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Abertura

Nuno Cavaco responde a 
notícia sobre insultos na 
Assembleia Municipal 
Venho por este meio solicitar direito 
de resposta à notícia publicada por 
Vossas Excelências no dia 2 de Julho 
de 2020 com o título “Troca de insul-
tos entre eleitos marca Assembleia 
Municipal” porque não relata com 
verdade o que se passou e porque 
não fui consultado estando no cor-
po da notícia elementos retirados de 
um comunicado do PS Moita.
A verdade é que estando no uso da 
palavra fui interrompido por apar-
tes de teor ofensivo por parte de um 
membro eleito do PS. 
Denunciei a situação prontamente 
ao presidente da Assembleia Muni-
cipal que me fez e bem vários repa-

A Esquadra de Investigação Criminal da PSP, no Barreiro, deteve 
sete homens pelo crime de tráfico de estupefacientes. Os 
suspeitos, com idades compreendidas entre os 20 e os 38 anos, 
foram detidos após quinze buscas domiciliárias e cinco buscas não 
domiciliárias, realizadas entre o Bairro das Palmeiras e a zona da 
Quinta da Lomba.
No âmbito da operação foram apreendidas 101,1 doses de 
anfetaminas; 2 311,24 Doses de haxixe; 32 096,00 euros; duas 
armas brancas; três balanças; cinco telemóveis e um moinho.

O REPARO 

DIREITO DE RESPOSTA

Megaoperação 
da PSP detém 
sete homens 
por tráfico no 
Barreiro

ros, porque fiquei transtornado, mas 
nunca ofendi ninguém. 
A situação acalmou e também no 
uso da palavra enderecei um pedido 
de desculpas, não por ter ofendido 
ninguém e sim porque denunciei a 
situação de forma alterada. 
Depois o eleito do PS pediu defesa 
da honra, mantendo um discurso 
agressivo e até sugerindo ao PCP 
que resolvesse o seu problema, pro-
blema que era eu.  A restante sessão 
decorreu de forma cordial e com ele-
vação. Esta é a verdade. Considero 
que os apartes fazem parte da dis-
cussão democrática, mas as ofensas 
devem ser banidas das discussões.
Nuno Cavaco
Presidente da Junta de Freguesia 
da União de Freguesias da Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira

DR

 O treinador grandolense (que um dia foi apelidado de 
 Mourinho dos pobres e que em 2007 fez tombar, 

então com o Atlético, o Porto em pleno Dragão na Taça de 
Portugal) está de regresso à região para orientar o Cova da 
Piedade, na próxima época. E com a mesma ambição que 
lhe permite carregar na bagagem curricular sete subidas de 
divisão, o que reflecte a seriedade com que os piedenses 
assumem como objectivo a promoção à II Liga.  

A FIGURA
António Pereira

Nos meses que se seguiram 
ao início da pandemia, e à 
medida que o número de 
pessoas infetadas ia cres-

cendo um pouco por todo o mundo, 
Portugal era elogiado pela imprensa 
internacional, e não só, no que diz 
respeito às medidas que iam sendo 
anunciadas pelos nossos governan-
tes no combate ao inimigo invisível. 
Os portugueses ficaram em casa e 
foram, também eles, elogiados pelo 
comportamento responsável que a 
maior parte adotou, num tempo es-
tranho, para todos. Os profissionais 
de saúde foram elevados a heróis em 
tempo de guerra. O modo como fo-
mos caminhando, e os resultados 
obtidos conduziram, em finais de 
maio, à criação de um plano de des-
confinamento. 

Era previsível um aumento do nú-
mero de infetados, nesta fase. E as-
sim, tem sido. A esmagadora maioria 
de novos casos, mais de 80%, situa-
-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 
tendo sido necessário, em algumas 
freguesias, dar um passo atrás e re-
gressar--se ao estado de calamidade.

Para o aumento dos novos ca-
sos terá contribuído o regresso, de 
muitos, aos transportes públicos. As 
imagens que nos vão chegando, de 
comboios cheios e de autocarros e 
barcos a abarrotar, são reais e cho-
cantes. À luta quotidiana de quem 
tem mesmo de ir trabalhar, de quem 
não pode esperar pelo próximo com-
boio, ou pelo próximo autocarro, 
junta-se agora o medo do contágio. 
São muitos os testemunhos que 
nos chegam. Todos referem a au-
sência de condições de segurança, 
e a impossibilidade de cumprirem o 
tão falado e sempre aconselhado, 
distanciamento social. As imagens 
não mentem. A ausência de fiscali-

Desconfinar, sim, 
mas em segurança

OPINIÃO

Carla Cisa

zação do cumprimento das medidas 
enunciadas pela DGS, a existência de 
poucos veículos para tantos utiliza-
dores, e a não desinfeção dos meios 
de transporte, são as principais crí-
ticas apontadas. 

O problema dos transportes pú-
blicos não é de agora. A situação 
agravou-se, inevitavelmente, com 
a pandemia. O problema não vai ser 
resolvido de um momento para o ou-
tro. É certo. Mas é preciso responder 
com urgência a um duplo desafio: 
assegurar meios de transporte a 
quem deles necessita, e garantir a 
segurança dos seus utilizadores. 

Por outro lado, as empresas. A 
responsabilidade social das empre-
sas no que diz respeito à defesa da 
saúde dos seus trabalhadores. As 
condições de segurança no regres-
so ao trabalho presencial têm de ser 
acauteladas. A implementação de 
horários desfasados, ou de regimes 
como o teletrabalho, contribuem 
não só para que seja mais fácil as-
segurar a distância física entre os 
trabalhadores, evitando a aglome-
ração de pessoas em espaços, por 
vezes reduzidos, ao mesmo tempo 
que evitam que todos se desloquem 
à mesma hora, nos transportes pú-
blicos. E porque, infelizmente, sa-
bemos que nem sempre assim é, a 
fiscalização por parte das entidades 
competentes do cumprimento rigo-
roso das medidas impostas, é mes-
mo importante.

Tudo isto é preciso para que não 
se acentuem, nesta fase de descon-
finamento, as desigualdades sociais.

Por último, a responsabilidade in-
dividual. Era bom que todos perce-
bêssemos que, um passo atrás, será 
fatal para todos nós.

Directora-geral da WeMob

N.R.
O que o jornal escreveu é verda-
de, um relato dos factos, embora 
sem certos pormenores que não se 
conseguiram apurar, uma vez que 
o jornalista não esteve presente e a 
gravação não mostra tudo. 
Nuno Cavaco não foi consultado pa-
ra esse texto, como também não foi 
o eleito do PS. 
O comunicado do PS foi enviado 
ao jornal e não alterou o relato dos 
factos. 
Nesta resposta, Nuno Cavaco, po-
deria ter esclarecido alguns dos por-
menores em causa, para permitir aos 
leitores perceberem melhor o que na 
verdade se passou, designadamente 
quem é o eleito do PS que refere e 
que “apartes de teor ofensivo” lhe 
foram dirigidos.
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aceitava o fim da relação, fazendo 
várias ameaças de morte à vítima, 
de 43 anos, e chegando a dirigir-se à 
sua casa, na Trafaria, para a agredir 
fisicamente. O detido foi presente 
ao Tribunal Judicial do Almada, onde 
lhe foram decretadas as medidas 
de coação de apresentações 

bissemanais no posto policial da 
sua área de residência, proibição 
de contacto com a vítima, medida 
de afastamento de 500 metros da 
residência da vítima, e sujeição a 
tratamento para desintoxicação do 
consumo de bebidas alcoólicas e 
estupefacientes.

Detido em 
Almada 
pelo crime 
de violência 
doméstica

Um homem de 45 anos foi detido 
em Almada, na sequência de 
uma investigação pelo crime de 
violência doméstica, tendo feito 
várias ameaças de morte e agredido 
a vítima, anunciou a GNR.  Em 
comunicado, o Comando Territorial 
de Setúbal refere que o suspeito não 

Obrigação de fechar 
tudo menos o 
abastecimento de 
combustíveis a partir 
das 20 horas terminou 
com publicação no 
Diário da República 

PENÍNSULA DE SETÚBAL

Bombas de gasolina já podem 
ter as lojas abertas e vender 
outros produtos até às 22 horas

Os postos de combustíveis na Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), que 
inclui os nove concelhos da Península 
de Setúbal, de Almada a Setúbal, já 
podem funcionar normalmente até 
às 22 horas, se o horário que têm afi-
xado o permitir, e a partir dessa hora 
exclusivamente para efeitos de venda 
de combustíveis e abastecimento de 
veículos.

De acordo com um despacho pu-
blicado na terça-feira em suplemento 
do Diário da República, os postos de 
abastecimento de combustíveis e 
os estabelecimentos de comércio a 
retalho situados nas áreas de servi-
ço podem, sempre que o respectivo 
horário de funcionamento o permi-
te, encerrar às 22h00, quando an-
teriormente essa proibição era até 
às 20h00.

A partir das 22h00, os postos de 
abastecimento de combustíveis po-
dem manter o respectivo funciona-
mento exclusivamente para efeitos 
de venda ao público de combustíveis 
e abastecimento de veículos.

“O disposto não prejudica a proibi-
ção de venda de bebidas alcoólicas 
nas áreas de serviço ou nos postos 
de abastecimento de combustíveis 
localizados na Área Metropolitana de 
Lisboa”, é referido.

Segundo o despacho, que entrou 
em vigor na terça-feira, a situação po-
de ser revista se ocorrer uma modifi-
cação das condições que determinam 
a respectiva publicação.

A AML está sujeita desde 23 de Ju-
nho a medidas mais restritivas para 

A situação pode ser revista se ocorrer modificação das condições que determinam a publicação

ALEX GASPAR

conter os casos de Covid-19, entre as 
quais a proibição de funcionamento 
de todos os estabelecimentos de co-
mércio a retalho e de prestação de 
serviços, bem como os que se en-
contrem em conjuntos comerciais, 
a partir das 20h00.

Já tinha sido estabelecida uma 
excepção para os estabelecimentos 
de restauração exclusivamente para 
efeitos de serviço de refeições.

O despacho determinou que os es-
tabelecimentos que tenham autori-
zação para funcionar 24h00, como 
áreas de serviço, podiam reabrir às 
06h00.

No entanto, os postos de abas-
tecimento de combustíveis podiam 
continuar a funcionar 24 horas por 
dia, mas “exclusivamente para efeitos 
de venda ao público de combustíveis 
e abastecimento de veículos”.

O diploma que estabeleceu as me-
didas mais restritivas para a AML já 
tinha proibido “a venda de bebidas 
alcoólicas nas áreas de serviço ou nos 
postos de abastecimento de combus-
tíveis localizados na AML".

A AML é integrada pelos municí-
pios de Alcochete, Almada, Barrei-
ro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, 
Sesimbra e Setúbal. Lusa

BARREIRO

Barcos da 
Soflusa já não 
param hoje 

O plenário de trabalhadores da Soflu-
sa que estava marcado para hoje foi 
cancelado ontem, porque a empresa 
de transporte fluvial aceitou reiniciar 
a negociação colectiva, pelo que não 
vão existir perturbações no serviço, 
informou fonte sindical.

“A administração fez uma das prin-
cipais coisas que tínhamos pedido no 
pré-aviso de plenário, o reinício das 
negociações, o que vai fazer para a se-
mana com a marcação de reuniões”, 
adiantou à Lusa Carlos Costa, da Fede-
ração dos Sindicatos de Transportes e 
Comunicações (FECTRANS).

Segundo o responsável, o sindicato 
queria ouvir os trabalhadores porque a 
negociação das carreiras “já tinha sido 
reiniciada noutras empresas da tutela 
[Ministério do Ambiente], como é o 
caso do Metro”.

“Nós estávamos a ficar para trás e 
queríamos saber qual a opinião deles, 
mas a empresa marcou as reuniões 
para as duas empresas de transporte 
fluvial e, no caso da Soflusa, houve 
tempo para desmarcar o plenário. 
Com a Transtejo não, porque foi em 
cima da hora”, explicou. O plenário 
da Soflusa estava marcado a manhã 
desta quinta-feira entre as 09h00 e 
as 11h00, depois de ontem ter tido 
lugar um outro, dos trabalhadores da 
Transtejo. Segundo a administração 
das duas empresas, o plenário dos tra-
balhadores da Transtejo originou uma 
“interrupção temporária do serviço re-
gular nas ligações fluviais de Cacilhas, 
Montijo, Seixal e Trafaria”. 

As empresas têm a mesma adminis-
tração e ambas asseguram as ligações 
fluviais entre a Margem Sul e Lisboa, 
mas a Transtejo é responsável pelos 
terminais do Seixal, Montijo, Cacilhas 
e Trafaria/Porto Brandão, no distrito 
de Setúbal, enquanto a Soflusa faz a 
travessia entre o Barreiro e o Terreiro 
do Paço, em Lisboa. Lusa

Plenário de 
trabalhadores que 
estava previsto para 
esta quinta-feira foi 
cancelado

Na AML o 
disposto não 
prejudica a 
proibição de 
venda de bebidas 
alcoólicas nas 
áreas de serviço 
ou postos de 
combustíveis
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Setúbal

CONCURSO ATÉ SETEMBRO

Cidade entre 
os finalistas das 
7 Maravilhas 
da Cultura 
Popular

Iniciativa 
“Cinema na 
Rua” promove 
filmes ao 
ar livre

A cidade de Setúbal encontra-se en-
tre os finalistas do concurso para ele-
ger as 7 Maravilhas da Cultura Popular 
com o Chapéu do Descarregador de 
Peixe nomeado na categoria “Arte-
factos”, o Círio de Nossa Senhora de 
Troia na de “Procissões e Romarias” 
e a Lenda de Nossa Senhora da Arrá-
bida em “Lendas e Mitos”. 

A votação, que se encontra a de-
correr até 10 de Agosto, depende do 
público, que deve escolher através de 
chamada telefónica os vencedores. A 
escolha do Chapéu do Descarregador 
de Peixe, “chapéu feito de camadas 
de pano de lençol e barrado com óleo 
de fígado de bacalhau, é feita atra-
vés do número 760 207 813”. Já a 
votação “no Círio de Nossa Senhora 
de Troia, celebração centenária or-
ganizada pelos pescadores, é para o 
número 760 207 814”. A Lenda de 
Nossa Senhora da Arrábida, criada 
a partir da lenda que conta “que em 
1215 o mercador Hildebrant encon-
trou salvação para o seu navio graças 
à intervenção de Nossa Senhora da 
Arrábida”, pode ser escolhida através 
do número 760 207 817. M.C.C.

A iniciativa “Cinema na Rua”, promo-
vida pela “Câmara Municipal de Se-
túbal em parceria com a Associação 
Cinematográfica 50 Cuts”, vai levar à 
população do concelho “um ciclo de 
sessões de cinema ao ar livre, gratui-
tas, sempre às 21h30”, promovidas 
até ao início de Setembro “em vários 
pontos da cidade”. 

A primeira sessão, agendada pa-
ra o próximo sábado, tem lugar “no 
Largo do Sapalinho, por trás da Casa 
da Cultura, com a exibição do filme 
Tempo Comum, de Susana Nobre, 
com produção do colectivo Terra-
treme”. A visualização deste filme, 
que estreou internacionalmente no 
Festival de Cinema de Roterdão, na 
Holanda, requer prévia marcação, pois 
o espaço “tem lotação máxima de cin-
co dezenas de lugares sentados”. “As 
marcações são válidas até meia hora 
antes do início do filme. O bilhete deve 
ser levantado na recepção da Casa da 
Cultura dentro desse período”, releva 
a autarquia em comunicado.

Por sua vez, no dia 18 de Julho, vão 
ser exibidas “as curtas-metragens 
vencedoras do Set’Curtas no Espa-
ço Nosso Bairro, Nossa Cidade, do 
Bairro da Bela Vista”. Já no dia 25 do 
presente mês, “na sede da Liga dos 
Amigos da Terceira Idade (LATI), no 
Bairro da Camarinha, vai ser exibido 
o documentário Portugal Tem Lata, 
que conta a história da indústria con-
serveira portuguesa, da autoria de Rui 
Pregal da Cunha e João Trabulo, com 
produção da NewTalks”. 

No próximo mês, nos dias 1 e 15, “as 
sessões de Cinema na Rua decorrem, 
novamente, no Largo do Sapalinho, 
com o filme Miradouro, de João 
Bordeira e Sérgio Braz d’Almeida, e 
na Lati, com a passagem do filme A 
Mãe É Que Sabe, de Nuno Rocha. A 
iniciativa termina no dia 5 de Setem-
bro, “no espaço Nosso Bairro, Nossa 
Cidade, com Miradouro a ser apre-
sentado novamente”. 

Maria Carolina Coelho

Maria Carolina Coelho

Realização de trabalhos 
de requalificação 
condicionam trânsito 
automóvel em ambos 
os arruamentos

DOTAR OS ESPAÇOS DE MELHORES CONDIÇÕES

Autarquia avança com duas 
novas empreitadas nas ruas 
da Serração e 28 de Março

A Câmara Municipal de Setúbal 
avançou, no decorrer desta sema-
na, com mais duas empreitadas de 
requalificação, a acontecer na Rua 
da Serração, em Brejos de Azeitão, 
e na Rua 28 de Março, na freguesia 
de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, 
com o objectivo de dotar os espaços 
de melhores condições.

Na Rua da Serração, a intervenção 
destina-se a melhorar o local “de infra-
-estruturas de distribuição de água e 
de drenagem de águas residuais do-
mésticas e pluviais”, num investimen-
to por parte da autarquia “no valor de 
215 mil e 569 euros”. A obra, que tem 
“a duração prevista de quatro meses”, 

DR

encontra-se a ser “executada pela em-
presa Águas do Sado”. “A construção 
de uma rede separativa, com colec-
tores diferenciados para encaminha-
mento de águas residuais domésticas 
e pluviais, é uma das principais acções 
desta operação municipal. No caso 
das infra-estruturas para drenagem 
de águas residuais domésticas, é cria-
da uma rede de colectores com cerca 
de 540 metros lineares, enquanto a 
rede de drenagem de pluviais é feita 
ao longo de 530 metros lineares. Esta 
nova rede, que inclui a execução de 
câmaras de visita e de sumidouros, 
fica ligada aos colectores de águas re-
siduais domésticas e pluviais existen-
tes na Rua Almada Negreiros” revela 
o município em comunicado. “No que 
respeita à rede de abastecimento de 
água, a operação contempla a reno-
vação das condutas existentes com a 
instalação de 110 metros lineares de 
novas infra-estruturas subterrâneas”, 
acrescenta.

Também a Rua 28 de Março está a 
ser alvo de uma obra de requalifica-
ção que teve início na passada segun-

da-feira, “destinada à melhoria das 
condições de circulação rodoviária 
e pedonal”. Executada no âmbito do 
projecto “Ouvir a População, Cons-
truir o Futuro”, a intervenção vai ser 
“executada por administração direc-
ta, ou seja, com recurso a meios técni-
cos e humanos da Câmara Municipal 
de Setúbal”. 

De acordo com nota divulgada pela 
autarquia, “as operações nesta rua in-
cluem a repavimentação deste arrua-
mento, área de intervenção de 1 980 
metros quadrados. O leque de tra-
balhos envolve a limpeza e fresagem 
do pavimento deteriorado, incluindo 
a remoção de raízes de árvores que 
danificaram o tapete betuminoso e a 
aplicação de cerca de 250 toneladas 
de massas asfálticas, assim como a 
remarcação da sinalização rodoviária 
horizontal”.

No decorrer desta intervenção, a 
Rua 28 de Março vai permanece en-
cerrada ao trânsito automóvel, pelo 
que o município aconselha “os auto-
mobilistas a utilizar como alternativa 
a Rua do Montinho”.

Imagem de Nossa Senhora da 
Arrábida, 1949, de Américo Ribeiro

Obras na Rua da Serração representam um investimento por parte do município de 215 mil e 569 euros
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11, vai acontecer “no território 
de Azeitão, pela voz da fadista 
Maria do Céu Freitas”, afirma a 
autarquia em comunicado.
“O conjunto de pequenos 
concertos conta, ainda, com 
actuações de Joana Lança, a 18, 
no território de Gâmbia-Pontes-

Alto da Guerra, e de Carla Lança, a 
25, que leva a canção da saudade 
à freguesia de São Sebastião”. 
A iniciativa vai prosseguir em 
Agosto, “com Sara Margarida na 
União das Freguesias de Setúbal, 
Nuno Rocha na freguesia do Sado, 
e Carlos Zacarias em Azeitão”.

Iniciativa Fado 
em Setúbal 
– Porta a Porta 
prossegue no 
mês de Julho

O projecto Fado em Setúbal - 
Porta a Porta, desenvolvido pela 
Câmara Municipal “para o tempo 
de crise sanitária”, vai continuar 
durante o mês de Julho, com 
diversas actuações ao longo do 
concelho. A primeira actuação 
deste mês, agendada para o dia 

A Escola Básica dos Pinheirinhos foi 
alvo de uma empreitada de requalifi-
cação, “liderada pela Junta de Fregue-
sia de São Sebastião, autarquia que 
tem competências, delegadas pelo 
município, na manutenção de algu-
mas escolas básicas do território”, 
na qual foram reparadas e pintadas 
“as fachadas tardoz e lateral direita” 
do estabelecimento de ensino, divul-
gou a Junta de Freguesia em nota de 
imprensa. 

Para além de “beneficiado o ex-
terior” através da sua pintura, a 
intervenção incluiu, também, “a 
limpeza, decapagem e reparação 
das paredes, nomeadamente a eli-

REPARAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA DO ESPAÇO

Escola Básica dos Pinheirinhos com fachadas 
pintadas pela Junta de Freguesia de São Sebastião

minação de fissuras e fendas, assim 
como o tratamento de humidades 
e a aplicação de material isolante”. 
“Esta a acção pretende solucionar 
um problema recorrente de humida-
de na infra-estrutura e surge como 
reforço à empreitada de pintura inte-
gral do exterior do edifício realizada 
pela Junta de Freguesia em 2018”, 
acrescenta a mesma nota.

O próximo passo da empreitada vai 
acontecer nas “paredes interiores e 
nos tectos do edifício”, espaços que 
“vão ser igualmente alvo de trata-
mento e pintura, nomeadamente 
as salas de aula do 1.º ciclo, os cor-
redores, a biblioteca, o refeitório e 

a cozinha, no sentido de eliminar as 
manchas de condensação existen-
tes e prevenir o seu reaparecimento”. 
Na biblioteca, a intervenção engloba, 
também, “a substituição integral do 
pavimento e a pintura das grelhas 
exteriores das janelas”.

A realização das obras de manuten-
ção em execução na Escola Básica dos 
Pinheirinhos “estão incluídas num 
conjunto alargado de intervenções 
que a Junta de Freguesia de São Se-
bastião está a colocar em marcha no 
parque escolar, após um período de 
contenção devido à pandemia cau-
sada pela Covid-19”.
M.C.C.

PUBLICIDADE

Interior do estabelecimento de ensino também alvo de intervenção

DR
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Luís Geirinhas

Direcção pondera rever 
decisão, caso sejam 
permitidas reuniões 
com 100 pessoas

HACETS MANTÉM SEDE ENCERRADA

Encontros “Clássicos na Moita” continuam 
suspensos devido à Covid-19

O Histórico Automóvel Clube de 
Entre Tejo e Sado (HACETS), à se-
melhança do que aconteceu em Ju-
nho, anunciou esta semana que vai 
manter suspensos os seus eventos, 
realizados na Moita, tendo em conta 
a recente evolução da situação epide-
miológica na Área Metropolitana de 
Lisboa, devido à pandemia Covid-19.

Aos associados e simpatizantes do 
clube, a direcção lembra que em vir-
tude do aumento do risco de contágio 
na região, iniciativas como o “Clás-
sicos da Moita” continuam “proibi-
dos e existem consequências para 
quem prevaricar”, nomeadamente 
com multas, para “os organizadores 
e para os participantes deste tipo de 
concentração automóvel”.

“Vivemos uma época de grande in-
certeza em que, o nosso clube deve 
assumir um papel de responsabilidade 
e de exemplo”, afirmam, recordando 
que por esse motivo, devem continuar 
a proteger-se, mas também “todos 
aqueles que participaram e querem 
participar nos nossos eventos”, de-

Última exposição dedicada aos clássicos decorreu em Fevereiro
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realizar”, adiantam. Também a sede 
do clube vai manter-se fechada, tan-
to a associados como ao público em 
geral, “por tempo indeterminado”.

Durante o último encontro “Clás-
sicos na Moita, realizado a 16 de 
Fevereiro, o HACETS apresentou 75 
veículos antigos em exposição, entre 
os quais destacou exemplares Morris 
Cooper S MKII, MGB e MGB GT, Aus-
tin A40 Pick-Up, Triumph TR7, Austin 

Mini Seven e 850, NSU TT e 1200, 
Toyota Celica GT, Fiat 124 Sport, Re-
nault 5 Laureate, Fiat Uno Turbo I.E., 
VW Polo G40, Ford Escort Cosworth, 
Renault 5 GT Turbo e um Renault Clio 
Williams.

Um evento que o clube destacou 
por “não fugir à regra” do que já havia 
acontecido durante a primeira edição 
de 2020, realizada em Janeiro, e que 
foi “bastante concorrida”.

A Assembleia Municipal da Moita 
aprovou recentemente a moção 
“Salvar centenas de Micro, Pequenas 
e Médias Empresas: primeiro passo 
para a retoma económica de que o 
concelho da Moita e País precisa”, 
num documento onde aquele órgão 
lembra que estas representam “cer-
ca de 97,6% do total das empresas” 
existentes em Portugal.

Aprovado pela maioria CDU, o 

APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Contratação de empréstimo para piscinas
documento refere que “exigem-se 
respostas, visando o levantamento 
de todas as restrições impostas” às 
mesmas, “no acesso aos apoios já 
decididos” pelo Governo e exige a 
atribuição de um apoio mensal ao 
rendimento de microempresários 
ou empresários em nome individual 
no valor de 438, 81 euros.

Na mesma altura, os deputados 
aprovaram ainda duas recomen-

dações, uma pelo “Anti-Racismo” e 
uma segunda “Pela regulamentação 
e implementação do suplemento de 
insalubridade, penosidade e risco na 
Administração Local”.

A reunião, realizada no auditório do 
Fórum Cultural José Manuel Figuei-
redo, contemplou ainda a aprovação 
da contratação do empréstimo para 
financiamento da Piscina Municipal 
de Moita.

BAIXA DA BANHEIRA

Junta subsidia 
movimento 
associativo e 
instituições de 
solidariedade 
social

A União de Freguesias da Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira decidiu 
atribuir em reunião do executivo 
realizada na passada segunda-feira, 
apoios ao Movimento Associativo e 
Instituições Particulares de Solidarie-
dade Social de ambas as localidades, 
no valor global de 17450 euros, em 
virtude da pandemia Covid-19, que 
obrigou ao seu encerramento e a 
“uma grande quebra nas receitas, 
muitas delas com trabalhadores 
porque prestam serviços na área da 
cultura.

O executivo lembra que as IPSS 
“estiveram sempre no terreno, com-
batendo a pandemia social, muitas 
vezes com muito pouco apoio e com 
muitas tarefas”, tendo todo o funcio-
namento destas instituições sido al-
terado. “A normalidade poderá não 
acontecer tão cedo e, se a situação 
já não era desafogada, com o agravar 
das condições de vida das pessoas, 
estas instituições serão chamadas 
mais uma vez a contribuir no terreno, 
com as suas características de proxi-
midade”, desta a Junta liderada por 
Nuno Cavaco.

Recorde-se que aquela autarquia 
decidiu atribuir este apoio extraor-
dinário, após uma análise à situação 
financeira da Junta e depois da Comis-
são de Festas da Baixa da Banheira ter 
sugerido utilizar parte da verba des-
tinada às festividades no combate à 
Covid-19. Acrescente-se que os apoios 
vão beneficiar os Centros de Reforma-
dos e Idosos da Baixa da Banheira e 
do Vale da Amoreira, um conjunto de 
seis associações e 11 colectividades, 
para além do Grupo Coral “O Sobreiro” 
e a Escola do Jogo do Pau, sedeada no 
concelho da Moita.

fendem em comunicado aos sócios.
O HACETS está a ponderar rever a 

sua decisão, logo que for permitida 
a organização daquele tipo de ini-
ciativas, bem como a permissão da 
Direcção-Geral de Saúde para ajun-
tamentos superiores a uma centena 
de pessoas e a devida autorização da 
Câmara da Moita. “Nessa altura serão 
revelados os moldes e as limitações 
em que os nossos encontros se irão 
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Apoio extraordinário de 
17 450,00 euros ajuda 
instituições da freguesia 
em dificuldades

Moita



A Câmara Municipal instalou novos 
bebedouros com componente para 
animais, no Parque da Zona Ribeirinha, 
na Baixa da Banheira, junto ao antigo 
passareiro, à Junta de Freguesia, aos 
campos de ténis, ao campo desportivo, 
à sede do Centro de Atletismo (CABB) e 
ainda no jardim do Alto do Facho.

A autarquia avança que “os novos 
equipamentos instalados na via 
pública visam corresponder às 
necessidades dos munícipes que 
frequentam o parque com animais 
de companhia e cumprem todas 
as regras no que respeita à sua 
manutenção e higienização”.
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BREVES

Luís Geirinhas

Evento assinalou 
festejos do Dia das 
Colectividades

“CANTIGAS DA RUA”

Camião transporta artistas em desfile pelas 
ruas de Alhos Vedros

O evento itinerante “Cantigas da 
Rua”, que animou Alhos Vedros no 
último sábado, levou um conjunto 
de dez artistas daquela localidade 
a participar num espectáculo di-
ferente, realizado durante a tarte 
e pela noite dentro, em diversos 
bairros da localidade, a partir de 
um atrelado colocado num camião.

Em cima da viatura, os artistas 
desfilaram pela Barra Cheia e Ca-
beço Verde, tendo passado também 
pelo Bairro Francisco Pires, Brejos 
Faria, Bairro Gouveia, Arroteias e Vi-
nha das Pedras. A terminar a actua-
ção, os artistas puderam também 
animar a Fonte da Prata, Morçoas, 
Lagoa da Pega e o interior de Alhos 
Vedros, num alinhamento que agra-
dou a toda a população, que pode 
assistir aos espectáculos a partir das 
suas janelas e varandas, ou distri-
buída pelas artérias da vila e sem 
grandes ajuntamentos de pessoas.

Apesar de não ter sido possível 
à organização do evento passar 
por todas as ruas da vila, a Junta 
de Freguesia optou por estar “o 

Dez artistas de Alhos Vedros participaram num espectáculo diferente que percorreu vários bairros
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mais próximo possível das colec-
tividades”, conforme sublinhou a 
presidente Eli Rodrigues, no final 
da iniciativa. A data serviu também 
para assinalar a Dia das Colectivi-
dades, comemorado no início do 
mês, respeitando sempre todas 

as orientações da Direcção-Geral 
de Saúde, nomeadamente, a regra 
relativa ao distanciamento social.

A autarca agradeceu a partici-
pação de todos os que tornaram a 
iniciativa possível, em particular, 
aos cantores, técnicos de som, 

Criado no final de 2015, o 
projecto C.E.D. Moita esteve 
recentemente pela freguesia 
Baixa da Banheira, onde deu 
continuidade à sua acção de 
captura e esterilização de 
gatos de colónias numerosas 
que vivem na rua, em casas 
abandonadas ou em pequenos 
abrigos. No final de cada 
intervenção, habitualmente, 
os membros que integram o 
projecto voltam a devolver 
estes animais às respectivas 
colónias, embora tenham 
como objectivo principal 
promover a sua adopção.

O executivo da Junta de 
Freguesia da Moita esteve 
reunido na última sexta-feira 
com vários representantes 
do movimento associativo 
da vila. A reunião serviu, 
principalmente, para que 
os membros daquele órgão 
autárquico pudessem 
entender quais são “as 
principais preocupações e 
problemas” das associações, 
clubes e colectividades 
ali situadas, no período 
pós-pandemia, que 
continua a ser marcado por 
algumas restrições na Área 
Metropolitana de Lisboa. 

PROJECTO
CED recolhe 
gatos na Baixa 
da Banheira

MOITA
Junta ausculta 
movimento 
associativo

A União de Freguesias da Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira recebeu 
um parecer negativo da Polícia de 
Segurança Pública (PSP), para a rea-
lização de dois desfiles de marchas 
populares pelas ruas das freguesias. 
A iniciativa, que estava prevista 
acontecer em parceria com a União 
Desportiva e Cultural Banheirense, 
incluía “um número reduzido de 
marchantes”, no entanto, as regras 

UNIÃO DAS FREGUESIAS

Marchas recebem parecer negativo da PSP

de distanciamento social definidas 
para a situação actual de desconfina-
mento, levou ao seu cancelamento.

A Junta, liderada pelo presidente 
Nuno Cavaco, lembra que devido à 
pandemia e “face ao actual estado 
de proliferação de mais casos de 
contaminação na Área Metropoli-
tana de Lisboa e, logicamente tam-
bém aqui”, afirma concordar com 
o parecer das forças de segurança 

“porque manifestamos as mesmas 
preocupações”.

Em comunicado, a autarquia afir-
ma ainda que “os casos registados 
de Covid-19 nas freguesias do Vale 
da Amoreira e Baixa da Banheira 
são muito superiores aos registados 
nas outras freguesias do concelho”, 
o que reforça a tomada de posição 
relativamente ao parecer negativo 
emitido pela PSP.

O executivo daquela Junta infor-
ma também que, quando a situação 
epidemiológica melhorar “serão rea-
lizados eventos” em ambas as fre-
guesias. Porém, até lá, apela a que 
“todos cumpram as normas e regras 
em vigor, que evitem ajuntamentos, 
o que não tem acontecido até aqui, 
de forma a que possamos ter as ac-
tividades que merecemos”, adianta 
no mesmo documento. L.G.
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colectividades e serviços daquela 
junta, defendendo que desta forma 
é possível “levar Alhos Vedros mais 
longe”. O executivo promete voltar 
a animar as ruas desta localidade, 
mesmo com um espectáculo de 
menor dimensão.

Bebedouros com 
componente para 
animais chegam ao 
Parque Municipal
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Moita

PUBLICIDADE

Ana Martins Ventura

Comissão avalia quebra 
do distanciamento 
social como factor de 
peso para aumento de 
casos no concelho

COMBATE À COVID-19

Proteção Civil vai reforçar campanha
sobre medidas de autoprotecção

A Comissão Municipal de Proteção 
Civil da Moita reuniu no auditório da 
Biblioteca Municipal Bento de Jesus 
Caraça para avaliar a evolução da pan-
demia da Covid-19 no concelho e os 
resultados da aplicação de medidas 
especiais na Área Metropolitana de 
Lisboa.

No decorrer da reunião, as entida-
des que integram esta comissão foram 

SÉRGIO FAUSTINO
Empresário 
moitense morre 
após acidente
em Sanlúcar
de Guadiana

O proprietário da marisqueira “Cam-
pino”, reconhecida no concelho da 
Moita como ponto de encontro de 
muitos aficionados da tauromaquia 
morreu esta segunda-feira, vítima de 
um acidente enquanto manobrava 
uma mota de água, no Guadiana, em 
Sanlúcar, Espanha.

O acidente terá ocorrido cerca 
das 19h30, quando Sérgio Faustino 
perdeu o controle da mota de água 
e embateu contra o pequeno porto 
fluvial de Sanlúcar de Guadiana.

De acordo com o jornal Huelva Hoy, 
a Guardia Civil e uma equipa da EPES 
(entidade correspondente ao INEM 
em Andaluzia) ainda foram chama-
dos, mas o empresário de 46 anos 
acabou por falecer no local.

unânimes ao manifestar “grande preo-
cupação com a prevalência do núme-
ro de casos na Área Metropolitana de 
Lisboa e, igualmente, no concelho da 
Moita, apesar das medidas em vigor”, 
referindo que mais de metade dos ca-
sos positivos de contágio existentes 
no concelho continuam activos.

Entre as causas apontadas pela Co-
missão Municipal de Proteção Civil da 
Moita para esta prevalência de casos 
Covid-19 no concelho, está o que as en-
tidades envolvidas consideram ser um 
certo “abrandamento dos cuidados de 
protecção, nomeadamente no que res-
peita ao distanciamento social”. Sendo 
esta uma das preocupações divulgadas 
por esta comissão, que decidiu reforçar 
“a sensibilização junto da população e 
as ações de rua, por parte dos agentes 
de Proteção Civil.Resultados de prevenção à Covid ficaram aquém do esperado

DR
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AlmadaA campanha de sensibilização 
ambiental “Eco Praias 2020”, que 
vai decorrer todos os fins de semana 
até 30 de Agosto em várias praias 
do concelho de Almada, pretende  
manter os areais limpos.
Com o lema “Vamos reciclar à beira-
mar!”, esta iniciativa desenvolvida 

pela Amarsul em parceria com a 
Câmara de Almada, vai contar com 
monitores da empresa que vão 
distribuir sacos para a colocação de 
resíduos, motivando os banhistas 
para a importância da reciclagem 
e indicando os locais onde estão 
instalados os ecopontos.

Campanha 
chama banhistas 
a manterem as 
praias limpas

O SEU ESTABELECIMENTO
ESTÁ ABERTO

ANÚNCIE AQUI - 265 520 716

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

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

Trata de problemas: Espirituais, 
Curas, Invejas, Bruxedos, Saúde, 

Amor, Justiça

40 Anos de Experiência 
em Portugal

Telf: 211 566 838 / 920 194 790 / 914 544 601 

TRANSTEJO

Utentes 
exigem mais 
barcos na 
Trafaria

A ligação fluvial Trafaria-Porto Bran-
dão-Belém, entre os concelhos de Al-
mada e Lisboa, irá manter a redução 
de horários que entrou em vigor em 
23 de Março, no contexto da pande-
mia de Covid-19.

Em nota enviada à Lusa, fonte oficial 
da Transtejo refere que na sequência 
do protesto realizado, na terça-feira, 
por utentes do transporte fluvial 
junto à estação da Trafaria, contra a 
redução de horários desta travessia, 
“esta ligação fluvial vai manter, por 
ora, a oferta praticada, uma vez que 
a mesma continua a dar resposta ao 
nível de procura registado - mesmo 
nos horários de ponta da manhã e da 
tarde -, cumprindo com o limite de 
passageiros transportados em cada 
viagem; 2/3 da lotação do navio”.

A empresa recorda que os horá-
rios actuais naquela ligação fluvial, 
“em vigor desde 23 de Março, dado o 
contexto da pandemia Covid-19, “cor-
respondem a 50% da habitual oferta 
praticada”, o que se ajusta à procura 
neste momento que “não ultrapassa 
os 50% da habitual procura em dia 
útil no período pré-Covid 19”.

A Transtejo garante que, “não obs-
tante a baixa procura registada, man-
tém a monitorização permanente da 
procura em todas as ligações fluviais, 
sendo que a oferta é ajustada em fun-
ção das necessidades e tendências 
verificadas”.

João Horta, representante do mo-
vimento contra a redução de horários 
da carreira Trafaria/Porto Brandão/
Belém, referiu à Lusa que no dia 08 
de Junho todas as carreiras viram os 
seus horários voltar à normalidade, 
excepto esta travessia. Com Lusa

Humberto Lameiras

PUBLICIDADE

O Sindicato Independente dos Mé-
dicos (SIM) manifestou ontem preo-
cupação com a possibilidade de a 
Urgência de Obstetrícia do Hospital 
Garcia da Orta (HGO) encerrar du-
rante a noite, por falta de médicos, 
e pede que sejam tomadas medidas.

Em comunicado, o SIM expressa 

HOSPITAL GARCIA DE ORTA

Sindicato receia fecho à noite da Urgência de Obstetrícia

"profunda preocupação" por a Ma-
ternidade do hospital “estar em con-
tingência nas próximas semanas” e, 
"em alguns dos próximos dias”, correr 
"o sério risco de encerrar durante a 
noite", por falta de médicos, numa 
altura em que outras maternidades 
de Lisboa e Vale do Tejo "estão nos 

seus limites”.
O SIM acusa o conselho de admi-

nistração do HGO de "inacção" e de 
ter como "única preocupação” criar 
“dificuldades ao trabalho do Serviço 
de Ginecologia e Obstetrícia, muito 
desfalcado e pressionado pelas cen-
tenas de milhares de pessoas a que 

tem de responder".
Segundo a estrutura sindical, 

"está instalada a instabilidade" 
na Maternidade do HGO, que “se 
encontra em contingência desde 
há alguns dias, correndo sérios 
riscos de fechar o atendimento ao 
exterior".

Humberto Lameiras

Estudo dura até 
Setembro de 2022 e, 
para além de medir 
perigosidade, vai 
estruturar comunicação 
aos munícipes   

EMERGÊNCIA MUNICIPAL

Autarquia e técnicos estão no terreno
a avaliar risco sísmico no concelho

O projecto Almada – Comunidade 
Resiliente: Estudo do Risco Sísmico, 
já arrancou e vai usar os resultados 
apurados para “desenvolver um pla-
no de emergência municipal” para 
estas catástrofes naturais, refere a 
autarquia.

O estudo resulta de uma parceria 
entre a Câmara Municipal de Almada 
e o NESDE – Núcleo de Engenharia 
Sísmica e Dinâmica de Estruturas, 
unidade do Departamento de Es-
truturas do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC), e vai realizar-
-se até Setembro de 2022.

Na sua estrutura, este estudo 
divide-se em quatro tarefas: carac-
terização da perigosidade sísmica, 
caracterização da exposição e vul-
nerabilidade do edificado e da po-

 Os danos pessoais  resultantes dos sismos são originados, muitas vezes, pelas atitudes da população

DR

pulação, avaliação do risco sísmico 
e comunicação do risco sísmico, co-
nhecimento sobre a percepção social 
do risco e sensibilização pública para 
a sua redução

Explica a autarquia que a análise 
destes cenários sísmicos e suas con-
sequências “permitirá a elaboração 
de um plano especial de emergência 
municipal para o risco sísmico, desen-

volver estudos de mitigação do risco 
e de recuperação pós-sismo e a ela-
boração de mapas de risco sísmico 
para o território”.

Os danos pessoais resultantes dos 
sismos são originados “muitas vezes 
pelas atitudes da população, durante 
e após o evento, e não do sismo em 
si”, acrescenta. Ao mesmo tempo dá 
a saber que com base nos resultados 

do estudo, “será desenvolvido um 
plano de sensibilização e formação 
da população sobre o risco sísmico”.

Este projecto considera ainda 
criar conteúdos sobre risco e me-
didas protectivas; caso de “o que 
comunicar”, a estratégia de comu-
nicação a adoptar “como comuni-
car”, e os grupos-alvo “a quem 
comunicar”.
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Região

Humberto Lameiras

Financiamento  
suplementar da 
higienização, reforço 
de refeições e uma 
plataforma de base 
digital para as escolas  

MISSIVA PARA TIAGO BRANDÃO RODRIGUES

Municípios desafiam Educação a 
considerar pandemia nas medidas 
para o próximo ano lectivo    

Os municípios da Área Metropolitana 
de Lisboa (AML) reuniram para avaliar 
a especificidade da situação das esco-
las onde “existe, por norma, sobrecar-
ga de alunos”, e decidiram enviar uma 
carta ao Ministério da Educação com 
“alguns dos desafios” na preparação 
do próximo ano lectivo. Entre estes 
desafios está o “financiamento das 
medidas de higienização suplemen-
tares” devido à pandemia.

Os 18 municípios da AML, onde 
estão Alcochete, Almada, Barreiro, 
Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Se-
simbra e Setúbal, pretendem ainda 
que seja criada uma plataforma que 
auxilie professores, alunos e encarre-
gados de educação na transição pa-
ra uma fase de maior digitalização”. 
Estes alguns dos aspectos que vão 
constar da missiva a enviar ao minis-
tro Tiago Brandão Rodrigues.  

A decisão dos municípios foi toma-
da durante uma reunião do grupo de 
trabalho metropolitano da Educação 
por videoconferência, onde participa-
ram vereadores e dirigentes dos muni-
cípios que integram a AML. A reunião 
do grupo de trabalho, coordenado 
pelo secretário metropolitano, João 
Pedro Domingues, serviu para fazer o 
balanço do ano lectivo 2019/20, dar a 
conhecer as medidas adoptadas pelos 
municípios no contexto pandémico e 
preparar o início do próximo ano.

Para a generalidade dos municípios 
da AML, o fornecimento de refeições 
escolares, o reforço de apoio social 
aos agregados familiares em maio-

Vereadores e responsáveis dos municípios querem que o Ministério da Educação dê mais apoio à comunidade educativa 
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ção, se criem as condições para que, 
no próximo ano lectivo, as aulas se 
iniciem em contexto presencial”, 
apontaram os municípios da AML.

Caso o ano lectivo 2020/21 tenha 
de funcionar de forma mista, presen-
cial e à distância, devido à Covid-19, 
o grande desafio do sistema educati-
vo, na perspectiva destas autarquias, 
vai passar por “apetrechar salas com 
meios tecnológicos para que as aulas 
possam ser transmitidas, em tempo 
real, aos alunos que estão em casa e, 
simultaneamente, arranjar mecanis-
mos de apoio a quem assiste às aulas 
à distância”.

Na reunião do grupo de trabalho 
metropolitano os autarcas discutiram 
ainda questões relacionadas com a 
aplicação de fundos comunitários 
para a educação e a situação dos 
transportes escolares.

Entretanto, na sexta-feira, o mi-
nistro da Educação, Tiago Brandão 
Rodrigues, anunciou que os alunos 
vão ter mais dias de aulas e menos 
dias de férias no próximo ano lec-
tivo, no sentido de permitir que os 
alunos e professores tenham mais 
tempo para recuperar e consolidar 
aprendizagens, confirmando que o 
regresso às escolas será presencial.

Para o ano lectivo 2020/21, o Go-
verno prevê três cenários de funcio-
namento das actividades lectivas, 
mediante a evolução da situação 
epidemiológica: ensino presencial, 
ensino misto e ensino a distância.

No entanto, a regra será o ensino 
presencial, sendo que os regimes 
misto e não-presencial só serão apli-
cados em situações de contingência, 
indicou Tiago Brandão Rodrigues.
Com Lusa

BREVES

Sines atribuiu ao projecto 
do cabo submarino, do 
consórcio Ellalink, que vai 
ligar o concelho a Fortaleza, 
no Brasil, a declaração 
de “relevante interesse 
municipal”. A declaração, 
aprovada pela Câmara e 
Assembleia Municipal, 
reforça a expectativa “de 
que este projecto contribua 
significativamente para a 
diversificação da economia 
local”, disse o presidente da 
autarquia, Nuno Mascarenhas.

As duas casas de banho do 
Mercado Municipal de Alcácer 
do Sal estão a ser remodeladas.
A obra do município, contempla 
a execução de novas redes 
prediais de abastecimento 
de água e águas residuais 
domésticas e substituição de 
todas as loiças sanitárias.

A empresa espanhola Enerland 
Group – Renewable Energy, 
apresentou proposta para 
um possível investimento no 
Torrão. Este investimento, 
se concretizado, implica a 
construção de um campo de 
painéis fotovoltaicos que vai 
criar 5 postos de trabalho na 
freguesia. Este investimento 
vai beneficiar os proprietários 
dos terrenos onde serão 
implementados os painéis e 
dinamizar a construção civil. 

SINES
Relevante 
interesse para 
cabo submarino

ALCÁCER DO SAL
Casas de banho 
do Mercado 
remodeladas

TORRÃO
Painéis 
fotovoltaicos 
criam emprego

res dificuldades, o empréstimo de 
material informático e tecnológico a 
alunos que dele necessitavam, o au-
mento de medidas de higienização e 
segurança, a digitalização de muitas 
iniciativas e a atenção redobrada às 
necessidades de apoio psicológico 
dos alunos foram “soluções encon-
tradas para evitar que, no final do ano 
lectivo 2019/20, crianças e jovens se 
afastassem do seu percurso escolar”, 
concluiu-se na reunião.

A AML referiu, em nota de impren-
sa, que a “actuação coesa dos muni-
cípios, em estreita articulação com 
as escolas e famílias, foi uma peça 
essencial para mitigar os efeitos ne-
fastos da pandemia”, no final de um 
ano lectivo “duro”.

“Espera-se também que, com o 
esforço de todos, e em sintonia com 
as indicações do Ministério de Educa-
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O objectivo é combater 
o isolamento e reforçar a 
socialização. 
“Falamos de pessoas idosas que, 
no caso do Alentejo, vivem por 
vezes em montes sem vizinhos 
ou familiares próximos”, refere  
o presidente da Junta de 

Freguesia do Torrão, Hélder 
Montinho.
Este projecto acontece num 
período em que o executivo 
verificou que muitos dos idosos 
da freguesia vivem sozinhos 
e que, devido a problemas de 
saúde, pouco saem de casa. 

Torrão avança 
com projecto 
“Dar a Mão” 
para ajudar 
idosos 

O executivo da Junta de 
Freguesia do Torrão, no concelho 
de Alcácer do Sal, em parceria 
com os Bombeiros Mistos do 
Torrão e a Guarda Nacional 
Republicana local vai avançar 
com o projecto “Dar a Mão”, que 
apoia os idosos da localidade. 

Asituação que os empresá-
rios do comércio, dos servi-
ços, da restauração, estão a 
enfrentar atualmente é de 

uma gravidade que não pode ser ig-
norada. A realidade dos pequenos e 
microempresários é de quebras na 
faturação que têm sido brutais – e 
não são um problema ultrapassado, 
antes continua a fazer-se sentir, com 
resultados de vendas que não che-
gam para pagar sequer a renda das 
instalações.

O debate em Sessão Plenária foi 
esta terça-feira, a votação na gene-
ralidade das propostas vai realizar-se 
na sexta-feira ao final da manhã. Mas 
há diferenças significativas que não 
podemos deixar de identificar.

Com a proposta de lei que apre-
sentou na AR, o Governo procura 
prolongar uma medida que está 
muito longe de responder aos pro-
blemas, quer do chamado “comércio 
de rua” nos vários sectores, quer dos 
lojistas dos centros comerciais.

O que o PCP propõe é a redução 
efetiva das rendas, de forma pro-
porcional à perda de rendimentos 
verificada.

No que diz respeito ao regime ge-
ral do arrendamento não habitacio-
nal, propomos que haja essa redução 
proporcional, sendo que o senhorio 
deve ser compensado pelo Estado.

No caso dos lojistas dos centros 
comerciais, devem ser atendidos os 
contratos que têm apenas compo-
nente fixa (e em que se deve apli-
car a norma que acabei de referir) 
e os contratos de componente fixa 
e variável, em que se aplica apenas 
esta última, em função das vendas 
realizadas – aliás dando seguimento 
ao que aprovado sem votos contra 
no Orçamento Suplementar [por 
proposta do PCP].

E aqui é fundamental sublinhar 
que o PCP propôs nesse debate or-
çamental estas medidas para ambos 
os sectores, de forma coerente e 
conjugada. 

O problema é que a maioria apro-

Arrendamento comercial:
os tubarões e o peixe miúdo

OPINIÃO

Bruno Dias

pode desperdiçar, quer para impedir 
as práticas abusivas e inaceitáveis 
que os fundos internacionais estão 
a impor aos lojistas, cláusulas leoni-
nas, etc., quer para garantir que não 
são excluídos os milhares e milhares 
de micro e pequenas empresas do 
comércio de rua em todos os sec-
tores – bem como os lojistas com 
contratos de componente fixa.

Entretanto têm aparecido diver-
sas “notícias” que deturpam a pro-
posta do PCP de isentar os pequenos 
lojistas dos centros comerciais de 
pagar a chamada renda fixa. 

É interessante constatar que não 
houve qualquer indignação com 
as propostas legislativas relativas 
a isenções e moratória de rendas 
de lojas comerciais de pequenos 
senhorios, o problema foi quando 
se tocou nos grandes fundos de in-
vestimento imobiliário detentores 
da maioria dos centros comerciais 
do país, de tal forma que o Jornal de 
Negócios, desta vez, até deu honras 
de capa ao PCP.

O que está em causa é impedir que 
os impactos da epidemia sejam pa-
gos apenas pelos pequenos lojistas, 
o que poria em causa muitos postos 
trabalho. 

Desenganem-se: o PCP não cede 
à campanha e pressão que está a ser 
movida contra a aprovação da sua 
proposta, e reafirma a sua determi-
nação em corrigir esta injustiça.

O que é urgente e indispensável é 
que haja justiça, que haja equidade, 
que os sacrifícios não sejam só para 
alguns. 

É que enquanto alguns optam 
por ficar do lado dos “tubarões”, há 
quem não desista de relembrar que 
o “peixe miúdo” tem de se organizar 
– e se se organizar tem muita força!

É para essa resposta de justiça e 
equidade que apontam as presentes 
propostas do PCP. 

Haja então coragem política para 
as aprovar.

Deputado do PCP

O PCP não cede 
à campanha 

e pressão 
que está a ser 

movida contra 
a aprovação da 
sua proposta, e 
reafirma a sua 
determinação 

em corrigir esta 
injustiça

vou as propostas do PCP para uma 
parte do problema – chumbando, 
todavia, as propostas do PCP para 
o comércio de rua!

A Assembleia da República tem 
agora uma oportunidade que não 

Humberto Lameiras

A Organização Regional 
de Setúbal do PCP 
defende quota de pesca 
de 30 mil toneladas em 
vez das 12 mil instituídas

A Organização Regional de Setúbal 
do PCP exige ao Governo que fique 
do lado dos pescadores e tome posi-
ção contra a “amarra da política co-
mum de pesca da União Europeia”, 
em relação às quotas de pesca que 
consideram ser penalizadora para 
os homens do mar. Alerta ainda pa-
ra a necessidade de receberem mais 
atenção do Estado, uma vez que “não 
se vislumbram no horizonte medidas 
positivas para a pequena pesca cos-
teira e para a pesca de cerco”.

Ao mesmo tempo que querem 
que o Governo “defenda as particu-
laridades da pequena pesca costeira”, 
questionam sobre a “modernização 
da frota”. A isto juntam questões so-
bre a melhoria dos rendimentos dos 
pescadores e profissionais da pesca, 
atractividade do sector para os jo-
vens” e ainda “onde está a contrata-
ção colectiva para estes profissionais 
e um salário mínimo para o sector”.

A “valorização do preço do pescado 
na primeira venda e lota, para assegu-
rar no futuro um correcto cálculo de 
pensões e reformas de acordo com 

PACOTE DE REIVINDICAÇÕES 

 PCP exige ao Governo que 
conteste quotas de pesca 
da União Europeia para 
a arte de cerco

o tempo de actividade exercida”, faz 
também parte desta lista de  pergun-
tas e exigências.

Para os comunistas, o executivo 
socialista para além de “não dar res-
postas” a esta actividade económica, 
“ainda agrava mais quem tenta sobre-
viver” nesta arte de pesca. E apontam 
o corte na quota do biqueirão, o valor 
irrisório da cavala e carapau em lo-
ta”, e agora “a posição em relação à 
sardinha”.

O PCP de Setúbal “condena” assim 
a “posição do Governo do PS na fixa-
ção de uma quota Ibérica de 19 106 
toneladas, sendo 12 705 toneladas 
para Portugal”. Sobre isto afirmam 
que “o parecer de entidades cientí-
ficas com estudos comprovados e 
apresentados pelos cruzeiros realiza-
dos e a opinião dos pescadores e as-
sociações de armadores, confirmam 
que existe sardinha em abundância 
no nosso mar, que sustentaria, não 
pondo em causa o futuro do recur-
so, uma captura anual de 30 000 
toneladas”.

“Mas o pior é que o Governo PS, 
sabendo disto, mantém a quota e 
pretende aplicar outra medida sem 
fundamento: a proibição durante o 
mês de Julho da pesca da sardinha 
às quartas-feiras. Reduzindo a capa-
cidade da pesca semanal”. E tendo 
em consideração que “a sardinha é 
procurada no Verão até Setembro”, 
questionam se esta medida faz sen-
tido “quando a sardinha tem escoa-
mento garantido”.

ALEX GASPAR
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DA REGIÃO

José Pina

Clube alentejano 
manteve 11 jogadores 
da época passada e 
promoveu seis juniores

O Grandolense vai ter na próxima 
temporada duas equipas de futebol 
sénior, uma a disputar o Campeonato 
Distrital da 1.ª Divisão e outra (sub-
23) a participar numa nova competi-
ção a ser promovida pela Associação 
de Futebol de Setúbal.

A informação disponível sobre a 
equipa de sub-23 é muito escassa e 
praticamente nada se sabe em rela-
ção aos jogadores que irão fazer parte 
do plantel. Contudo, tendo em conta 
o cariz do projecto, que consiste em 
potenciar os jovens saídos da forma-
ção, tudo indica que será formado por 
jogadores saídos dos juniores e ou-
tros jovens da equipa principal que 
venham a ser menos utilizados. A úni-
ca certeza que existe neste momento 
é o nome do treinador que será Nuno 
Campos, ex-adjunto de Álvaro Men-
des no U. Santiago.

Relativamente à equipa principal, 
que continuará a ser orientada por 
Vítor Pereira, o clube já apresentou 23 
jogadores, 11 que transitam da época 
passada, seis reforços e seis juniores 
promovidos. 

O defesa Bruno Onça e o médio 
Rúben Nunes, ambos de 26 anos, 

FUTEBOL DISTRITAL

Grandolense já garantiu 
seis reforços na equipa 
para a nova temporada

são reforços que chegam do Atlético 
Alcacerense, onde desenvolveram 
grande parte do seu percurso, com 
ligeiras passagens por outros clubes; 
Alexandre Gonçalves, defesa de 25 
anos e Hugo Xavier “Xavi”, jovem 
avançado de 18 anos, ambos prove-
nientes do U. Santiago, o primeiro 
que jogou praticamente em todos os 
clubes da região (Melidense, Vasco da 
Gama, Grandolafoot e Grandolense, 
enquanto júnior e o segundo no Gran-
dolafoot, V. Setúbal, Alcacerense, Co-
mércio Indústria, Almada, Barreiren-
se, Sp. Cuba e Pinhalnovense; André 
Pinto (ex-Alfarim), médio de 27 anos, 
que começou no Seixal e passou de-
pois pelo Benfica, Corroios, Pinhal 
de Frades, Miratejo, Paio Pires e U. 
Montemor; e, Leonardo Leiro (ex-
-Moitense), médio de 20 anos, que 
também passou pelo Barreirense, 
Olímpico do Montijo e Desportivo 
Fabril. 

Eis os jogadores que compõem o 
plantel, por posições: Guarda-redes: 
Carradinha e Bernardo Carmo (ex-jú-
nior). Defesas: Marco Soares, Bernar-
do Lopes, Sousa, Bruno Gonçalves, 
Bruno Onça (ex-Alcacerense), Alexan-
dre Gonçalves (ex-U. Santiago), Dio-
go Sobral (ex-júnior) e Francisco Pala 
(ex-júnior). Médios: Filipe Casaleiro, 
André Pinto (ex-Alfarim), Leonardo 
Leiro (ex-Moitense), Rúben Nunes 
(ex-Alcacerense), Rodrigo Gomes (ex-
-júnior), Ricardo Batista (ex-júnior) e 
José Assunção (ex-júnior). Avança-
dos: Willyan, Ricky, Ivan, Fábio Santos, 
Pastilhas e Xavi (ex-U. Santiago).  

Vítor Pereira continua a ser o homem do leme

DR

O Cova da Piedade - Futebol SAD, que 
na próxima temporada vai disputar o 
Campeonato de Portugal, informou 
através de comunicado que chegou 
a acordo, por uma época, com Toni 
Pereira, um dos treinadores mais 
conceituados da região.

O experiente treinador de 63 anos, 
que na última época  representou o 
Grupo Sportivo de Loures e Real 

PARA TENTAR O REGRESSO À II LIGA

Cova da Piedade 
contrata Toni Pereira 
para treinador 

Sport Club (Massamá), traz consigo 
um currículo invejável de 7 subidas de 
divisão e um profundo conhecimento 
do campeonato.

Atlético CP, Mafra, Ribeirão, Orien-
tal, Tirsense, Torreense, Pinhalnoven-
se, Odivelas, Montijo, UD Rio Maior, 
Estrela Vendas Novas, O Elvas, Silves, 
Amora, Sertanense, Camacha e Ma-
chico (Madeira), Praiense e Angrense 

(Açores) são os restantes clubes que 
representou, granjeando reconheci-
mento em todo o território nacional 
pela excelência do seu trabalho.

O clube termina o comunicado di-
zendo que Toni Pereira “chega agora à 
Cova da Piedade com a missão de de-
volver o lugar de onde nunca devería-
mos ter saído. A si, mister, queremos 
desejar as maiores felicidades”. J.P.
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uma curta passagem por Inglaterra, 
vai ser coadjuvado por André 
Rouqueiro e Pedro Santos, que 
exercerão o cargo de treinadores 
adjuntos. Paulo Loureiro que 
também está de regresso ao clube, 
após breve pausa na sua carreira, 
vai desempenhar as funções de 

treinador de guarda-redes.  
A equipa contará ainda com a 
colaboração de Sérgio Rocha 
que desempenhará as funções 
de director desportivo. O clube 
almadense informa que muito em 
breve começará a dar informações 
sobre a constituição do plantel.

Futebol sénior 
do Almada já 
tem equipa 
técnica 
completa 

O Almada Atlético Clube, que volta a 
disputar o Campeonato Distrital da 
2.ª Divisão, já tem o corpo técnico 
da sua equipa de futebol sénior 
completamente formado para 
a nova época desportiva.  Ricky 
Nelson, que está de volta ao clube 
da cidade do cristo-rei, depois de 

PRÉMIOS O SETUBALENSE ~ O SEU DIÁRIO DA REGIÃO

1.º Makaridze  9

2.º Éder Bessa  5

3.º Artur Jorge  4

4.º Carlinhos  3

1.º Carlinhos   4

2.º Guedes  4 

3.º Berto  3

4.º Zequinha  2

1.º André Sousa 
2.º Jubal
3.º Nuno Valente

Será atribuído no final da época 
ao jogador que mais se destaque 
nesta categoria

1.º Éber Bessa  5

2.º Guedes  2

3.º Nuno Valente  2

4.º Zequinha    2

CLASSIFICAÇÃO  CITAÇÕES CLASSIFICAÇÃO  GOLOS CLASSIFICAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO  CITAÇÕES CLASSIFICAÇÃO  ASSISTÊNCIAS

PRÉMIO REGULARIDADE PRÉMIO MELHOR MARCADOR PRÉMIO DISCIPLINA PRÉMIO REVELAÇÃO PRÉMIO ASSISTÊNCIAS

Calvário sadino continua mesmo com Lito no comando

O Vitória FC continua o calvário na 
edição 2019/20 da I Liga. A derrota 
(1-0) sofrida ontem à noite na casa 
do Desportivo das Aves, com o últi-
mo classificado, pôs a nu o péssimo 
momento da equipa, que está agora 
à 13 jornadas sem ganhar. Ainda com 
os adversários directos por jogar (Be-
lenenses SAD, Tondela e Portimone-
nense), a equipa de Lito Vidigal, que 
se estreou ontem no comando da 
equipa, pode acabar a jornada abaixo 
da linha de água.

Mais uma vez, o Vitória pode 
queixar-se de si próprio. O golo que 
ditou a derrota foi sofrido aos 4 mi-
nutos na sequência de uma grande 
penalidade. Volvidos três minutos, 
os sadinos desperdiçaram um penálti. 
Outro sinal do descontrolo da equipa 
foi a expulsão de Sílvio (aos 80) nu-
ma altura em que a equipa estava a 
jogar em superioridade numérica por 
expulsão de um oponente.

No jogo que marcou a estreia de 
Lito Vidigal no comando técnico dos 
sadinos, a equipa apresentou quatro 
novidades no onze em relação à par-
tida de sábado com o Paços de Ferrei-

JÁ SÃO 13 JOGOS SEM GANHAR

dade numérica devido à expulsão do 
jogador do Aves. OS sadinos não só 
foram incapazes de aproveitar essa 
situação como ainda fizeram ques-
tão de voltar a equilibrar o número 
de jogadores em campo, uma vez 
que Sílvio também acabou expulso 
por acumulação de cartões amarelos, 
aos 80.

Recorde-se que o defesa, que um 
minuto antes tinha passado a ter a 
braçadeira de capitão (Semedo saiu 
para dar entrada a Montiel), viu o car-
tão vermelho no jogo em que regres-
sou à equipa depois de ter cumprido 
castigo. O lateral, que já tinha sido 
expulso em Guimarães, na 29.ª jor-
nada, vai agora voltar a cumprir nova 
partida de castigo na segunda-feira 
no duelo com o Famalicão.

Com o Desportivo das Aves e o Vi-
tória a actuarem cada um deles com 
10 elementos em campo, os setuba-
lenses ainda conseguiram introduzir 
a bola na baliza, mas o lance, aos 86 
minutos, foi anulado por fora-de-jogo 
de Jubal que desviou de cabeça, após 
assistência de Alex Freitas, quando 
estava em fora-de-jogo.

Até ao apito final, mais com o co-
ração do que com a cabeça, o Vitória 
continuou a pressionar com o ob-
jectivo de chegar à igualdade. Aos 
90+2, após cruzamento na direita, 
Pirri cabeceou à figura do guardião 
Aflalo que segurou o cabeceamento 
do defesa brasileiro. Desperdiçada a 
oportunidade, os setubalenses não 
evitaram a derrota, por 1-0, que dei-
xa a equipa numa posição cada mais 
fragilizada na tabela.

vo de mexer com o jogo, Lito Vidigal 
operou duas alterações no reatamen-
to com as entradas de André Sousa e 
Alex Freitas para os lugares de Artur 
Jorge e Nuno Valente.

As alterações e o mais que provável 
puxão de orelhas que o técnico deu 
aos jogadores fez a equipa entrar com 
melhor atitude no segundo tempo. 
Exemplo disso mesmo foi uma exce-
lente ocasião criada por Mansilla, aos 
49 minutos. O argentino fugiu a Bua-
tu e rematou cruzado, levando a bola 
a certar no poste esquerdo da baliza 
de Aflalo, que no lance imediato viu 
Berto acertar também no ferro.

Os dois lances criados no espaço 
de um minuto indiciaram que a equi-
pa poderia chegar ao golo e, caso o 
conseguisse, reentrar na discussão 
do resultado. Aos 55 minutos, Lito Vi-
digal voltou a fazer uma substituição, 
desta vez forçada devido à lesão de 
Hachadi que deu lugar ao brasileiro 
Mathiola. 

Apesar dos esforços vitorianos pa-
ra tentar chegar ao empate, todas as 
incursões à área avense revelaram-
-se infrutíferas. Com o objectivo de 
refrescar a equipa, o treinador sa-
dino fez a quarta alteração, aos 66 
minutos, abdicando de Berto ( já em 
inferioridade física) para lançar em 
campo Leandrinho. Descontente 
pela decisão, Berto não escondeu o 
seu descontentamento pela decisão 
tomada.

Aos 75 minutos, uma falta come-
tida por Diakhité sobre o recém-en-
trado Leandrinho possibilitou que o 
Vitória passasse a jogar em superiori-

ra. Na defesa, Sílvio e Jubal jogaram 
no sector ao lado de Artur Jorge e 
Pirri, enquanto no ataque, Mansilla 
e Hachadi tiveram a companhia de 
Berto.

O encontro começou da pior for-
ma para os vitorianos que logo nos 
primeiro minutos, por culpa própria, 
viram duas grande penalidades ter 
uma influência determinante no rumo 
dos acontecimentos. Primeiro uma 
falta cometida por Hachadi no inte-
rior da área sobre Marius (agarrou o 
adversário), aos quatro minutos, pos-
sibilitou a Mohammadi fazer o 1-0 da 
marca dos 11 metros.

Após o péssimo início, o conjunto 
setubalense dispôs também de um 
penálti por falta cometida por Diakhi-
té sobre Éber Bessa, aos seis minu-
tos. Chamado a apontar o castigo 
máximo, o médio Nuno Valente des-

perdiçou a ocasião permitindo que 
o guarda-redes Aflalo adivinhasse 
o lado para onde rematou o sadino.

Já com a descida de divisão consu-
mada, o Desportivo das Aves jogou 
sem qualquer pressão e, talvez por 
isso, teve mais posse de bola e mais 
remates no primeiro tempo. Numa 
dessas oportunidades – a melhor 
antes de as equipas irem para o in-
tervalo –, aos 34 minutos, os anfi-
triões só não ampliaram a vantagem 
porque Makaridze travou um remate 
de Mohammadi, que tirou um par de 
adversários do caminho antes de vi-
sar a baliza.

Após uma primeira parte para 
esquecer dos sadinos, que nunca 
conseguiram criar nenhuma ocasião 
soberana de golos, não surpreendeu 
que a equipa recolhesse aos balneá-
rios a perder por 1-0. Com o objecti-

DESPORTIVO
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1
VITÓRIA 
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0
Ricardo Lopes Pereira
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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
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A Covid-19, parece que está 
a querer alterar alguns cos-
tumes e hábitos dos por-
tugueses, está a afectar o 

turismo, com muitas das famílias a 
programarem as suas férias pelo inte-
rior do país, com o slogan, “Faça férias 
cá dentro, neste nosso paraíso”.

E perante esta situação da epidemia, 
muitos são os portugueses que estão 
a conhecer e a descobrir as belezas e 
os recantos maravilhosos do nosso 
Portugal e ao mesmo tempo a ajudar 
a desenvolver o interior que tem sido 
esquecido e abandonado pelos nossos 
governantes. É importante, pois o país 
não é só o Algarve, Lisboa, Porto, etc. 

E isto vem a propósito de um ca-
sal de Miranda do Corvo, o Pedro e 
a esposa Ana, que, com a sua cara-
vana, resolveram viajar pelo país, e 

que se juntaram, com alguns amigos 
e familiares, num encontro na região 
de Setúbal, na vila de Grândola. Um 
encontro com o fim de conhecerem 
melhor as suas belíssimas praias alen-

tejanas, a sua planície, a gastronomia, 
entre elas o cozido à portuguesa, 
no Canal Caveira, a descoberta das 
desactivadas minas do Lousal, que 
pertenceram à SAPEC. No Lousal 
existe agora um museu, com historial 
da actividade mineira, de que ainda 
restam os carris e todo o material, e 
um restaurante muito bem decorado, 
assim como as casas que tinham si-
do construídas para os operários que 
trabalhavam na mina.

Com este meu pequeno aponta-
mento cumpro uma promessa, a pe-
dido do casal de Miranda do Corvo, 
para fazer um artigo no jornal O SE-
TUBALENSE, sobre esta maravilhosa 
estadia e salutar confraternização de 
amigos e familiares. Um encontro feliz, 
em Grândola, que ficará perpetuado 
na memória de todos os participantes.

Turismo em tempo de Covid-19

VIVA SETÚBAL

Custódio Pinto
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PUBLICIDADE

EXTRACTO 
-------Certifico, para efeitos de publicação que, no dia seis de julho de dois mil e vinte, foi lavrada, no Cartório 
Notarial no Barreiro do Dra. Aniana Coelho Serra Bilimória, a folhas vinte e oito, do livro cento e vinte e quatro - A, 
de escrituras diversas, uma escritura de  justificação, tendo por justificante:-----------------------------------------
-------Pedro Miguel Soares Pacheco, NIF 222284714, solteiro, maior, natural da freguesia do Alto do Seixalinho, 
concelho do Barreiro, residente na Rua José Relvas, nº 55, 1º direito, no Montijo, que outorga na qualidade de 
Procurador e em representação de: ------------------------------------------------------------------------------------
-------José António Campos Curvelo, NIF 140004521, natural da freguesia de Santo Varão, concelho de Montemor-
o-Velho e mulher Margarida Maria Gonçalves Vaz Lindão Campos Curvelo, NIF 140004513, natural da freguesia 
e concelho da Lousa, casados sob o regime da comunhão geral de bens, com residência habitual e domicilio fiscal na 
Rua Picheleiros, nº 40, Vila Nogueira de Azeitão, Azeitão, Setúbal, conforme verifiquei pela procuração ----------------
-------Que, nessa escritura os justificante em nome dos seus representados declarou:---------------------------
-------Que. por escritura, de seis de setembro de dois mil e dezanove, lavrada a folhas cento e vinte e cinco, do livro cento e 
nove - A, de escrituras diversas, deste Cartório, os seus representados justificaram pertencer-lhes o seguinte imóvel:----------
-------Prédio urbano, composto de moradia unifamiliar, para habitação, sito na Rua 1º de Maio, lote 104, freguesia do Pinhal 
Novo, concelho de Palmela. a confrontar do norte com o lote 23, do sul com o lote 78 e lote 26, do nascente com o lote 24 
e lote 25 e do poente com a Rua 1º de maio, ainda por descrever na Conservatória do Registo Predial de Palmela, então 
inscrito na matriz sob o artigo provisório P 11261, e na ocasião sem valor patrimonial tributário atribuído.-----------------
-------Que houve erro nas declarações prestadas e confinnadas relativamente à identificação e composição do imóvel justificado.-----
------Que, assim, para ficar correta, da referida escritura deverá passar a constar que os representados do primeiro 
outorgante são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel: ----------------------------
-------Prédio urbano, composto de moradia unifamiliar, para habitação, com superficie coberta de cento e cinquenta virgula 
quinze metros quadrados e superfície descoberta de cento e dez virgula oitenta e cinco metros quadrados, sito na Rua 1 º de 
Maio, freguesia do Pinhal Novo, concelho de Palmela, a confrontar do norte com o lote 23, do sul com o lote 78 e lote 26, 
do nascente com o lote 24 e lote 25 e do poente com a Rua 1º de maio, ainda por descrever na Conservatória do Registo 
Predial de Palmela, inscrito na matriz sob o artigo 11261, com o valor patrimonial tributário de 99.960,00 euros.-----------
-------Que o referido imóvel foi adquirido, através de doação verbal, efetuada no ano de mil novecentos e sessenta 
e oito, a José António Campos Curvelo, por seus pais, Miguel Alegria Curvelo e mulher Georgina da Silva 
Campos, casados sob o regime da comunhão geral de bens, ao tempo residentes em Lousã, atualmente falecidos, 
por conta das respetivas quotas disponíveis destes, sendo o aqui justificante José António Campos Curvelo, ao 
tempo solteiro, maior, tendo casado posteriormente com Margarida Maria Gonçalves Vaz Lindão Campos 
Curvelo, estado que mantém, sem que no entanto ficassem a dispor de titulo formal que lhe permita o respetivo 
registo na Conservatória do Registo Predial mas, desde logo, entraram na posse e fruição do referido imóvel, 
agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, nomeadamente, utilizando-o 
para habitação, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respectivos encargos.--------------- 
-------Que os justificantes estão na posse do identificado imóvel há mais de· vinte anos, sem a menor oposição 
de quem quer que seja, desde o seu início, posse que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com 
conhecimento de toda a gente, com ânimo de quem exerce direito próprio, sendo por isso uma posse pública, 
pacífica, contínua, pelo que adquiriram o referido imóvel por usucapião, não tendo assim, documentos que lhes 
permitam fazer prova da aquisição pelos meios extrajudiciais normais.------------------------------------------- 
-------Que, em tudo o demais, a referida escritura mostra-se correta.------------------------------------------------
Está conforme.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barreiro, seis de Julho de dois mil e vinte. A Notária, 

Conta registada sob o nº 3/3234/202
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Há muitas 
famílias a 
programarem as 
suas férias pelo 
interior do país



9 de Julho de 2020 O SETUBALENSE 15
PUBLICIDADEPUBLICIDADE

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

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

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

Necrologia Bloco Clínico

LUNA BRANCA 
Taróloga

Trata problemas espirituais, 
amor e saúde

Tlm.: 916 399 309

EXTRACTO 
---Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em SETÚBAL, na 
AVENIDA BENTO GONÇALVES, NÚMERO 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publi-
cação, que por Escritura de Justificação lavrada neste Cartório no dia vinte e oito de Maio de 
dois mil e vinte, a folhas vinte e seis e seguintes do Livro Cento e Vinte e Três -A, MANUEL 
ERNESTO PORELO RIBEIRO, viúvo, natural da freguesia e concelho de Moita, residente 
na Rua Marques, número 28, Bairro Paixão, Vale da Amoreira, Moita, DECLAROU, que com 
exclusão de outrem, é dono e legítimo possuidor do PRÉDIO URBANO, com área total de 
duzentos e vinte e nove vírgula cinquenta metros quadrados e área coberta de setenta e quatro 
vírgula quarenta metros quadrados, sito no Bairro Paixão, a confrontar a norte e sul com José 
Maria Gonçalves, a nascente com António Joaquim de, Carvalho e a poente com José Maria 
Gonçalves, freguesia de Vale da Amoreira, concelho de Moita, composto por edifício de rés-
do chão para habitação e quintal, inscrito na matriz, predial urbana sob o artigo 293 da União 
de freguesias das Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, (que proveio do artigo 64 da freguesia 
de Vale da Amoreira (extinta), descrito na Conservatória do Registo Predial de Moita sob o 
número DUZENTOS, da freguesia de Vale da Amoreira. --------------------------------------- 
-Que o prédio atrás identificado encontra-se registado na Conservatória do Registo Predial, 
em comum e sem determinação de parte ou direito, a favor de Olívia de Jesus Matias e marido 
António Joaquim de Carvalho, Diamantino Simões Matias, Anabela da Cruz Matias e José 
Maria Gonçalves Cardoso, por óbito de Joaquim Maria Simões Matias e Maria de Jesus. Em 
meados do ano de mil, novecentos e oitenta e um, os herdeiros, procederam à partilha meramente 
verbal do património tendo ficado adjudicado de forma meramente verbal ao referido herdeiro 
José Maria Gonçalves Cardoso, o imóvel ora justificado, o qual entrou na posse exclusiva e 
imediata do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------
-Que a vinte e quatro de Agosto de mil novecentos e oitenta e dois, Maria Alexandrina Matias, 
falecida mulher do declarante, à data, ainda solteira, maior, comprou de forma meramente 
verbal ao referido José Maria Gonçalves Cardoso, o imóvel ora justificado.------------------------ 
-Que a falecida mulher do declarante veio a falecer a vinte e quatro de Maio de dois mil e treze, 
tendo-lhe sucedido seu marido e uma filha, os quais procederam à partilha dos seus bens, de 
forma meramente verbal, tendo ficado adjudicado a totalidade do prédio, no início identificado 
e ora justificado, ao declarante.-------------------------------------------------------------------------
-Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido continua-
damente e de forma ininterrupta, já adquiriu a totalidade do dito prédio, por USUCAPIÃO, 
invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.--------------
ESTÁ CONFORME --------------------------------------------------------------------------------------
---Setúbal, aos vinte e oito de Maio de dois mil e vinte.

Notária
Sandra Bolhão

Reg. sob o nº 95

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO 

MARIA JOSÉ 
CARUJA COELHO

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Maria José Caruja Coelho. 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.

(1935 – 2020)
Participação e 
Agradecimento



01:06 ~ 3.1 m ~ Preia-mar 
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13:37 ~ 3.2 m ~ Preia-mar 
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06:54 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar 
13:11 ~ 3.2 m ~ Preia-mar 
19:23 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar

00:43~ 3.0 m ~ Preia-mar 
06:57 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar 
13:13 ~ 3.1 m ~ Preia-mar 
19:27 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar

01:23 ~ 3.4 m ~ Preia-mar 
07:13 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar 
13:55 ~ 3.5 m ~ Preia-mar 
19:42 ~ 0.9 m ~ Baixa-mar
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