
e não as ideias, refere-se a uma 
direcção autoritária?
Estou a referir-me claramente a 
uma direcção autoritária, disso 
não tenho dúvidas. E que se tem 
afastado dos princípios do partido. 
Nos novos estatutos existem dois 
princípios estruturais, um deles é 

Humberto Lameiras

Cristina Rodrigues entregou a 
sua primeira iniciativa legislativa 
na Assembleia da República, 
como deputada não inscrita. 
Trata-se um projecto lei com 
vista a proibir o financiamento 
público a touradas.

A deputada defende que 
"um país sadio e com recursos 
limitados não pode optar 
por financiar um espectáculo 
cujo entretenimento implica 
o sofrimento e a morte de 
um animal, em detrimento 
do investimento, que é tão 
necessário, em serviços e 
actividades que melhoram 
a qualidade de vida dos 
portugueses". Cristina 
Rodrigues quer assim impedir "a 
utilização de dinheiros públicos 
para financiamento directo 
ou indirecto de actividades 
tauromáquicas" e o objectivo 
é que esta proibição abranja 

Parlamento Debate hoje
sobre financiamento 
público das touradas 

"todos os espectáculos com 
fins comerciais, culturais ou 
beneméritos que se enquadrem 
na actividade tauromáquica".

"Os organismos públicos, 
incluindo câmaras municipais 
ou juntas de freguesia, devem 
abster-se de financiar directa 
ou indirectamente, apoiar 
institucionalmente ou beneficiar 
de alguma forma, actividades 
tauromáquicas", refere ainda o 
projecto lei.

A parlamentar salienta que, 
"segundo dados avançados 
pelo movimento cívico 'Fim 
dos dinheiros públicos para 
touradas', todos os anos são 
gastos cerca de 16 milhões 
de euros no fomento da 
tauromaquia em Portugal".

Hoje, o Parlamento vai 
debater um projecto de lei do 
PEV e uma iniciativa cidadã no 
mesmo sentido.

Entrevista
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Q uando na manhã de 
quarta-feira teclámos 
assegurando que à noite 
tinha de ser – escrever 

–, um amargo de boca ardia: num 
dia de Aniversário tão redondo, Is-
rael anexaria em definito 30% da 
Cisjordânia Palestina. Terá ficado 
adiado, sob o comando dos EEUU - 
mas reescrever também não custa: 
o Povo Palestino continuará ainda 
mais a lutar pela sua Pátria Inde-
pendente e Soberana, conforme a 
Carta das Nações Unidas e o Direito 
Internacional a que o Estado Por-
tuguês, sob égide governamental, 
se furta a assumir.

   Aniversário redondo, o do 1 de 
Julho, já que estas páginas deram 
à luz neste dia e mês, mas há 165 
anos. Ora, retomando, O SETU-
BALENSE assume-se como “um 
jornal com muita história”, antes 
de tudo republicano e tanto que a 
5 de Fevereiro de 1927 é interdito 
pela ditadura salazarista, mas tão 
igualmente sujeito a mudanças no 
seu espírito que a 27 de Outubro 
de 1938 “deixa de trazer no seu ca-
beçalho a palavra republicano” (o 
setubalense.pt/história). “Esteve, 
alternadamente, em várias barrica-
das... e, quando chegou a altura, 
também teve os seus momentos 
de loucura revolucionária.”

   Em 1945, e para festejar a vitó-
ria dos Aliados, passa a ter como 
título “Vitória – Setubalense”, e a 
29 de Outubro, “antes de conhecer 
uma nova fase” (citamos), deno-
mina-se, simplesmente, “Vitória”. 

Catadupa de datas, a começar por 165 anos

OPINIÃO

Valdemar Santos

É o tempo da derrota do nazi-fas-
cismo, a 9 de Maio, das grandiosas 
manifestações e concentrações 
com centenas de milhar de pes-
soas em Lisboa ou (limitando-nos 
à Península) em Setúbal, Almada, 
Cova da Piedade, Barreiro, Moita, 
Torre da Marinha, Alhos Vedros e 
Seixal, lá onde, “impedidos pela 
repressão de arvorar a bandeira 
da URSS (lado a lado com as na-
cionais), alguns manifestantes er-
guem apenas paus nus” (60 Anos 
de Luta ao Serviço do Povo e da 
Pátria, Edições Avante!, 1982).

   Este 2 de Julho calhou ser quin-
ta-feira, e logo saiu o Avante! (tudo 
a propósito de edições), e quem 
o comprou ou vier a comprar lerá 
mais do nome, mais Festa, ainda 
por cima com o tradicional Suple-
mento O Jornal dos Artistas. E tam-
bém que nesta segunda-feira, dia 
6, pelas 18h30, no Martim Moniz, 
em Lisboa, a CGTP-IN (Confedera-
ção Geral dos Trabalhadores Portu-
gueses – Intersindical Nacional), o 
MPPM (Movimento pelos Direitos 
do Povo Palestino e pela Paz no 
Médio Oriente), o CPPC (Conselho 
Português para a Paz  e Coopera-
ção) e outros organizações, movi-
mentos e associações promoveram 
um Acto Público de solidariedade 
com a Palestina e de repúdio pelos 
crimes e a ocupação israelitas. O 
prometido é devido, missão cum-
prida, caro director.

Militante do PCP

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-se entusias-
mado com o seu parceiro e verá todos os seus sentimentos consolidados. No plano profissional 
– momento ótimo em que terá inspiração aliada á concretização dos seus projetos. Carta da se-
mana –  O SOL – esta carta mostra que terá as energias que precisa para se manter forte e otimista. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – se tem alguma relação pendente ou mal terminada, é altura indicada 
para esclarecer os mal entendidos e arrumar o assunto de uma vez por todas. Se chegar á 
conclusão que a relação terminou reserve um tempo para si, mas não se feche ao amor. Viva 
a vida de uma forma alegre e descontraída. No plano profissional – terá algumas decisões 
importantes a tomar mas sentir-se-á confuso, por mais que lhe custe deve esfriar a cabeça para 
que consiga tomar decisões. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta mostra que esta 
semana sentirá uma forte insegurança. Confie na sua intuição para conseguir tomar decisões.
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – se está interessado em alguém aconselha-se que se aproxime dessa 
pessoa de forma prudente e só vá mais longe se essa pessoa lhe enviar algum sinal de 
consentimento. Não invada o território da pessoa de forma brusca. No plano profissional 
– esta semana talvez a rotina se altere e terá de fazer algum trabalho extra, isto devido ao 
grande afluxo de trabalho. Carta da semana – A PAPISA – esta carta mostra que a semana 
corre muito bem, mas deverá estipular muito bem todos os passos que tem para dar.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – está muito seguro de si o que fará com que alcance progressos neste plano. 
Provocará bem estar em todos os que se aproximem de si. No plano profissional – vai realizar os 
seus projetos pessoais. Faça investimentos. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que esta semana estará com energias que farão com que seja bem sucedido em todos os planos.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – dias de intenso romance, de proximidade, o que o fará muito bem 
disposto e alegre. Nada nem ninguém conseguirá quebrar a sua boa disposição. No plano 
profissional – sucesso e muito trabalho são as duas máximas desta semana. Alcançará os 
seus objetivos. Carta da semana – A ESTRELA – esta carta iluminará o seu caminho. As 
suas capacidades e os seus atributos estão no auge. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – reforce laços familiares, use de bom senso para aliviar ambientes tensos. 
No plano profissional – se não está satisfeito, repense a sua situação, pode seguir por outros 
meios para atingir os seus fins. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra que esta será 
uma semana tranquila em que deve aproveitar para ler e desenvolver a sua vida intelectual.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – semana de conquista, aproveite e dê o melhor de si na arte de seduzir, 
mas não se deixe influenciar pelo passado e aproveite o melhor da vida. No plano profis-
sional – este plano está brilhante consegue convencer tudo e todos do seu poder, pode 
ter acesso a um cargo de liderança. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que consegue dominar todos os acontecimentos e controlar agitações.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – se está só dê uma oportunidade a si mesmo de voltar a amar sem receios. 
Se mantém uma relação estável dê a sim mesmo a oportunidade de repensar a situação, o 
que o mantêm preso a essa pessoa e valorize-a. No plano profissional – este plano da sua 
vida está mais claro do que nunca para si e poderá agir de uma forma mais segura pensando 
no futuro. Carta da semana –  A MORTE – esta carta mostra que irá conduzir a semana da 
forma que mais lhe agradar e conseguirá tomar as melhores decisões nos momentos certos.
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – está muito apaixonado e inseguro. Confie na sua cara metade e não 
tenha receio de dar mais do que recebe. No plano profissional – não é altura indicada 
para correr riscos, situação financeira estável, se possível faça algumas economias. Carta 
da semana – A LUA – esta carta mostra que a semana será muito desgastante, pois as 
preocupações que terá serão constantes. 
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – deverá dedicar mais tempo ao amor e o resultado será uma semana 
repleta de paixão e de harmonia. No plano profissional – arrisque, tente ir mais além pois 
tem todas as hipóteses de triunfar. Carta da semana –  O MUNDO – esta carta mostra 
que deve aproveitar todas as oportunidades que tem para mostrar aquilo que vale. Bons 
resultados em todas as áreas graças á sua determinação e garra.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – irá desenvolver de forma harmoniosa o seu relacionamento, desde 
que seja claro e sincero sobre os seus sentimentos. No plano profissional – esta semana 
terá êxito no trabalho e nas suas finanças. Carta da semana – A IMPERATRIZ – esta carta 
mostra que esta semana tudo o que semear irá colher em abundância futuramente.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – mesmo que se sinta indeciso evite alterar as suas decisões, e ao fazer uma 
escolha deve estar certo que algumas decisões são irreversíveis. No plano profissional – sente 
que alguém o pode prejudicar, mantenha a calma pois se isso acontecer você notará e saberá 
como agir. Carta da semana –  O CARRO – esta carta mostra que irá obter excelentes resultados 
em todos os aspetos da sua vida, mas que para isso, tem que dar o seu melhor.

O SEGREDO DAS CARTAS 

TARÓLOGO e ASTRÓLOGO FRANCISCO GUERREIRO
Resolva todos os seus problemas sentimentais, profissionais, 
financeiros e de saúde, marcando uma consulta pelo número 
96 377 05 04. Após a 1.ª consulta efectua tratamentos espiri-
tuais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo
E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

Aniversário 
redondo, o do 
1 de Julho, já que 
estas páginas 
deram à luz 
neste dia e mês, 
mas há 165 anos. 
O SETUBALENSE 
assume-se como 
“um jornal com 
muita história”
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Necrologia

PUBLICIDADE

ANTÓNIO DE
PINHO PEDRO

A funerária Armindo lamenta informar o 
falecimento de António de Pinho Pedro. 
Mais se informa que o funeral se realiza dia 
06/07/20 pela 15:00 no cemitério da Nos-
sa Senhora da Piedade. Saída da capela às 
14:30. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

(1936 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

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

FALECEU A 05/07/2020

CATARINA DA APRESENTAÇÃO 
LOPES COSTA

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua filha, genro, netos e restante familia têm 
o doloroso dever de participar o falecimento 
da sua ente muito querida e de agradecer 
reconhecidamente a todos os que se dignaram 
a acompanhá-la á sua última morada, bem 
como aos que das mais diversas formas, lhes 
manifestaram pesar.  

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA 
TELFONE: 265 523 496

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

LUÍS LOPES 
ALEIXO CRAVIDÃO

Sua Mulher, Filhos, Nora, Netos e Cunhada 
participam o falecimento de Luís Lopes Alei-
xo Cravidão. Vêem por esta via agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

(1932 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

SR.PADRE
MANUEL VIEIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Manuel Vieira. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1922 – 2020)
Participação e 
Agradecimento
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Região

Associação de Municípios com equilíbrio 
orçamental e sem pagamentos em atraso

A Associação de Municípios da Região 
de Setúbal (AMRS) apresentou o Rela-
tório de Gestão Prestação de Contas 
referentes a 2019, defendendo que 
“detém uma situação financeira e eco-
nómica equilibrada” e está a cumprir 
os objectivos, assim como “todos os 
limites estabelecidos por lei, nomea-
damente, o princípio do equilíbrio 
orçamental e a inexistência de paga-
mentos em atraso”.

Nas contas a receita da AMRS 
apresenta um acréscimo de 178 
307,63 euros, em relação a 20108 
devido à regularização do cheque 
passado à ordem do BANIF, no pro-
cesso de promessa-compra e venda 
do Edifício do MAEDS em 2015 que, 
entretanto, acabou por não se con-
cretizar. Do ponto de vista económi-
co, o resultado líquido do exercício é 
de 49 083,54 Euros, mantendo-se 
positivo e superior ao de 2018. Ano 
em que se registou uma receita de 
33 335,45 Euros.

Na execução orçamental global 
regista-se um saldo corrente de 112 
608,00 Euros e um saldo de exercício 
de 64 448,00 Euros. Relativamente 
ao orçamento anual, nas receitas 
totais a AMRS apresentou uma taxa 
de execução de 72,2% e as despe-
sas totais, uma taxa de execução de 
63,13%. A taxa média de arrecadação 
da receita dos últimos quatro anos é 
de 76,59%.

Dívidas de municípios associados 
superiores a 700 mil euros
Quanto ao passivo a AMRS regista 
um aumento de 1 635,27 Euros de-
vido a operações de especialização 
de gastos com pessoal, que aumen-
taram 3 662,53 Euros. Um valor, “em 
parte”, compensado pela redução da 
dívida a terceiros em 2 027,26 Euros, 

Ana Martins Ventura

Execução orçamental 
global da AMRS tem 
um saldo corrente de 
112 mil euros

RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

DR

bro de 2014, continua por regularizar 
o montante de 315 872,40 Euros, re-
ferente a Alcácer do Sal. Neste caso, 
embora o município demonstre inicia-
tiva, no sentido de fazer propostas de 
regularização da dívida, “não foi pos-
sível chegar a um acordo”, esclarece 
a AMRS.

Contribuiu também a dívida apre-
sentada o cumprimento integral dos 
Acordos de Pagamento estabelecidos 
com o município da Moita, no âmbito 
da dívida do Projeto “Elaboração de 
Um Guia do Munícipe no Município 
da Moita” - Programa de Moderniza-
ção Administrativa das Autarquias 
do Distrito de Setúbal 1999/2000, 
no valor de 20 425,77 Euros. E, no 
caso do município de Sines, a dívida 
das contribuições à Assembleia Dis-
trital de Setúbal (ADS), no valor de 
29 758,07 Euros. Dívida referente 
aos anos 2012, 2013 e 2014 e tran-
sitadas para a AMRS devido à trans-
ferência da Universalidade Jurídica 
da Assembleia Distrital de Setúbal, 
para a AMRS.

No final do presente ano eco-
nómico a dívida total acumulada 
dos municípios associados relativa 
a transferências de duodécimos, 
comparticipação no Setúbal (SPD), 
comparticipação no capital social da 
então AMDS na CDR e Outras, fixou-
-se em 758 207,95 Euros.

Documento revela dívida de municípios associados superior a 700 mil euros, em parte devido a transferências de duodécimos

O desenvolvimento do 
território; debate em torno dos 
critérios de distribuição dos 
Fundos Europeus Estruturais; 
as matérias relacionadas com 
a reversão da NUTSIII; e os 
processos de Transferência 
de Competências para as 
Autarquias, protagonizaram, 
em 2019, “uma intervenção 
permanente da AMRS junto 
do Governo, da Assembleia da 

Desenvolvimento  Relatório de Gestão aponta 
união territorial como principal força da AMRS 

República e das mais diversas 
entidades regionais”.

O desenvolvimento de novos 
projectos intermunicipais 
é defendido pela AMRS 
como uma das suas grandes 
conquistas de 2019. 
Nomeadamente, através da 
consolidação de iniciativas 
como o “Encontro de Projectos 
Educativos”; “Comemorações 
dos 30º Aniversário da 

Convenção sobre os Direitos 
da Criança”; o “Encontro 
Regional de Cultura”; a criação 
da “Rede Intermunicipal de 
Bibliotecas da Região de 
Setúbal”; o Festival liberdade; 
Kid´s Guernica e os Jogos 
do Futuro. A AMRS salienta 
ainda o lançamento da Agenda 
Cultural Regional “acontece” 
e candidatura “Arrábida a 
Reserva da Biosfera”.

esclarece a AMRS.
Na situação patrimonial, o activo 

líquido aumentou 40 550,95 Euros 
devido, “ao aumento da dívida de 
terceiros”.

Mantêm-se também dívidas resul-
tantes da comparticipação dos mu-
nicípios de Alcochete e Santiago do 

Cacém, “na parte que lhes coube na 
repartição do valor da subscrição do 
aumento do capital social da AMRS 
na Cooperação e Desenvolvimento 
Regional (CDR, EIM), em 2003.

Quanto à dívida de duodécimos, 
transitada da Assembleia Distrital de 
Setúbal para a AMRS, em 31 de Outu-



Em parceria com o executivo da Junta 
de Freguesia do Torrão, os Bombeiros 
Mistos e a Guarda Nacional Republicana 
do Torrão, vão desenvolver o projeto 
“Dar a Mão”, que tem como objectivo 
apoiar idosos desta freguesia em 
situação de isolamento. Pessoas que, 
no caso do Alentejo, “vivem por vezes 

em montes sem vizinhos ou familiares 
próximos”, refere esta autarquia.
Um projecto que surge também 
num momento em que a 
autarquia identificou uma grande 
percentagem dos idosos a viverem 
sozinhos e que, “devido a problemas 
de saúde, pouco saem de casa”.
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Desde o início do processo 
e em particular durante o 
debate na generalidade 
sobre o Orçamento de Es-

tado Suplementar, Os Verdes deixa-
ram claro que, embora reconhecendo 
que algumas das suas preocupações 
tivessem parcialmente reflexos no 
documento apresentado pelo go-
verno, consideráramos, no entanto, 
que o OE Suplementar estava muito 
longe do necessário, face à gravidade 
e a dimensão dos problemas do País 
e dos portugueses.

Perante esta leitura, Os Verdes 
decidiram abster-se na generalida-
de, deixando, nessa altura, de forma 
expressa e clara, que o nosso senti-
do de voto relativamente ao OE Su-
plementar em votação final global, 
estava dependente da permanência 
ou não de alguns elementos que 
consideramos muito negativos e 
sobretudo da forma como o Partido 
Socialista “olhasse” para as propostas 
que apresentamos em sede de espe-
cialidade.

Terminada a fase de votações na 
especialidade o que constatamos 
é que os elementos mais negativos 
deste OE Suplementar permanecem, 
nomeadamente o “empurrão” que é 
dado para potenciar o fim de muitas 
micro e pequenas empresas, que es-
tando hoje numa situação de verda-
deira aflição, poderão ser literalmente 
"engolidas" por empresas maiores, ou 
a não exclusão dos grandes grupos 
económicos do alargamento do prazo 
de reporte de prejuízos fiscais.

Quanto às propostas que o PEV le-
vou para a especialidade, registamos 
o facto do PS apenas ter viabilizado 

Ainda o Suplementar

OPINIÃO

José Luís Ferreira 

duas (exclusão das empresas ligadas 
a paraísos fiscais dos apoios do Esta-
do e a moratória para o pagamento 
de dividas tributarias) no conjunto 
de 18 propostas que apresentamos.

Para trás ficaram importantes pro-
postas dos Verdes que representa- Deputado do Partido OS Verdes

Constatamos 
que os 

elementos mais 
negativos deste 
OE Suplementar 

permanecem, 
nomeadamente 

o “empurrão” 
que é dado para 
potenciar o fim 

de muitas micro 
e pequenas 

empresas

“Dar a Mão” 
combate 
isolamento 
social no Torrão

riam sérios contributos para dar res-
posta aos problemas das pessoas, 
das micro e pequenas empresas, mas 
também do ponto de vista ambiental.

Recorde-se que para trás ficaram 
propostas dos Verdes como o Lay-
-off sem quaisquer penalizações para 
quem trabalha, o reforço de recursos 
humanos para a reabertura do ano 
escolar, a criação de um fundo de 
tesouraria para as micro e pequenas 
empresas, o reforço de verbas para os 
transportes públicos, a promoção da 
reciclagem, os incentivos para a mo-
bilidade suave e ativa, ou os apoios 
para a pequena agricultura, que con-
sideramos essenciais para fazer face 
aos problemas do país e à necessida-
de de dar resposta às pessoas, que 
se veem confrontadas com esta crise 
sanitária/económica, assim como às 
questões ambientais que foram nesta 
fase, mais uma vez relegadas.

Ou seja, a versão final do documen-
to acaba por não refletir o que temos 
vindo a reivindicar, e perante a expec-
tativa de reverter algumas situações 
para que não fossem os do costume 
a pagar e que até são os mais fragili-
zados com a pandemia, constatamos 
que não houve essa disponibilidade 
por parte do PS.

Face a este quadro e ao desenho 
final do documento, Os Verdes vo-
taram contra o Orçamento de Estado 
Suplementar, mas vão continuar de-
terminados na procura de soluções 
para dar resposta aos problemas do 
País, das pessoas, das pequenas em-
presas, da agricultura familiar e dos 
valores ambientais.

De norte a sul do país, e agora Setú-
bal também incluída, proprietários 
de restaurantes podem criar um me-
nu digital com QR Codes incluídos, 
sem qualquer custo, compromisso 
ou fidelização 

O processo é simples; os clientes 
acedem ao menu digital através do 
seu telemóvel utilizando um QR Co-
de disponível nas mesas. Nesta fase, 
Lorosae, Casa do Sol e Casablanca já 
estão equipados com a PLEEZ 

A PLEEZ nasceu no início deste ano 
com o objectivo de digitalizar a expe-
riência do cliente e facilitar a gestão 
das equipas no canal Horeca. Numa 
altura em que muitos espaços de res-
tauração ainda se estão a adaptar a 
esta nova realidade e a repensar os 
custos, a PLEEZ permite que os pro-
prietários dos restaurantes tenham 
um menu digital disponível para os 
seus clientes, sem qualquer custo 
para os restaurantes.

O processo é rápido e simples. Os 
proprietários interessados têm ape-
nas que aceder a https://pleez.
pte seguir todos os passos 
para tornarem o seu menu 
digital. Depois de criada 
a versão digital do menu 
e submetido o pedido, a 
PLEEZ cria as respectivas 
etiquetas de QR Code e envia-
-as para os restaurantes, sem 
qualquer custo, em 48horas.

Vasco Sampaio, Sócio and 
Head of Operations da PLEEZ 
adianta: “Com o menu digital 
da PLEEZ os restaurantes dão 
um passo em frente, oferecendo 
maior segurança aos seus clientes 
e sem qualquer custo. Sabemos 
que nada vai ser como antes, pelo 

que são necessárias medidas extraor-
dinárias que ajudem neste regresso 
à nova normalidade”. E acrescenta 
ainda: “O nosso menu digital não 
tem quaisquer custos para os res-
taurantes, no entanto, caso exista 
interesse e possibilidade em tornar 
o serviço ainda mais seguro e eficien-
te, a PLEEZ tem disponíveis diversas 
funcionalidades digitais integradas 
que envolvem toda a equipa do res-
taurante e que permitem o controlo 
total do pedido por parte do cliente 
através do seu telemóvel.”

A solução integrada da PLEEZ é 
customizável às necessidades de cada 
restaurante, não contempla nenhum 
investimento inicial para os mesmos 
e tem várias modalidades de negócio, 
bem como diferentes soluções inte-
gradas que vão desde o uso simples 
da aplicação nos dispositivos móveis 
do cliente, ao uso de smartphones e 
tablets pelos funcionários do espaço.

Com o serviço mais avançado da 
PLEEZ, o cliente do restaurante pode 
consultar o menu, realizar pedidos e 
pagar sempre que quiser sem ter de 
chamar o funcionário. 

“Trata-se de um processo simples, 
que gera um serviço mais rápido e 
contribui para a segurança e con-
fiança no espaço, já que promove o 
distanciamento social, evita a partilha 
de ementas e a troca de dinheiro ou 
manuseamento de TPAs”, sublinha 
Vasco Sampaio.

Conceito menu digital
já chegou a Setúbal

PUBLIREPORTAGEM

Menu digital da 
PLEEZ permite aos 
restaurantes dar um 
passo em frente, 
oferecendo maior 
segurança aos seus 
clientes e sem qualquer 
custo
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Desporto

Vitória recorre a Lito Vidigal 
para garantir a permanência

Quase ano e meio depois, Lito Vidigal, 
treinador que em 2018/19 orientou o 
Vitória FC nas primeiras 18 jornadas 
da I Liga, está de regresso a Setúbal 
para comandar a equipa nas derradei-
ras quatro jornadas da prova. Numa 
altura em que os sadinos dispõem de 
quatro pontos de avanço para os lu-
gares de descida, o objectivo é claro: 
assegurar a permanência.

A estreia do timoneiro dos sadinos, 
que na presente época já treinou o 
Boavista, será amanhã no reduto do 
Desportivo das Aves, partida da 31.ª 
jornada do campeonato que será de 
capital importância para as contas 
no final da prova. No duelo com os 
avenses, agendado para as 21:15 ho-

O presidente do Vitória FC, Paulo 
Gomes, não tem dúvidas em afirmar 
que está em curso uma campanha 
de “múltiplas calúnias, falsidades e 
acusações graves e sem fundamento 
que nos

últimos tempos têm surgido com 
o único propósito de desestabilizar e 
desunir a família vitoriana nesta fase 
crucial da época desportiva”. A afir-
mação é feita pelo próprio numa nota 
de imprensa enviada a O Setubalense 
– Diário da Região.

Num texto dividido em quatro pon-
tos, o dirigente, eleito em Janeiro de 
2020, falou do actual momento da 
equipa, dos salários, dos perfis fal-
sos nas redes sociais que pretendem 

Ricardo Lopes Pereira

Chegou, viajou, 
treinou (em Lousada) 
e comanda equipa 
amanhã em Vila das 
Aves

REGRESSO A SETÚBAL QUASE ANO E MEIO DEPOIS

PRESIDENTE PAULO GOMES
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ras, o clube vai procurar interromper 
uma série de 12 jogos que levam sem 
vencer.

Sem tempo a perder, o dia de on-
tem começou cedo para Lito Vidigal. 
O treinador, de 50 anos de idade, foi 
apresentado de manhã ao plantel, no 
Estádio do Bonfim, e, logo depois, 
viajou com a comitiva no autocarro 
que rumou para Lousada, localidade 
no norte do país onde orientou, ao 
final da tarde, o primeiro treino nas 
suas novas funções.

A estreia do treinador no seu re-
gresso ao clube, que tem no currículo, 
além de Vitória e Boavista, passagens 
por Aves, Arouca, Belenenses e Por-
timonense, entre outros, acontece 
no mesmo estádio onde tinha feito a 
última partida pelos sadinos. A 20 de 
Janeiro de 2019, no reduto do Des-
portivo das Aves, Lito Vidigal deixou 
o Vitória depois de perder aí por 2-1.

Ao contrário do que sucedeu na 
altura, Lito Vidigal, apesar do curto 
espaço de tempo de que dispõe, tem 
como objectivo conseguir os três 
pontos e interromper uma série de 
12 jogos que o clube leva sem ven-

cer no campeonato. Com o Aves na 
última posição e já relegado à II Liga, 
o Vitória, que ainda defronta depois 
o Famalicão, Sporting e Belenenses 
SAD, não equaciona outro resultado 
que não o triunfo.

Na primeira passagem pelo Bon-
fim, em 2018/19, Lito Vidigal alcan-
çou, nas 18 jornadas em que liderou 
a equipa (antes de ser substituído 
por Sandro Mendes), cinco triunfos, 
quatro empates e nove derrotas. Na 
presente época, Lito Vidigal é quar-
to técnico a assumir os destinos da 
equipa. Sandro Mendes esteve entre 
a primeira e oitava jornada, o interino 
Meyong entre a nona e 11.ª e, mais re-
centemente, na 30.ª, enquanto Julio 
Velázquez fê-lo entre a 12.ª e 29.ª.

Apesar de a notícia da contratação 
de Lito Vidigal ter começado a circu-
lar nos órgãos de comunicação social 
no domingo ao final do dia, ontem à 
tarde o clube, mesmo depois de já ter 
sido apresentado o técnico aos joga-
dores e ter viajado integrado na co-
mitiva, não tinha ainda sido emitido 
nenhuma nota a oficializar o acordo 
entre as partes.

"Tenho a certeza absoluta de que rapidamente iremos sair desta situação"

Lito Vidigal passou pelo Bonfim na época de 2018/2019

fragilizar a direcção e da Assembleia 
Geral para esclarecimento aos asso-
ciados, que será realizada logo que a 
situação causada pela pandemia da 
Covid-19 o permita. “As restrições im-
postas pela Direcção Geral da Saúde 
impedem a realização de Assembleias 
Gerais presenciais. No entanto, assim 
que possível, os sócios do Vitória te-

rão oportunidade de colocar todas 
as questões”.

Sobre os vencimentos, Paulo Go-
mes afirma nega categoricamente a 
existência de irregularidades. “Ape-
sar da situação delicada que todos 
vivemos, gerada pela pandemia da 
Covid-19, que muitas dificuldades 
trouxe nas mais variadas áreas, às 
quais o futebol não é excepção, o 
Vitória sempre cumpriu com as suas 
obrigações e, com muito esforço, em-
penho e seriedade, pode congratular-
-se de apresentar os salários dos seus 
profissionais regularizados”.

Em relação à campanha de que 
diz estar a ser alvo nas “Redes so-
ciais com os famosos perfis falsos”, 

o presidente é peremptório. “Existe 
uma estratégia bem definida, que 
é fragilizar a actual direcção, eleita 
democraticamente há seis meses. 
Se pensarmos que destes seis me-
ses, quatro deles foram em época 
Covid-19, isto é, com receita de zero 
euros, e houve dívidas avultadas para 
pagar, é fácil concluir que só existe um 
objectivo e que todos os vitorianos o 
conhecem”.

E acrescenta: “No entanto, supe-
riores a isso são os vitorianos verda-
deiros, aqueles que, apesar de não 
poderem estar no estádio a apoiar 
como sempre fizeram em qualquer 
campo, estão certamente na sua casa 
a torcer pelo bem comum: o Vitória 

FC. E é nesse sentido que tenho a 
certeza absoluta de que rapidamente 
iremos sair desta situação”.

Paulo Gomes deixa também uma 
mensagem de união, frisando que é 
dessa forma que o clube saírá da si-
tuação em que se encontra. “Faltam 
quatro jornadas para o término do 
campeonato e nada está perdido. A 
nossa gloriosa história ensinou-nos a 
acreditar até ao fim, a lutar com to-
das as forças e a desarmar a palavra 
impossível. É com esse espírito de 
missão que encaramos as próximas 
finais, na certeza de que só juntos e 
unidos poderemos vencer as adver-
sidades e assegurar a permanência 
na I Liga”.
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dos prazos indicados, qual a sua 
intenção, em matéria de inscrições 
de equipas para 2020/2021. A AF 
Setúbal adianta que “a informação 
não é vinculativa” mas pretende 
que “seja a mais próxima da 
realidade possível”. Os prazos 
estabelecidos são os seguintes: 

seniores de futebol e futsal até 
ao dia 13 de Julho; restantes 
competições de futebol 11 e futsal 
(Juniores de 2.ª Divisão, Juvenis e 
Iniciados da 3.ª Divisão), até 24 de 
Julho e competições de futebol 9 e 
7 e restantes provas de futsal, até 
31 de Julho.

Inscrição 
nas provas 
facultativas 
da AF Setúbal

Com o objectivo de planificar 
a nova época desportiva 
e perspectivar o início das 
competições distritais de 
caracter facultativo, a Associação 
de Futebol de Setúbal pede 
a colaboração dos clubes no 
sentido de transmitirem, dentro 

José Pina

Dos 14 jogadores já 
assegurados, 11 são 
caras novas e cinco 
vêm do Atlético 
Alcacerense

DA ÉPOCA PASSADA SÓ HÁ TRÊS RENOVAÇÕES

Águas de Moura com muita gente nova 
no plantel para a próxima temporada 

O Clube Desportivo e Recreativo 
Águas de Moura, este ano promovido 
à 1.ª Divisão Distrital, continua a pre-
parar a constituição do plantel que vai 
competir no principal campeonato do 
futebol setubalense. 

A equipa técnica liderada por Olívio 
Cordeiro, de 44 anos, que na época 
transacta orientou o Atlético Alcace-
rense, já está completa com a entrada 
de Miguel Santos, Paulo Oliveira, Ge-
raldo Sousa e Hugo Gonçalves.

Em relação ao plantel já deu para 
ver que se vai apresentar com muitas 
novidades em relação à época ante-
rior. De acordo com as apresentações 
já feitas, até ao momento, renovaram 
pelo clube os guarda-redes Rúben 
Colaço e Tiago Silva, assim como o 
defesa Gaspar. 

No que respeita a reforços já foram 
anunciados 11, sendo cinco deles pro-
venientes do Atlético Alcacerense 
onde trabalharam sob as ordens de 
Olívio Cordeiro; três dos Pelezinhos; 
um do Comércio Indústria, um do 
Grandolense e um do Cabrela.  

Bruno Gonçalves (ex-Cabrela) é uma das novidades no plantel

DR

Luso Morense, Pinhalnovense e “Os 
Amarelos”.

Sakho, nascido no Mali é avançado 
e tem 24 anos. O seu primeiro clu-

be em Portugal foi o FC Setúbal e na 
época passada jogou no Grandolense.

Bruno Gonçalves, médio brasileiro 
de 29 anos, amtes de chegar a Águas 
de Moura representou apenas o Ca-
brela (AF Évora) nas duas últimas 
temporadas.

Nuno Rodrigues, Rodrigo Jacob 
e Guilherme Sobrinho vieram todos 
dos Pelezinhos onde actuaram na 
época passada na equipa de juniores.  

 Pedro Lemos, Luís Carlos, Henri-
que Rei, Pedro Fráguas e Vasco Fer-
nandes são os jogadores contratados 
à equipa de Alcácer do Sal. Os quatro 
primeiros são defesas e o último é 
médio.

Fráguas, de 22 anos, representou o 
Casal Figueiras, “Os Amarelos”, Olím-
pico do Montijo, Comércio Indústria 
e Cabrela; Henrique Rei é brasileiro, 
tem 22 anos e em Portugal jogou no 
Oeiras, Fabril e Moitense; Luís Carlos 
tem 20 anos e foi jogador nos Pelezi-
nhos; Pedro Lemos, de 24 anos, fez 
a sua formação no Vitória FC e jogou 
também no Palmelense, Brejos de 
Azeitão e Olímpico do Montijo; Vasco 
Fernandes de 22 anos representou 
o Comércio Indústria, Pelezinhos e 
Operário de Lisboa.  

De referir, entretanto, que no de-
correr da semana passada o Águas de 
Moura assinou com o Vitória Futebol 
Clube um protocolo de cooperação 
que entre outras coisas contempla 
o intercâmbio de jovens atletas e a 
partilha de conhecimentos técnicos.

O Clube Desportivo e Recreativo 
do Fogueteiro vai apostar forte no 
futsal e, neste sentido, já escolheu 
aquele que vai ser o responsável pe-
la modalidade, José António Matos 
Domingues. 

O recém-criado Departamento de 
Futsal, como órgão interno estrutu-
rante dos objectivos operacionais e 
estratégicos, visa concentrar todas 
as competências de gestão da acti-
vidade corrente, bem como a pros-
secução da estratégia de desenvol-

EM 2021 / 2022 JÁ QUER COMPETIR EM PROVAS OFICIAIS
Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro vai criar academia de futsal 

vimento da modalidade.
José Domingues vai assumir a li-

derança deste projecto, tendo a res-
ponsabilidade de dirigir, coordenar e 
estruturar todo o departamento de 
futsal do Clube, promovendo a sua 
instalação e operacionalização, de 
forma a responder segundo os princí-
pios definidos pela direcção do clube. 

O desafio proposto ao agora coor-
denador geral, comtempla a criação 
da futura Academia / Escola de Futsal 
do CDR Fogueteiro, com o propósito 

de formar atletas para os planteis das 
equipas que competirão, futuramen-
te, nas provas oficiais do calendário 
nacional.

A participação do clube nas referi-
das competições está prevista para 
a época de 2021/2022, através dos 
escalões da base formativa.

“O projecto deve ser alvo de avalia-
ção geral, todos os anos ou sempre 
que se entenda conveniente e opor-
tuno, no sentido de perceber o grau 
de desenvolvimento da modalidade 

charneira e elemento catalisador 
no processo da fundação do clube. 
Também, por isso, deve merecer uma 
atenção particular, como forma de 
demonstração do nosso respeito 
pela história e tradição com cerca de 
35 anos e, de modo singular, honrar 
os fundadores do clube”, realçam os 
dirigentes do CDR do Fogueteiro.

José Domingues acumulará, tam-
bém, as funções de director da equi-
pa de futsal sénior e de veteranos, 
para a época de 2020/2021.J.P.

AF SETÚBAL
Barreirense, 
Seixal e 
Pescadores são 
os clubes com 
mais jogadores 

Depois de ter divulgado o número re-
corde de atletas inscritos na época de 
2019/2020, a Associação de Futebol 
de Setúbal deu a conhecer agora os 
clubes que mais contribuíram para 
isso.

Fechadas, portanto, as contas às 
inscrições de atletas referentes à 
época 2019/2020, e à semelhança 
de anos anteriores, a Associação de 
Futebol de Setúbal promoveu um 
olhar sobre alguns números que, nos 
gráficos apresentados, assinalam os 
clubes que mais se destacaram no 
que respeita ao número de atletas 
inscritos.

Os registos divulgados decorrem 
de um levantamento feito com ba-
se nos 107 clubes e SAD’s filiados na 
época 2019/2020 que, deram redo-
bradas forças à representatividade da 
AF Setúbal e reforçaram o seu meritó-
rio, valoroso e reconhecido trabalho 
efectuado em nome do futuro do 
futebol, futsal e futebol de praia nos 
13 concelhos da região.

Barreirense (513), Seixal (453) e 
Pescadores da Caparica (382) são os 
clubes com maior número de atletas 
inscritos nas modalidades de futebol 
e futsal, seguindo-se Amora (349) e 
Brejos de Azeitão (342) que comple-
tam o lote dos cinco primeiros.

Considerando só os praticantes de 
futebol, na primeira posição está o 
Seixal (453), Barreirense (423), Pes-
cadores da Caparica (382), Charneca 
de Caparica (361) e Amora (349).

Clubes com maior número de pra-
ticantes no Futsal: Clube Recreativo 
Piedense (129), Sobredense (109), 
Águias Unidas (108), Cova da Piedade 
(101) e GD Alegria e Trabalho (98).

No futebol feminino os clubes com 
maior número de praticantes são a 
Escola de Futebol Feminino de Setú-
bal (79), seguido do Amora (73), Bar-
reirense (63), Pescadores da Caparica 
(49) e Paio Pres (48).

No futsal feminino a maior potên-
cia é o Futsal Feijó com 62 atletas, se-
guido do GD Alegria e Trabalho (20), 
CRD Miratejo (15), Casa do Povo de 
Corroios (14) e SR 1.º Maio (13).    
J.P.

Milton, defesa de 26 anos, che-
gou do Comércio Indústria, clube 
que representou nas últimas seis 
épocas, depois de ter passado pelo 



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

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

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

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