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Abertura

No passado dia 6, pelas 
18, 30 horas, sob um sol 
abrasador, de máscara e 
conforme as distâncias  

regulamentares relacionadas com 
o surto viral, reuniram-se algumas 
centenas de pessoas no Largo Mar-
tim Moniz em Lisboa.
A grande maioria dos nossos esti-
mados leitores que,  decerto, não 
são exceção, não teve conhecimen-
to daquele ato público. Apesar de 
ter acontecido, como já se disse, 
no coração da capital.  Também 
não temos qualquer dúvida que, se 
a divulgação do motivo que levou 
aquelas centenas de cidadãos a 
suportarem uma temperatura que 
rondaria os 40 graus,  tivesse sido a 
que merecia (e merece), não seriam 
centenas, mas centenas de milhar.
O motivo da manifestação que 
foi convocada pelo Conselho Por-
tuguês para a Paz e Cooperação 
(CPPC) e que contou com o apoio 
da CGPT-IN, do  Movimento pe-
los Direitos do Povo Palestiniano 
(MPPM) e de outras organizações, 
foi demonstrar total solidariedade 
para  com a Palestina e  repúdio e 
condenação a  Israel pelas conti-
nuadas violações dos  mais elemen-
tares direitos do povo palestiniano. 
A última das quais, já anunciada  e 
que  consta no programa do novo 
Governo israelita  que Netanyahu 
se prepara para concretizar : anexar  
cerca de um terço do território  da 
Cisjordânia  ocupado desde 1967
Dezenas de resoluções da Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, 
condenam Israel pelas inúmeras 
violações do Direito Internacional. 
A criação de colonatos, a destruição 
de aldeias, escolas, hospitais, o 
bloqueio à Faixa de Gaza mesmo 
em tempo de pandemia, a violenta 

Um pequeno sacrifício 
por um grande martírio

OPINIÃO

Francisco Ramalho

repressão contra quem se manifes-
te em relação a essas prepotências 
que já causou inúmeros mortos 
e feridos e cerca de 5 mil prisio-
neiros. Alguns dos quais, já com 
dezenas de anos de cárcere. Enfim, 
um imenso rol de barbaridades, 
de  crimes e humilhações. E agora, 
como se disse, sempre no intuito de 
inviabilizar a Palestina como Estado 
livre e soberano, incluindo, eviden-
temente, toda a Cisjordânia.
Portanto, a honra que as centenas 
de pessoas tiveram em suportar du-
rante uma hora e tal o tórrido calor, 
não passou de um pequeníssimo 
sacrifício, perante o grande martírio 
daquele povo.
Dizer que esta ignomínia , esta 
imensa arrogância e prepotência,  
só acontece, porque o sionismo, 
armado até aos dentes, inclusive 
,como se sabe, com armas nuclea-
res, conta com o total apoio dos 
EUA,  mais uma vez reiterado por 
Trump ,e com a complacência da 
União Europeia que, por vezes, 
faz criticas pontuais, mas depois 
os acordos comerciais e outros e 
o alinhamento com os EUA, falam 
mais alto.
Contra a lei da selva,  contra a força 
bruta, pela paz, os manifestantes,  
exigiram ainda que o Governo 
português, se demarque da prática 
e das intenções do seu homólogo 
israelita, e que reconheça de ime-
diato, a soberania do Estado da 
Palestina nos referidos territórios 
ocupados e  o respeito pelos direi-
tos do seu povo. E  gritou-se bem 
alto, Palestina vencerá!
E o eco chegou aqui ao “O Setuba-
lense”. Tristemente, não à grande 
maioria dos media dominantes.

Professor, Corroios

Setúbal foi palco este fim-de-semana, em diversos locais da 
cidade, de músicas, danças, artes e sabores árabes durante o 
“Dança Oriental e as 1001 Noites”. O ponto alto da quarta edição do 
programa foi o espetáculo de dança oriental, no pátio da Casa da 
Baía, que juntou os bailarinos Catarina Branco, Gabh Diniz e Vera 
Mashsati, e a percussão árabe de João Santos.

FOTOLEGENDA

1001 Noites em 
Setúbal com 
dança oriental

DR

A Rovensa, empresa que opera em 
Setúbal na área da protecção de 
culturas, vai atribuir bolsas a 40 
estudantes do Instituto Politécnico 
de Setúbal (IPS), “dando suporte à 
comunidade local no actual contex-
to da pandemia”, anuncia o IPS em 
comunicado.

Este apoio, equivale a um montan-
te global de 53 mil euros e insere-se 
no quadro de auxílio de emergência 
aos estudantes economicamente 
impactados pela Covid-19. “Cada 
bolsa atribuída, no valor máximo de 
1 325,00 euros, servirá para os alunos 
fazerem face aos custos inerentes à 
frequência dos respectivos cursos 
no IPS”, nomeadamente no que diz 
respeito ao pagamento de propinas, 
alimentação, transporte e/ou aloja-
mento.

A iniciativa marca o início de uma 

BOLSAS NO VALOR TOTAL DE 53 MIL EUROS

Grupo Rovensa apoia 40 estudantes 
do Politécnico de Setúbal

parceria entre a ASCENZA, um dos 
maiores grupos empresariais empre-
gadores fixados na região de Setúbal 
e o IPS.

Uma parceria que será formaliza-
da através de um protocolo de co-
laboração para o esforço colectivo 
de assegurar a igualdade de acesso 
ao ensino superior, “neste contexto 

particularmente difícil para as famílias 
portuguesas”. 

Para o próximo ano lectivo, o IPS 
prevê disponibilizar um conjunto de 
programas internos, em articulação 
com os seus parceiros, para atribui-
ção de bolsas de apoios sociais aos 
estudantes, “num montante superior 
a 120 mil euros”.

DR
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e propagação de incêndios 
rurais", devido ao vento e subida 
da temperatura previstos para os 
próximos dias. Segundo a ANEPC, 
que cita o Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA), 

prevê-se para os próximos dias 
uma intensificação gradual 
do vento e uma subida da 
temperatura máxima, com maior 
incidência na região Sul e Vale do 
Tejo.

Risco máximo 
de incêndio 
na região

Em aviso à população, a 
Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) dá conta de um 
"aumento das condições 
favoráveis à eventual ocorrência 

SETÚBAL

Lisnave tenta 
conter casos 
de Covid-19 
num navio 
em reparação 
na Mitrena

A Lisnave tem em reparação, nos 
estaleiros da Mitrena, em Setúbal, 
um navio ondem foram confirma-
dos casos de infecção por Covid-19. 
A informação foi revelada esta 
segunda-feira a O SETUBALENSE 
por um trabalhador e confirmada 
entretanto por fonte da empresa.

“Dos oito navios que estão no es-
taleiro, há um em que apareceram 
alguns casos de pessoas infecta-
das”, disse a referida fonte da Lis-
nave ao jornal, explicando que os 
trabalhadores que deram positivo 
são “tripulantes e técnicos” do ar-
mador do navio.

Ainda segundo a mesma fonte 
da empresa, estão a “ser seguidas 
as orientações das autoridades de 
saúde” e a “ser feito o levantamento 
de quem esteve em contacto” com 
os casos confirmados.

A Lisnave refere ainda que o tra-
balho nos estaleiros contínua, es-
tando para chegar em breve quatro 
navios para reparação.

Entre os funcionários da empre- 
sa com contacto com tripulantes e 
colaboradores externos estão os 
bombeiros da Lisnave, que têm 
sempre, no mínimo um bombeiro 
de serviço, de prevenção, junto a 
cada navio.

A empresa diz estar a analisar a 
situação, no que diz respeito aos 
bombeiros, e, segundo o trabalha-
dor que informou O SETUBALENE-
SE, foram colocados em casa, em 
isolamento preventivo, cerca de 40 
homens do corpo de bombeiros.    

De acordo com esta ultima fon-
te, o navio onde foram detectados 
os casos é o Atlantic Ordchard, 
que está a ser recondicionado, e 
o primeiro caso foi confirmado na 
sexta-feira.

A Lisnave tem controlado o aces-
so, estando impedida a entrada na 
empresa dos trabalhadores que de-
ram positivo, apesar de serem  co-
laboradores de empresas externas.

“Todos os dias há 
dois ou três casos 
[suspeitos] de pessoas 
que foram com os 
amigos para a praia ou 
que estiveram em festas 
de aniversário”, critica 
José Luís Bucho

COVID-19

Protecção Civil diz que jovens 
desrespeitam regras e estão 
a propagar a doença em Setúbal

O coordenador da Protecção Civil 
Municipal de Setúbal, José Luís Bu-
cho, manifestou-se ontem preocu-
pado com os excessos cometidos 
pela população jovem no concelho, 
que acusa de desrespeitar as regras 
e propagar a doença covid-19.

“As pessoas têm de começar a 
comportar-se melhor. Todos os dias 
há dois ou três casos [suspeitos de 
Covid-19] de pessoas que foram com 
os amigos para a praia, que estiveram 
em festas de aniversário ou com os 
amigos num qualquer convívio à noi-
te”, disse.

“Não é por acaso que muitos es-
tabelecimentos estão obrigados a 
encerrar às 20h00. Mas as pessoas 
continuam a juntar-se em grande 
número, sem distanciamento social 
e a maioria sem máscaras, sem coi-
sa nenhuma. Não tomam nenhum 
cuidado, pensam que isto já passou, 
principalmente os jovens da faixa etá-
ria entre os 16 e os 22 anos”, acres-
centou o coordenador da Protecção 
Civil Municipal.

Apesar dos excessos cometidos 
por alguns grupos de pessoas, prin-
cipalmente pelos jovens, o concelho 
de Setúbal tem apenas 114 infecta-
dos activos num universo de 120 mil 
habitantes. Segundo José Luís Bu-
cho, quase todos os infectados do 
concelho estão a cumprir o período 
de isolamento em casa (112) e “não 
há nenhuma pessoa internada nos 
cuidados intensivos”.

O coordenador da Protecção Civil 

Na enfermaria do Hospital de Setúbal o máximo no pico da pandemia, foram 22 pessoas internadas

O SETUBALENSE

Municipal adiantou ainda que, neste 
momento, o Centro Hospitalar de 
Setúbal tem apenas seis doentes 
internados com Covid-19, número 
confirmado à agência Lusa pela uni-
dade hospitalar.

“Durante o pico da pandemia na re-
gião, o máximo que tivemos foram 22 
pessoas na enfermaria. Desde há dois 
meses, temos tido apenas entre duas 
e seis pessoas na enfermaria”, acres-
centou José Luís Bucho, reiterando, 
no entanto, a necessidade de se res-
peitarem as regras de prevenção da 
propagação da pandemia para evitar 
que o número de infectados venha a 
aumentar outra vez, dado que não é 

possível detectar todas as pessoas 
infectadas, já que muitas podem es-
tar assintomáticas ou ter sintomas 
muito ligeiros.

“Desconfinar, não é desarmar. Mui-
tos jovens que contraem a doença 
são assintomáticos, mas acabam 
por contagiar os pais, os irmãos, os 
avós, toda a gente. É preciso manter 
o distanciamento social e os cuidados 
de higiene. Os jovens podem ir para a 
praia, desfrutar da natureza, mas não 
devem fazê-lo em grandes grupos. 
E se não tiverem nada para fazer, o 
melhor é ficarem em casa”, concluiu 
o coordenador da Protecção Civil 
Municipal de Setúbal. Lusa

Centro 
Hospitalar 
tem apenas 
seis doentes 
internados 
com Covid-19, 
número 
confirmado 
pela unidade 
hospitalar
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Setúbal compreendido entre a EM 536-1 
(Estrada do Vale da Rosa) e a Rua 
António Lourenço, entre as 8h00 e 
as 20h00 de dia 17. E entre as 8h00 
de dia 27 e as 20h00 de dia 31. 
Em alternativa, os automobilistas 
devem utilizar as estradas do Vale 
da Rosa e da Santo Ovídio.

Trânsito 
condicionado 
na Estrada de 
Santo Ovídio

Um troço da Estrada de Santo 
Ovídio está condicionado ao 
trânsito automóvel no dia 
17 e entre os dias 27 e 31 de 
Julho, devido a trabalhos de 
repavimentação. A intervenção 
de beneficiação rodoviária motiva 
a interdição desta via no troço 

A par da ampliação e 
contratação de especialistas, 
Eugénio da Fonseca afirma que 
se o Hospital São Bernardo, 
passar do nível de classificação 
C para D, “poderá avançar com 
outra valorização dos serviços 
prestados e garantir maior 
sustentabilidade financeira 
no futuro”. Situação que 
resolveria, “talvez”, o facto de 
os accionistas estarem a injectar 
capitais no CHS, “todos os anos”.

No distrito, o Hospital Garcia 
de Orta é um exemplo de 
classificado com nível D, “que 
garantiu outros benefícios 
financeiros”.

Classificação
 Nível D é 
determinante 
para as 
finanças do São 
Bernardo 

Saúde confirma urgência de ampliação e 
contratação de especialistas no São Bernardo

O Conselho Consultivo do Centro 
Hospitalar de Setúbal (CHS) reuniu 
com a ministra da Saúde, para deba-
ter a necessidade urgente de avan-
çar com o projecto de ampliação do 
Hospital São Bernardo e contratação 
de especialistas. E, embora Marta Te-
mido tenha assumido “que a requali-
ficação dos equipamentos do CHS é 
urgente, assim como a contratação, 
referiu que muito dependerá do Mi-
nistério das Finanças e da reafectação 

Ana Martins Ventura

Ministra da Saúde vai 
acompanhar situação 
do hospital junto do 
Ministério das Finanças 
e criar protocolo para 
contratação de médicos

CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL CAPTA ATENÇÃO DA TUTELA

O SETUBALENSE

de fundos”, afirma Eugénio da Fon-
seca, presidente Conselho Consultivo 
do CHS.

Entretanto o Conselho Consultivo 
está preocupado com a sustentabili-
dade financeira do CHS, em particu-
lar do Hospital São Bernardo, “onde 
muitas valências apresentam risco de 
continuidade, entre elas a obstetrícia, 
oftalmologia, oncologia e, o mais gra-
ve, a ruptura do serviço de urgência 
geral”, devido à falta de equipamen-
tos e profissionais. “Por isso, na pas-
sada quinta-feira foi apresentado um 
relatório à ministra para que a urgên-
cia da situação fique clara”.

Se o Hospital São Bernardo entrar 
em ruptura, Eugénio da Fonseca cal-
cula que cerca de 30% dos utentes 
que procuram os seus serviços mé-
dicos fiquem sem resposta. “São os 
utentes que vêm de fora da área de 
influência do hospital (Setúbal, Pal-
mela e Sesimbra)”.

Utentes de outros concelhos da 

Se a ampliação do hospital não avançar 30% dos utentes podem perder acesso a cuidados de saúde

Para já, Eugénio da Fonseca in-
dica que é determinante garantir o 
desbloqueio de, pelo menos, 11 a 13 
milhões do orçamento previsto, “até 
porque para abrir concurso está tudo 
a postos, só falta ir à aprovação do 
Tribunal de Contas”.

Contudo, alguns médicos do São 
Bernardo apostam numa ampliação 
diferente que, consideram, traria 
mais sustentabilidade a longo pra-
zo. “Esse projecto corresponde à 
ampliação do hospital com mais dois 
andares no edifico actual”.

Uma ideia que Eugénio da Fonseca 
não nega “teria mais benefícios no fu-
turo”, mas afirma que “é preciso pen-
sar nas soluções que já estão prontas 
a avançar, de modo a não perder o 
orçamento previsto”. Caso contrá-
rio o CHS corre o risco de perder a 
oportunidade de fazer algo e ter de 
esperar ainda mais tempo por uma 
ampliação dos serviços.

“É preciso entendimento  
entre conselho e médicos para 
proteger financiamentos”
O Conselho Consultivo está ciente 
das dificuldades que o Estado enfren-
tará no futuro próximo, “para cum-
prir o plano de investimentos, dado 
o contexto gerado pela Covid-19”. E 
que neste momento, “quase tudo”, 
depende do Ministério das Finanças.

Contudo, Eugénio da Fonseca faz 
um apelo para que a administração 
do CHS e os médicos encontrem um 
consenso nos planos de ampliação do 
São Bernardo. “De forma a garantir 
que não se perde o acesso a fundos 
disponíveis para o projecto actual”.

O projecto actual de ampliação do 
São Bernardo, que contempla a cons-
trução de um novo bloco no campus 
deste hospital, já foi aprovado em 
Conselho de Ministros, com um va-
lor de 17 milhões. Resta agora saber 
quando e como este orçamento será 
desbloqueado.

península e, muitos, do Litoral Alen-
tejano, “que por via do serviço de ur-
gência geral têm acesso mais directo 
a cuidados de saúde”.

Ciente das carências que podem 
recair sobre cerca de 100 mil utentes, 
Marta Temido garantiu ao Conselho 
Consultivo do CHS que irá realizar, 
de imediato, “um levantamento 
das valências com maior urgência 
de profissionais, estando disposta a 
apresentar um programa de incenti-
vos a três anos, para colocar novos 
médicos. O problema será encontrá-
-los”, reflecte Eugénio da Fonseca, 
num entendimento que afirma ser 
“partilhado pela ministra”. 

“Actualmente os internos fazem a 
sua especialidade no São Bernardo, 
mas depois procuram o sistema parti-
cular, quando deveriam permanecer 
algum tempo no Serviço Nacional de 
Saúde para dar retorno do investi-
mento que o Estado faz na sua for-
mação”, aponta Eugénio da Fonseca.
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PalmelaA abertura dos concursos públicos 
para a 2.ª fase da beneficiação da 
Estrada dos 4 Castelos, no âmbito 
da empreitada  “Hub10 - Plataforma 
Humanizada de Conexão Territorial”, 
e para a reabilitação do Monte 
Francisquinho, no Pinhal Novo, são 
duas das 19 propostas que constam 

Câmara vota amanhã 
Hub-10 e Monte 
Francisquinho

na ordem do dia da sessão pública 
da Câmara Municipal de Palmela, 
que se realiza amanhã. A reunião 
vai ter lugar, a partir das 15h00, na 
Biblioteca Municipal de Palmela. Os 
interessados em assistir à sessão 
devem fazer marcação prévia, 
através do telefone 212 336 600.

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

Trabalhos têm um prazo 
de execução de 70 dias. 
Álvaro Amaro assinalou 
o decurso da obra e 
lançou uma farpa aos 
críticos

A obra de conservação do Chafariz D. 
Maria I, em Palmela, já está a decorrer, 
adjudicada que foi em Maio último 
pela Câmara Municipal por cerca de 
42 mil euros, depois de um primeiro 
concurso para a execução da emprei-
tada ter ficado deserto.

Os trabalhos, que têm um prazo 
de conclusão de 70 dias, arrancaram 
assim que “as medidas especiais de 
combate à pandemia o possibilita-
ram” e depois de “completadas as 
formalidades”, conforme já havia 
revelado  a autarquia.

Álvaro Balseiro Amaro, presiden-
te da Câmara Municipal, assinalou o 

OBRA ADJUDICADA POR 42 MIL EUROS

Conservação do Chafariz 
D. Maria I em curso com 
presidente a deixar recado 
nas redes sociais

curso dos trabalhos nas páginas que 
administra na rede social Facebook 
com duas fotografias, acompanhadas 
de uma mensagem curiosa, em jeito 
de recado. “Há os que falam e há os 
que fazem...”, escreveu o autarca so-
bre a obra de conservação do Chafariz 
D. Maria I.

A intervenção “consiste no trata-
mento e pintura do chafariz, no tra-
tamento da alvenaria e das cantarias 
dos tanques e ainda em reparações 
da rede de águas”, descreveu o mu-
nicípio, em nota de Imprensa. 

Ainda de acordo com a autarquia 
palmelense, “embora se trate ape-
nas de conservação, os trabalhos 
tiveram de ser objecto de um pro-
jecto de execução”, que necessitou 
de luz verde, ou seja aprovação, da 
Direcção-Geral do Património Cul-
tural. O referido projecto, que viria a 
ser aprovado pela Direcção-Geral do 
Património Cultural, teve um  custo 
de “cerca de 11 mil euros”, o que faz 
com que a empreitada ultrapasse, 
no plano global, um montante na or-
dem da meia centena de milhares 
de euros.

DR

A Câmara Municipal tem a decorrer 
dois concursos públicos para a execu-
ção de outras tantas empreitadas, por 
um valor total superior a 100 mil euros. 
Trata-se de duas intervenções ao nível 
do asfaltamento, sendo que a obra de 
pavimentação da Rua João Loureiro, 
em Agualva de Cima, Poceirão, é a 
que representa maior investimento, 
lançada que foi pelo  valor de 94 mil 
euros. Esta empreitada tem “um pra-
zo de execução de 90 dias” e, além da 
pavimentação, engloba “a criação de 
bermas e valetas e a drenagem da via”, 
a juntar ainda a “outros trabalhos aces-
sórios, como a sinalização horizontal e 
vertical”, anunciou a autarquia.

A pavimentação da Rua João Lourei-

VALOR TOTAL ULTRAPASSA 100 MIL EUROS

Pavimentações em Agualva de Cima 
e Cabanas lançadas a concurso

ro foi, de resto, “ uma das obras mais 
votadas pelos munícipes de Poceirão, 
no âmbito do projecto 'Eu Participo'”, 
lembrou a edilidade.

Igualmente lançado, com o preço-
-base de 9 500 euros, foi o concurso 
para a empreitada de repavimentação 
da Rua de Macau, em Cabanas. O con-
curso encontra-se a decorrer e o pra-
zo de execução da obra é de 28 dias. 
“Este investimento municipal consiste 
na repavimentação de uma rua com 
cerca de 130 metros de extensão, que 
se encontra em mau estado de con-
servação, necessitando de uma nova 
camada de desgaste”, explicou o muni-
cípio, adiantando a concluir que a obra 
“tem conclusão prevista para 2021”.Rua de Macau
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Palmela

Espectáculo juntou 
36 pares de músicos e 
cantores que actuaram 
em vários espaços 

PRODUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ 

Ópera Nessun Dorma apreciada por 400 
no Parque Venâncio Ribeiro da Costa

O espectáculo Nessun Dorma, que 
marcou a fundação de uma compa-
nhia de ópera da Associação Setúbal 
Voz, foi no último sábado apreciado 
no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, 
em Palmela, apresentando 36 duetos 
em igual número de locais no referido 
espaço.

Com direcção artística do Maestro 
Jorge Salgueiro e direcção vocal de 
Carina Matias Ferreira, João Mendon-
za e Juliana Telmo, o evento ao ar li-
vre teve a capacidade de assistência 
esgotada (400 bilhetes).

Os pares musicais que actuaram 
foram os seguintes: Juliana Telmo/
Nelson Ferreira (violoncelo); Ana Ar-
ruda/João Paulo Quítalo (clarinete); 
Regina Dinis/Carme Mampel (cravo); 
Odete Lula/João Malha (piano); João 
Mendonza/Pedro Almeida (trompe-
te); Dina Alves/Cecília Druillet (har-
pa); Marisa Rodrigues/Margarida 
Quítalo (flauta); José António Rapo-
so/Francisco Silva (harpa); Eduarda 
Azinheira/Manuel Teles (saxofone 
soprano); Amália Marrafa/Maria 
Felicidade (Flautim); Paulo Nunes/

O som da harpa e de outros instrumentos acompanharam os cantores
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ckenspiel); Teresa Barreto/José Soa-
res (guitarra eléctrica); Carina Matias 
Ferreira/Diogo Dias (contrabaixo); 
Néu Silva/João Gomes (trombone); 
Ana Cláudia Sousa/Rita Nunes (vio-
lino); João Oliveira/Eduardo Jordão 
(melódica); João Carvalho/Miguel Oli-
veira (trompa); Giovanni Licciardello/
Francisco Canteiro (guitarra clássica); 
Fátima Brito/João Pedro Silva (saxo-
fone alto); Maria João Viegas/Pedro 
Alferes (DJ); Ana Paula Rosa/Suzete 

Afonso (corne-inglês); José Saraiva/
Inês Vaz (acordeão); David Martins/
Armando Camolas Martins (trompa); 
Célia Nascimento/Eurico Cardoso( 
violino); Paula Coelho/Mónica Mar-
tins (violoncelo); Cristina Delícias/Ana 
Raquel (saxofone barítono); Iolanda 
Rodrigues (áudio).         

A companhia de ópera da Associa-
ção Setúbal Voz teve por base o Coro 
Setúbal Voz e o Atelier de Ópera de 
Setúbal.

A Câmara Municipal aumentou em 
cerca de 73 mil euros o montante 
total que decidiu, em Junho último, 
passar a transferir para as juntas de 
freguesia do concelho, no âmbi-
to de actualizações aos contratos 
interadministrativos e acordos de 
execução relativos a delegação de 
competências. Em termos globais, 
o município vai transferir mais de 1,1 
milhões de euros para as juntas, após 
um processo de negociação com as 
autarquias.

No passado dia 3, Álvaro Amaro, 
presidente da Câmara Municipal de 
Palmela, e Cecília Sousa, que presi-
de à Junta da União das Freguesias 
de Poceirão e Marateca, assinaram 
o novo acordo. “A União das Fre-
guesias de Poceirão e Marateca é, 

ACORDO COM POCEIRÃO E MARATECA ASSINADO
Município aumenta para 1,1 milhões o total a transferir para as juntas

desde há alguns anos, a que mais 
competências tem assumido, quer 
pela sua extensão quer, também, 

pela distância à sede de concelho”, 
lembra o município, em nota de Im-
prensa.

As competências descentralizadas 
pela Câmara para as Juntas, ao nível 
dos acordos de execução, incluem, 
entre outras (dependendo de cada 
freguesia), a realização de pequenas 
reparações nos estabelecimentos de 
ensino e manutenção dos espaços 
envolventes e conservação e manu-
tenção de mobiliário urbano. No que 
toca aos contratos interadministra-
tivos, engloba, entre outras funções 
(dependendo da freguesia), limpeza 
e conservação de espaços despor-
tivos descobertos e jogo e recreio, 
reposição de pavimento em calçada 
ou outros resultantes de obras da 
responsabilidade do município.

Além disso, nalguns casos foram 
também celebrados alguns proto-
colos de colaboração.

Luís Coelho (guitarra portuguesa); e 
Sónia Tchissole/Carlos Lourenço (vio-
leta). Actuaram também Filomena 
Murtinheira/Luís Paulinho (violino); 
Salomé Cunha/Jorge Vinhas (violino); 
Anaísa Rato/Raquel Pernas (violonce-
lo); Miká Nunes/Artur Jordão (piano); 
Esperança Cadima/Fernando Lobo 
(guitarra clássica); Eduardo Pereira/
Ana Marques (clarinete baixo); Pau-
lo Simões/João Bandadas (saxofone 
tenor); João Rato/Tomás Luís (glo-

Álvaro Amaro e Cecília Sousa após a assinatura do acordo
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BREVES

O prazo para entrega de 
candidaturas ao Programa 
Operacional Lisboa2020, 
especificamente desenhadas 
para o Clube de Fornecedores 
da Volkswagen Autoeuropa, 
foi prolongado até 30 de 
Setembro. Este programa 
visa “apoiar o ecossistema 
da indústria automóvel 
de Palmela, em áreas 
como a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico, 
a inovação organizacional, 
entre outras.

A Palmela Desporto está a 
promover desde ontem e até 
ao próximo dia 31 os Cursos 
Intensivos de Natação/Férias a 
Nadar, destinados a utentes a 
partir dos nove anos. As aulas 
decorrem de segunda a sexta-
feira: na Piscina Municipal de 
Pinhal Novo (10h30 às 11h15; e 
16h00 às 16h45); e na Piscina 
Municipal de Palmela (11h15 às 
12h00; e 13h15 às 14h00.

É já no próximo sábado que 
arranca a iniciativa “Mercado 
da Aldeia”, a ter lugar na Quinta 
do Anjo, junto ao Mercado 
Municipal, ao longo destes 
Verão. Será um espaço de 
promoção e venda de produtos 
locais e poderá ser visitado 
também a 1, 15 e 29 de Agosto 
e ainda a 12 e 26 de Setembro, 
sempre das 8h00 às 13h00. 
Vinhos, queijos, pão, doçaria, 
frutas, legumes e artesanato 
são os produtos que podem ser 
encontrados no local.

LISBOA 2020
Prazo de apoios 
ao 'cluster' da 
Autoeuropa 

PALMELA/P. NOVO
Cursos de 
natação para os 
mais novos

QUINTA DO ANJO
Mercado da 
Aldeia arranca 
no sábado
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Pinhalnovense renovou com seis atletas p12

PALMELA

Alunos do 
profissional 
com caderno 
editado

“Viajar no Património” intitula o pro-
jecto que deu origem a um caderno de 
memórias produzido por um grupo de 
14 alunos dos cursos profissionais de 
Turismo e de Comércio, de uma turma 
do 11.º ano da Escola Secundária de 
Palmela, que acabou de ser editado.

O projecto foi desenvolvido no âm-
bito  do “Eu Conquisto o meu Suces-
so – Plano Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar de Palmela”.

“Ao longo das páginas do caderno, 
os alunos dos Cursos Profissionais de 
Turismo e de Comércio partilham, 
através das suas ilustrações, as mar-
cantes experiências vividas durante 
as visitas de estudo que realizaram 
a Sevilha, Lisboa e Porto”, revelou a 
Câmara Municipal de Palmela.

Segundo a autarquia, a iniciati-
va “Viajar no Património” foi criada 
“com o objectivo de promover o su-
cesso escolar e despertar o interesse 
pelo património” no grupo de 14 es-
tudantes, que se apresenta “muito 
heterogéneo em termos de idades 
e de percursos de vida”. Entre outras 
actividades, explica a edilidade, “o gru-
po teve a oportunidade de participar 
em visitas de estudo a Sevilha, uma 
experiência única, onde puderam ob-
servar os edifícios, ruas, bairros típicos 
e monumentos, e também a Lisboa e 
Porto, que incluíram visitas aos está-
dios e museus dos grandes clubes de 
futebol”.   

Publicação resulta 
de projecto de 14 
estudantes de uma 
turma do 11.º ano da 
Secundária de Palmela

Vila Serena e Bairro 
Lencastre são as 
primeiras urbanizações 
a serem contempladas 
por esta iniciativa do 
Município de Palmela  
e da Amarsul

PROJECTO PILOTO AMIGO DO AMBIENTE

Recolha de resíduos porta a porta 
arranca este mês no Pinhal Novo

A Câmara Municipal de Palmela, em 
conjunto com a Amarsul, inicia a 20 
de Julho a primeira fase do projecto 
piloto de recolha selectiva de resí-
duos porta a porta. Esta fase inicial 
abrange cerca de 300 moradias, per-
to de 850 habitantes, da urbanização 
Vila Serena e do Bairro Lencastre, em 
Pinhal Novo.

Os moradores passam a ter três 
contentores: cinzento para a depo-
sição de resíduos indiferenciados, 
amarelo para embalagens plásticas 
e metálicas e azul para cartão e papel. 
O vidro, por enquanto, continuará a 
ser colocado nos vidrões existentes 
na via pública, para evitar os incómo-
dos causados pelo ruído que a recolha 
deste resíduo provoca.

A recolha mediante este novo mé-
todo à porta das habitações, em dias 
pré-marcados, apresenta vantagens 
para a população, que não terá de se 
deslocar, e para o espaço público, 
pela remoção dos contentores co-
munitários e respectivas gares.

Os resíduos devem ser acondicio-
nados em sacos, tal como acontece 
até agora, de modo a minimizar odo-
res e escorrências de líquidos. Para a 
recolha, os contentores devem ser 
colocados em frente à habitação en-
tre as 19h00 e as 22h00 às segundas 
e sextas-feiras incluindo feriados. Aos 
moradores, é pedida a lavagem e con-
servação dos contentores. 

A próxima fase do projecto arranca 
no último trimestre do ano, no Bairro 
Padre Nabeto, em Aires, e na urbani-
zação Portais da Arrábida, em Quinta 
do Anjo, prevendo-se o alargamento 
faseado a outros núcleos urbanos do 
concelho.

Álvaro Amaro presidente da Câmara 
Municipal de Palmela, no decorrer de 
um acto simbólico, que serviu também 
para fazer a apresentação pública do 
projecto, entregou à família Silva, 
moradora na Vila Serena, o seu novo 

Álvaro Amaro entregou os contentores à família Silva, durante a apresentação do projecto
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das populações”. O autarca deixou 
também a promessa que, apesar do 
investimento financeiro por parte da 
autarquia, não haverá aumento nas 
tarifas “que são das mais económicas 
na Área Metropolitana de Lisboa”.

Sandra Silva Presidente da Comis-
são Executiva da Amarsul também 
partilha do entusiasmo do presidente 
do autarca e acredita “que este seja 
o inicio de um processo muito mais 
abrangente”. Se este piloto tiver su-
cesso, confia, “e tudo indica que sim, 
porque a recepção por parte da po-
pulação tem sido fantástica, dentro 
de algum tempo estaremos a alargar 
o projecto a outras áreas do concelho 
de Palmela”.

Sandra Silva realça a importância 
desta iniciativa para a Amarsul. “Um 
dos objectivos deste projecto é au-
mentar a quantidade de material 

de entrega para recolha colectiva. 
Portugal tem metas para atingir pa-
ra recolha colectiva. Para a Amarsul 
foi definida uma meta concreta. Nós 
temos de chegar, no final de 2020, 
com 45 quilos por habitante/ano, 
separados. Com este método pode-
mos atingir os 65/70 quilos. Por isso, 
acrescenta, “quanto mais materiais 
recicláveis recebermos maior a recei-
ta com a venda desses recicláveis”. 
Mas, frisa, “isso não significa maior 
resultado financeiro para a Amarsul, 
traduz-se sim, em menor tarifa paga 
pelo município. Com este processo 
todos ganham. A Amarsul por cum-
prir a meta que lhe está atribuída, o 
município que pelas quantidades pa-
ra serem processadas serem mais bai-
xas vê o custo reduzido e a população 
que ganha um serviço mais simples e 
com maior qualidade”.

equipamento. “Estamos perante uma 
revolução na recolha de resíduos”, afir-
mou o autarca que deixou o desafio 
“para que todas as famílias se envol-
vam neste projecto inovador”.

A gestão da recolha dos resíduos, 
na actualidade, “é um desafio que 
se coloca na sociedade em todos os 
territórios”, sublinhou. Em Palmela, 
acrescenta “o problema torna-se ain-
da mais complexo porque, para além 
de ser um território muito extenso, 
tem uma enorme dispersão de aglo-
merados populacionais o que implica, 
na recolha de resíduos, fazer cente-
nas de quilómetros pois temos con-
tentores dispersos por todo o lado”.

Apelando à consciência cívica Álva-
ro Amaro tem noção “que temos uma 
batalha enorme para travar por isso 
deixamos um desafio a uma partici-
pação activa, pro-activa e interessada 
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Negócios pouparem custos e garantirem 
a aquisição dos equipamentos 
necessários", afirmou o 
presidente da União Distrital 
das IPSS (UDIPSS) de Évora, 
Tiago Abalroado. A necessidade 
"foi identificada" pelas IPSS do 
Alentejo

Central de 
compras para 
IPSS arranca 
este mês

As instituições sociais de todo o 
país vão poder participar numa 
central de negociação para a 
aquisição de equipamentos de 
protecção individual (EPI) contra 
a pandemia de covid-19, cuja 
primeira compra arranca este mês.
"A ideia é ajudar as IPSS a 

SUMA trata 
resíduos de mais
de 6 milhões
de pessoas
Empresa, que está presente em cinco concelhos do distrito
de Setúbal, é um dos líderes de mercado na higiene urbana

Em entrevista a O 
SETUBALENSE, Nuno Costa, 
Administrador da SUMA, revela 
a forma como a empresa está a 
lidar com a realidade imposta 
pela pandemia Covid-19 e 
explica a aposta no mercado 
externo.
Desde 1996, a empresa tem 
vindo a cimentar uma posição 
cimeira no sector nacional dos 
resíduos e na gestão do seu ciclo 
completo para as diferentes 
tipologias.
Conta com uma frente 
operacional em 200 
municípios o que corresponde, 
aproximadamente, a 2 milhões 
de habitantes servidos na 
recolha de resíduos e limpeza 
urbana, e mais de 6 milhões 
no tratamento. No distrito de 
Setúbal marca presença em 
Almada, Grândola, Montijo, 
Palmela, Setúbal, podendo esta 
lista ser aumentada a curto e 
médio-prazo.
A SUMA tem actividade em 
diversas áreas. Qual é a área 
âncora?
A SUMA iniciou como empresa 
de prestação de serviços de 
limpeza urbana e de recolha 
de resíduos, mas tem vindo a 
diversificar a sua actuação no 
sector. Actualmente, ocupamo-
nos de todo o ciclo de vida dos 
resíduos, sendo a organização 

líder da área do tratamento, 
recolha e transporte de resíduos, 
bem como é pioneira em planos 
e processos de educação 
ambiental.
O que diferencia a empresa 
das outras do sector?
Temos 26 anos no mercado 
dos resíduos, quase tantos na 
liderança desse sector, e uma 
credibilidade publicamente 
reconhecida, quer pelas 
certificações do nosso sistema 
de gestão, quer pela atribuição 
de diversas distinções, sendo 
a mais recente a Marca de 
Confiança Ambiente, que 
recebemos em junho, pelo 
quarto ano consecutivo. A 
política organizacional da 
empresa está estruturada 
nas melhores práticas 
ambientais e de governação. 
Apostamos na convergência 
das expectativas das partes 
interessadas, em soluções de 
eficiência na cadeia de gestão 
e em sistemas e equipamentos 
de última geração. Conforme 
referi anteriormente, somos 
igualmente pioneiros na 
área da educação ambiental, 
que se constitui, desde a 
nossa génese, como um 
dos elementos-chave e 
diferenciadores da actuação 
da empresa. Numa lógica 
de desenvolvimento da 

literacia ambiental funcional, 
promovemos a educação 
para a sustentabilidade e 
cidadania, como ferramenta 
para o cumprimento das 
metas regionais, nacionais e 
comunitárias definidas para a 
área dos resíduos.
Num mercado competitivo 
e específico, qual tem sido 
a aposta da empresa na 
inovação? Pode dar alguns 
exemplos?
Para além de ter registadas 
diversas patentes de estruturas 
e equipamentos, a SUMA 
vem investindo numa forte 
componente tecnológica 
de aplicações informáticas 
específicas a várias operações, 
desenvolvidas internamente. 
No contexto de pandemia 
e de confinamento, estas 
ferramentas assumiram 
particular relevância, 
nomeadamente enquanto apoio 
à produção e ao controle remoto 
das operações, que nos permitiu 
manter os habituais níveis de 
execução. 
Acha que há ainda boa 
margem de crescimento para 
a empresa?
Considero que sim. Apesar da 
externalização dos serviços no 
sector dos resíduos nunca ter 
crescido como seria expectável, 
quando iniciámos, e apesar 

PUBLIREPORTAGEM NUNO DA COSTA, ADMINISTRADOR

Temos 26 anos 
no mercado
dos resíduos 
e uma 
credibilidade 
publicamente 
reconhecida
Nuno Costa

da grande competitividade 
que existe actualmente, a 
SUMA soube sempre adaptar-
se. O “novo normal” obriga 
a este atributo, assim como 
à determinação, à inovação 
e à resiliência, todas elas 
características do nosso perfil 
de actuação, que nos permitiram 
manter a liderança durante 
mais de um quarto de século e 
nos mantêm, num contexto em 
permanente mutação, activos 
na gestão e dinamização de 
novos contratos e na procura 
das soluções mais viáveis para 
parceiros municipais, alguns com 
mais de duas décadas de história 
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Somos líderes 
no tratamento 
e pioneiros 
em planos 
e processos 
de educação 
ambiental
Nuno Costa
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em comum.
A continuação da 
internacionalização faz parte 
dos vossos planos?
Claramente. O êxito do modelo 
de gestão da SUMA além-
fronteiras, aliás, constitui-se um 
dos nossos mais ambiciosos e 
bem-sucedidos projectos. Neste 
âmbito, estamos actualmente 
presentes, através de quatro 
participadas, em quatro 
países distintos, distribuídos 
por três continentes. 
Pretendemos sedimentar este 
percurso, paralelamente à 
sustentabilidade em território 
nacional.

Que medidas adoptou a empresa 
para enfrentar a pandemia?

Enquanto organização que 
presta um serviço público que, 
em muitos casos, foi objecto de 
ampliação, devido à importância 
de que as actividades de 
limpeza e desinfecção se 
revestem para a saúde pública, 
sentimos uma responsabilidade 
acrescida, quer para com os 
nossos clientes autárquicos, 
quer para com as populações 
servidas. Nunca deixámos, 
pois, de dar resposta e de 
apresentar soluções de 
eficácia para as necessidades 
de cada município.  No 
entanto, no topo das nossas 
prioridades mantiveram-se 
os nossos trabalhadores, a 
sua protecção e a das suas 
famílias. Foi criada desde logo 
uma campanha de informação 
interna sobre o Covid-19, 
baseada nas recomendações 
da Direcção Geral de Saúde e 
nas especificidades do nosso 
core-business, distribuídos 
equipamentos adicionais 
de protecção individual, 
como máscaras e viseiras, e 
implementadas condições 
para salvaguarda das medidas 
de protecção, de que a 
implementação da medição de 
temperatura, a rotatividade do 
trabalho à distância, nas áreas 
administrativas, a manutenção 
do afastamento físico, nos 
espaços comuns dos centros de 
serviços, e a desinfecção dos 
sapatos, no final de cada turno, 
são apenas exemplos.

Promovemos igualmente o 
fluxo de comunicação interna, 
através da divulgação de uma 
newsletter e de contactos 
mais assíduos com as chefias 
intermédias, com vista a 
potenciar o optimismo nos 
grupos de trabalho, o orgulho 
organizacional e a confiança 
na gestão, que se constitui um 
factor motivacional vital para 
a estimulação do desempenho 
das tarefas, com qualidade e 
eficiência.

Covid-19 
O que mudou 
na SUMA com
a pandemia

PUBLICIDADE
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Seixal

Humberto Lameiras

A Câmara do Seixal 
fala de intransigência 
da Fertagus e do 
Governo e decidiu criar  
estacionamento gratuíto

INVESTIMENTO DE 1,3 MILHÕES DE EUROS

Município disponibiliza dois mil lugares
de estacionamento junto às estações

Junto às estações ferroviárias do Fo-
gueteiro, Foros de Amora e Corroios 
vão ser disponibilizados, pela Câmara 
do Seixal, dois mil lugares de estacio-
namento gratuitos. Diz a autarquia 
que esta decisão vem na sequência 
da “intransigência do Governo e da 
Fertagus, que preferem ter parques 
de estacionamento fechados, do que 
entregá-los à câmara, para esta os dis-
ponibilizar à população”.   

Tendo em consideração os “eleva-
dos preços praticados pela Fertagus 
e autorizados pelo Governo para os 
estacionamentos existentes”, a au-
tarquia decidiu “investir cerca de 1,3 
milhões de euros para responder às 
dificuldades de estacionamento e 
acessibilidade nestas áreas habita-
cionais do concelho. 

O primeiro parque a ficar disponí-
vel gratuitamente tem capacidade 
para 94 viaturas, situado na Praça 
José Queluz, em Corroios. Já está 
em funcionamento, e dará também 
apoio à estação do Metro Sul do Tejo 
de Corroios.

Os seis parques de estacionamento 
municipais “vão beneficiar em muito 

Estação do Fogueteiro, assim como as de Foros de Amora e Corroios vão ter estacionamento criado pela autarquia
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Neste momento está a decorrer uma 
petição, online, “Pela adesão de Por-
tugal ao Tratado de Proibição de Ar-
mas Nucleares - Defender a paz é de-
fender a vida”. A mesma foi lançada 
no dia em que se assinalou o terceiro 
aniversário da aprovação do Tratado 
de Proibição das Armas Nucleares e 

o Movimento Municípios pela Paz.
O Seixal é um dos municípios asso-

ciados à divulgação desta petição, co-
locando-se assim ao lado do Conselho 
Português para a Paz e Cooperação, e 
de outras organizações que exigem a 
eliminação das armas nucleares e a sua 
não proliferação, o que só poderá en-

trar em vigor se 50 Estados o ratifica-
rem. Até ao momento 35 já o fizeram.

Refere a autarquia, em comunica-
do, que esta petição tem o intuito de 
“mobilizar a comunidade nacional pa-
ra este apelo que é, em si, uma acção 
de paz e uma mensagem de esperan-
ça para o futuro da humanidade”.

E ainda “alertar as autoridades 
portuguesas para a assinatura e rati-
ficação do Tratado de Proibição das 
Armas Nucleares, em respeito pelo 
consagrado no artigo 7.º da Consti-
tuição da República Portuguesa, que 
preconiza o “desarmamento geral, 
simultâneo e controlado”. H.L.

“DEFENDER A PAZ É DEFENDER A VIDA”

Autarquia entra na petição pela adesão de Portugal
ao Tratado de Proibição de Armas Nucleares

CONFERÊNCIA

Joaquim 
Santos 
destaca 
pequenas 
empresas na 
criação de 
emprego    

O Auditório Municipal do Fórum 
Cultural do Seixal recebeu a confe-
rencia empresarial "No pós-pande-
mia que futuro para as micro, pe-
quenas e médias empresas?", a qual 
foi organizada pela Confederação 
Portuguesa das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas com o apoio da 
Câmara Municipal.

Com a participação de diversas 
associações de diferentes sectores 
de actividade, no encontro esteve 
também presente o vice-presidente 
da Câmara Municipal do Seixal, Joa-
quim Tavares.

Entretanto, na página de Face-
book, o presidente da Câmara do 
Seixal, Joaquim Santos, veio comen-
tar que “não é demais lembrar que as 
micro, pequenas e médias empresas 
são responsáveis por grande parte 
da criação de emprego em Portugal, 
72%. E que são geradoras de um 
quarto da riqueza nacional (27.2%) 
através do PIB”.

Refere o autarca que no concelho 
do Seixal, face à situação pandémi-
ca, o município “tem vindo a apoiar 
as empresas e famílias assim como 
o tecido económico”. Entre estas 
medidas está a “isenção das taxas 
de ocupação do espaço público, 
isenção do pagamento de rendas 
dos arrendatários em espaços co-
merciais dentro de equipamentos 
municipais que se encontrassem 
encerrados e diferimento do pa-
gamento de rendas para aqueles 
que não se encontrassem nestas 
situações”.

De realçar ainda a “isenção de pa-
gamento de rendas da Incubadora de 
Empresas Baía do Seixal”.

Para reforçar esse apoio, lembra 
Joaquim Santos que a autarquia 
decidiu aprovar a suspensão da co-
brança e a isenção de várias taxas 
municipais até dia 31 de Dezembro 
de 2020.

a qualidade de vida dos munícipes do 
Seixal que se debatem com o proble-
ma do estacionamento abusivo jun-
to às suas habitações nestas áreas, e 
os utentes da Fertagus que pagam 
preços muito elevados nos parques 
de estacionamento desta concessão 
do Estado”.

Os novos parques de estaciona-

mento da Câmara Municipal do Sei-
xal ficam na Praça José Queluz, em 
Corroios e disponibiliza 94 lugares, 
dois para pessoas com mobilidade 
reduzida. A obra foi concluída no 
valor de quase 145 mil euros. No 
Mercado de Levante de Corroios 
vão existir 220 lugares, enquanto 
na Escola Secundária João de Bar-

ros são criados 300 lugares para 
estacionamento.

Já na envolvente da Estação Fer-
roviária dos Foros de Amora passam 
a existir mil lugares, no Bairro 1.º de 
Maio, no Casal do Marco, vai ficar com 
136 lugares e, na envolvente da Esta-
ção Ferroviária do Fogueteiro passam 
a existir 250 lugares.
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no catalogo oline e, de seguida, 
fazer a reserva através do contacto 
telefónico 210 976 100, do email 
biblioteca.seixal@cm-seixal.pt, 
ou pelo Whatsapp 915 653 766. 
Os serviços agendam a data e hora 
em que poderá levantar, à porta da 
Biblioteca Municipal.

Biblioteca 
Municipal 
empresta livros 
em take-away

A Biblioteca Municipal do Seixal 
tem a funcionar um novo serviço 
de empréstimo de livros, em 
regime de take-away e entrega ao 
domicílio, como mais uma medida 
extraordinária para responder 
à pandemia de covid-19. Pode 
escolher os livros que pretende, 

José Augusto

Os passeios são 
gratuitos mas sujeitos 
a inscrição, que abrem 
um mês antes da data de 
realização de cada um

CONHECER O PATRIMÓNIO

Estão de regresso os passeios pelos núcleos 
antigos e navegação nas rotas do Tejo

O programa de passeios turísticos no 
Seixal para o segundo semestre do 
ano já está disponível e inclui passeios 
pedestres pelos núcleos urbanos 
antigos, caminhadas na natureza e 
passeios a bordo de uma embarcação 
tradicional. Trata-se do regresso ao 
contacto com o património do con-
celho sendo feito “em segurança e 
exigindo o cumprimento de várias 
medidas de protecção”, refere a au-
tarquia.

Todos os passeios são gratuitos, 
mas sujeitos a inscrição prévia. 
As inscrições abrem um mês an-
tes da data de realização de cada 
passeio e podem ser efectuadas 
através dos Serviços Online, dos 
telefones 212 275 732 ou 915 335 
347 ou do endereço de correio ele-
trónico posto.municipal.turismo@
cm-seixal.pt. Neste momento, os 
passeios de dia 26 de Julho e 9 de 
Agosto já se encontram totalmente 

O próximo passeio ainda disponível é a 15 de Agosto e o último a 14 de Novembro

O SETUBALENSE

As galerias Augusto Cabrita e Munici-
pal de Corroios retomaram a sua ac-
tividade com certames que haviam 
sido suspensos quando do início da 
pandemia. Até ao fim deste mês de 
Julho, estão à disposição do públi-
co Africolor, um conjunto de onze 
pinturas a óleo sobre tela de Emília 
Morais, e Fotografias de Colecção, 
no espaço de Corroios, uma exposi-
ção colectiva enquadrada no “Ciclo 
de Apresentação do Acervo Artístico 
Municipal”.

GALERIAS REABREM ATÉ AO FIM DESTE MÊS

Augusto Cabrita e Municipal de Corroios
com exposições de pintura e fotografia

No catálogo da primeira exposição, 
lê-se um trecho Franz Marc (1880-
1916), um dos mais marcantes pin-
tores do movimento expressionista 
alemão: “Existe ideia mais misteriosa 
para um artista do que imaginar como 
a natureza se reflete nos olhos de um 
animal? Como um cavalo, uma águia, 
como uma corça ou um cão vê o mun-
do?”, pergunta o artista. “É uma con-
venção mesquinha colocar os animais 
dentro de paisagens do modo como 
eles são vistos pelos homens: em vez 
disso, deveríamos contemplar a alma 
do animal e adivinhar o seu modo de 
olhar…”.

A pomba de Augusto Cabrita
A exposição consagrada à fotografia 

contempla profissionais como Augusto 
Cabrita, Nelson Cruz, Fernando Rocha, 
Teodoro Briz, Teresa Trindade, Rosa Reis, 
Guta de Carvalho e Nuno Perestrelo. 

A Câmara Municipal do Seixal, or-
ganizadora de ambos os certames, 
explica, no respectivo catálogo, ser 
“detentora de um vasto e diversifi-
cado conjunto de obras de arte, que 
constituem o Acervo Artístico Muni-
cipal, consolidado de modo regular a 
partir de 1993 com a abertura da Ga-
leria de Exposições Augusto Cabrita/
Fórum Cultural do Seixal”.

preenchidos.
Todas estas medidas estão su-

jeitas a alterações por via de novas 
orientações por parte da Câmara 
Municipal do Seixal, no que concer-
ne ao acesso aos recursos visitáveis, 
da Direcção Geral da Saúde, Turismo 
de Portugal e Direcção Geral dos Re-

cursos Naturais, Segurança e Servi-
ços Marítimos.

O próximo passeio ainda disponível 
é a 15 de Agosto, das 10 às 12 horas, na 
embarcação tradicional no estuário 
do Tejo, e depois a 30 de Agosto das 
15h00 às 17h00

A 19 de Setembro, das 14h30 às 

17h30 a proposta é uma visita ao 
Espaço Memória – Tipografia Po-
pular do Seixal e passeio em embar-
cação tradicional. No sábado 26 de 
Setembro, das 10h00 às 12h00, há 
novamente um passeio pelo estuá-
ri do Tejo e, no domingo, entre as 
14h00e as 17h30, comemora-se o 

Dia Mundial do Turismo e está pro-
gramado um passeio pedestre pelo 
núcleo urbano antigo do Seixal com 
visita ao Núcleo Naval e à Quinta 
da Fidalga/Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro.

A 11 de Outubro, das 9h30 às 
12h30, está marcado um passeio 
pedestre circular pelo núcleo urbano 
antigo do Seixal. No sábado 24, das 
9h30 às 12h30, o passeio vai ser do 
Moinho de Maré de Corroios à Ponta 
dos Corvos.

O último passeio é a 14 de Novem-
bro, das 14h00 às 17h30 e é pelo 
núcleo urbano antigo do Seixal com 
visita ao Núcleo Naval e à Quinta da 
Fidalga - Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro

Indica a autarquia que os pas-
seios pedestres ao ar livre e visita 
aos núcleos e extensões museo-
lógicas do Ecomuseu Municipal 
só aceitam um número máximo 
de dez participantes, os quais têm 
obrigatoriamente de usar máscara, 
higienizar as mãos antes e depois 
de cada passeio. É ainda necessário 
cumprir regras de etiqueta respi-
ratória recomendadas pela DGS, 
assim como respeitar o distancia-
mento social. 

As exposições que estavam suspensas nas galerias foram retomadas

DR
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Desporto

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 

PUBLICIDADE

PALMELENSE

Gustavo Gualdino é o único 
reforço até agora anunciado

O Palmelense Futebol Clube conta já 
com 20 jogadores no plantel que con-
tinua em construção com vista à sua 
participação no Campeonato Distrital 
de Seniores da 1.ª Divisão da Associa-
ção de Futebol de Setúbal.

Os mais recentes a selarem o acordo 
com o clube para a nova época des-
portiva foram: Diogo Belchior, Miguel 
Manhita, André Gamito, Rodrigo Falé, 
Duarte Jorge, Pedro Silva e Diogo Pe-
reira, todos eles jogadores que tran-
sitam da época anterior e Gustavo 
Gualdino (ex-Grandolense), o único 
reforço até agora anunciado.

André Gamito é guarda-redes, tem 
23 anos e vai representar o clube pela 
segunda época consecutiva; Miguel 
Manhita, formado no Barreirense, tem 
20 anos e actua como defesa; Rodrigo 
Falé tem 22 anos, é defesa e já repre-

sentou o Fabril, Gafetense, Loures e 
B. Mar de Almada; no sector mais re-
cuado joga também Pedro Silva de 22 
anos que conta com passagens pelo 
Banheirense, Pinhalnovense, Fabril, 
Barreirense e SL Benfica; Diogo Perei-
ra é médio, tem 25 anos, representou 
o Comércio Indústria, Barreirense, V. 
Setúbal e “Os Amarelos”; Duarte 
Jorge, de 20 anos, é também médio 
e antes de chegar a Palmela passou 
pelo Amora e Desportivo Fabril; Dio-
go Belchior é avançado, tem 19 anos 
e antes do Palmelense jogou também 
nos Pelezinhos. 

Quanto ao guarda-redes Gustavo 
Gualdino, de 26 anos, trata-se de um 
regresso ao clube onde começou a jo-
gar. Passou também pelo V. Setúbal, 
Vendas Novas, Comércio Indústria, 
Amora, Sesimbra e Grandolense. J.P.

AINDA SEM TREINADOR

Amora renovou com Joca, 
Chico Gomes e David Silva 

O Amora Futebol Clube, que tem um 
novo investidor, já está a trabalhar 
na construção do plantel para a nova 
época desportiva, tendo em conta a 
sua participação no Campeonato de 
Portugal.

A informação é muito escassa e o 
nome do novo treinador bem como 
dos restantes elementos da equipa 
técnica ainda não foram anunciados. 
Contudo, é possível adiantar que o clu-
be já renovou com três jogadores que 
faziam parte do plantel da época ante-
rior, Chico Gomes, Joca e David Silva. 
Dos três, Chico Gomes é o jogador 
mais experiente, com 32 anos, chegou 
ao Amora, na época de 2018 / 2019, 
vindo de um clube da República Che-
ca e antes disso já havia passado pelo 
C. Piedade, Aves, U. Madeira, jogou 

também na Bulgária, Portimonense, 
Moreirense, Torreense, Pampilhosa, 
Tourizense, Académica e Sporting (nas 
camadas jovens). 

O avançado Joca é uma das grandes 
referências do Amora, tem 27 anos de 
idade e joga no clube da Medideira há 
18. Fiel ao seu clube de sempre já está 
comprometido para a próxima tem-
porada onde vai com toda a certeza 
querer fazer melhor que na época pas-
sada que não correu tão bem como as 
anteriores devido a uma lesão que o 
apoquentou. David Silva é também 
avançado, tem 25 anos, e foi reforço 
de Inverno na época anterior que co-
meçou no Lusitano de Évora. Na sua 
carreira de jogador passou também 
pelo Coruchense, Caldas, Cartaxo, 
Académica de Santarém e Sporting.   

José Pina

Rodrigo Coelho, Alain 
Pilar, André Soares, 
Flávio Patermeu, João 
Pendão e Leandro 
Morais foram os clubes 
que já assinaram

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Pinhalnovense renovou com 
seis atletas da época anterior

O Clube Desportivo Pinhalnovense 
Futebol Sad, com nova administração 
e novo treinador, tem vindo a traba-
lhar na construção do plantel que vai 
competir novamente no Campeonato 
de Portugal, onde na época de 2019 
/2020 se classificou em sexto lugar.

Com a saída do anterior investidor 
saíram também vários jogadores e até 
mesmo o treinador para o Oriental 
Dragon facto que obrigou o clube a 
trabalho reforçado na ida ao mercado 
de transferências.

Jorge Peixoto (director desporti-
vo) e Luís Sousa (secretário técnico), 

João Pendão

DR

os únicos que continuaram no clube 
após a mudança de investidor, come-
çaram por escolher Marco Bicho para 
o comando técnico da equipa que vai 
contar também com Hugo Pacheco 
como adjunto, Nuno Monteiro como 
treinador de guarda-redes e Ricardo 
Fernandes como preparador físico.

No que respeita à construção do 
plantel, o clube acaba de anunciar a 
renovação com seis jogadores que 
integravam o plantel da época passa-

da: Rodrigo Coelho, Alain Pilar, André 
Soares, Flávio Patermeu, João Pen-
dão e Leandro Morais.

Rodrigo Coelho tem 20 anos, é 
guarda-redes e já fazia parte do plan-
tel mas nunca foi utilizado; Alain Pilar, 
36 anos, é um defesa bastante expe-
riente e com muitos anos de futebol, 
vai cumprir a sua 9.ª época ao serviço 
do Pinhalnovense; André Soares, 23 
anos, extremo chegou ao clube na 
época anterior vindo do Sintra Foo-
tball; Flávio Patermeu, médio de 20 
anos, começou no Ídolos da Praça 
mas jogou também nos Amarelos 
e Pelezinhos, veio para os juniores 
do Pinhalnovense e ficou mas tam-
bém tem sido pouco utilizado; João 
Pendão, médio de 21 anos, realizou 
na época passada 18 jogos, veio do 
Barreirense mas jogou também no 
Belenenses e no Sporting; Leandro 
Morais, avançado de 28 anos, che-
gou ao Pinhal Novo proveniente do 
Torreense, de todos os jogadores 
apresentados foi aquele que mais 
jogos realizou (24) e, para além disso, 
marcou quatro golos. 

O Clube de Canoagem de Amora 
conquistou o título de campeão na-
cional, na categoria de veteranos, no 
Campeonato Nacional de Maratonas, 
a primeira prova organizada pela Fede-
ração Portuguesa de Canoagem, após 
o período de quarentena decretado 
como medida preventiva no combate 
ao covid-19.

 Os canoístas amorenses, que re-
gressaram em grande à competição, 
para além do título obtido em vetera-

CAMPEONATO DE MARATONAS

Clube de Canoagem de Amora 
é Campeão Nacional de Veteranos

nos alcançaram também um excelente 
quinto lugar por equipas nos restantes 
escalões comprovando desta forma a 
força da equipa no panorama despor-
tivo nacional. 

A nível individual será de destacar 
Nuno Henriques e Delfina Freire que 
se sagraram campeões nacionais em 
Veteranos B e Ana Valentim e Cátia 
Serôdio que alcançaram o segundo 
lugar em seniores e veteranos A, res-
pectivamente. 

Em seniores masculinos Tiago Hen-
riques conquistou um excelente quin-
to lugar, posição que lhe proporcionou 
a terceira posição na categoria de sub-
23.  A mesma posição foi alcançada 
por João Rocha em veteranos.

No Campeonato Nacional de Es-
peranças o CC Amora classificou-se 
em sexto lugar entre as 40 equipas 
participantes. A nível individual será 
de destacar o 3.º lugar em K1 obtido 
por Mercedes Pinheiro. J.P.
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da média e com presenças assíduas 
nos campeonatos e taças nacionais 
de vários escalões e tem havido 
uma reestruturação profunda 
nas infra-estruturas. A criação e o 
desenvolvimento de várias equipas 
femininas de basquetebol no clube 
tem vindo a ser uma prioridade 

com o objectivo de trazer o gosto 
pela modalidade e o espírito 
seixalense.  “A ambição do regresso 
às conquistas de troféus, quer ao 
nível da formação, quer ao nível de 
seniores, tanto nas competições 
distritais como nacionais”, são 
objectivos.

Seixal reconduz 
Manuel 
Coisinha como 
coordenador 

Manuel Coisinha, que coordena o 
basquetebol do Seixal Clube 1925 
há quatro anos, foi reconduzido 
no cargo porque o trabalho 
desenvolvido tem sido bastante 
positivo. O número de atletas 
tem vindo a crescer com um 
desempenho competitivo acima 

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  6

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

Derrotas ao cair do pano agrava crise sadina

Um golo sofrido aos 89 minutos di-
tou ontem a derrota do Vitória FC, por 
1-2, sobre o Famalicão, desaire que 
mantém os sadinos numa posição 
complicada na classificação da I Liga. 
Após o empate (1-1) que se registava 
ao intervalo, a equipa de Lito Vidigal 
viu o ponto que estavam a segurar 
com uma muralha coesa ser perdido 
com o tento que chegou ao cair do 
pano.

Com esta derrota – a sexta conse-
cutiva – os setubalenses aumentam 
para 14 as jornadas que levam sem 
triunfar e ficam agora à espera dos 
resultados dos adversários directos 
na luta pela permanência. Refira-se 
que Diogo Gonçalves, autor dos dois 
golos dos famalicenses, foi o carrasco 
do Vitória, que viu Pirri marcar o único 
golo dos verdes e brancos.

Com objetivos distintos na classi-
ficação, sadinos e famalicenses pro-
porcionaram um duelo interessante 

JÁ SÃO 14 JOGOS SEM GANHAR

digal ganhar ânimo no jogo. Aos 38 
minutos, a falta de pontaria de Zequi-
nha não deu a melhor sequência a um 
contra-ataque dos anfitriões, que só 
no tempo de compensação voltaram 
a permitir que o Famalicão voltasse a 
ameaçar a sua baliza.

Aos 45+2, Fábio Martins viu Maka-
ridze opor-se de forma superior a um 
remate cruzado e, aos 45+6, Diogo 
Gonçalves, na cobrança de um livre 
direto em zona frontal, rematou a 
centímetros do poste direito da ba-
liza, mantendo-se o 1-1 no final do 
primeiro tempo.

Após o intervalo, o Vitória de Setú-
bal entrou pressionante e, aos 47 e 
49 minutos, acercou-se com perigo 
da baliza de Vaná Alves. Primeiro foi 
Zequinha a quase aproveitar uma saí-
da em falso do guarda-redes e, logo a 
seguir, Berto permitiu que um defesa 
travasse um remate seu à ‘boca’ da 
baliza.

Numa partida de muita luta e para-
gens de jogos, o Famalicão continuou 
a ter mais posse de bola, mas foi o 
Vitória de Setúbal a voltar ameaçar 
marcar. Aos 71 minutos, Zequinha 
cruzou na direita, mas nem Semedo 
nem Pirri conseguiram chegar à bola 
a tempo de desviar para a baliza.

A muralha sadina acabou por ce-
der, aos 89 minutos, altura em que 
Diogo Gonçalves rematou com o pé 
direito em frente à baliza ao centro da 
baliza, após assistência de Anderson 
Silva que tinha cruzado para a área. 
Até ao apito final, o Vitória tentou 
ainda chegar ao empate, mas não 
teve sucesso.

Em desvantagem no marcador e já 
depois de terem perdido o avançado 
Guedes por lesão – substituído por 
Berto aos 20 minutos –, o Vitória de 
Setúbal reagiu e conseguiu repor a 
igualdade, aos 24 minutos. Depois de 
um primeiro aviso em que Éber Bessa 
viu Roderick desviar para canto, os 
setubalenses marcaram logo a seguir 
num remate acrobático de Jubal.

O 1-1 permitiu à equipa de Lito Vi-

de seguir no Bonfim. A lutar pela 
continuidade na I Liga, os anfitriões, 
conscientes de que todos os pontos 
contam, jogaram compactos de for-
ma a procurar fechar os caminhos da 
baliza de Makaridze.

O Famalicão, que entrou em campo 
a saber do empate (0-0) do Rio Ave 
com o Marítimo e que, em caso de 
triunfo em Setúbal, ascenderia isola-
do ao 5.º lugar por troca com os vila-

-condenses, entrou mais dinâmico e 
visando de forma insistente a baliza 
de Makaridze.

No primeiro remate que fizeram à 
baliza do guarda-redes georgiano do 
Vitória de Setúbal, aos 15 minutos, 
o conjunto nortenho colocou-se em 
vantagem. Diogo Gonçalves, assisti-
do por Toni Martinez, rematou com o 
pé direito no coração da área fazendo 
o 1-0 para a sua equipa.

VITÓRIA
FC

1
FC

FAMALICÃO

2

Ricardo Lopes Pereira

LUSA

Golo que ditou derrota 
sadina foi sofrido aos 89 
minutos
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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

Foram divulgados na semana 
passada os resultados de um 
estudo de avaliação ao im-
pacto da colheita mecânica 

nocturna de azeitona nas aves. Estes 
resultados vieram confirmar o que 
diversos investigadores e associações 
ambientalistas já vinham alertando 
há muito tempo: esta prática pro-
voca, de forma significativa, pertur-
bações e mortalidade dos pássaros 
que, durante a noite, se abrigam nos 
olivais.

Segundo dados de 2019, o núme-
ro de aves mortas devido à colheita 
mecânica ascende a mais de 96 mil 
indivíduos por ano. No entanto, o 
Presidente do Instituto da Conser-
vação da Natureza e das Florestas 
(ICNF) desvalorizou, considerando 
que os números não eram relevan-
tes. Mas afinal não é assim! Tanto 
que esta prática será alvo de maior 
fiscalização, considerada infração à 
legislação em vigor. Veremos o que 
acontece futuramente...

No mês passado, o Ministro do Mar 
mergulhou nas pradarias marinhas do 
rio Sado, a convite da Ocean Alive. 
Doutorado em Biologia Ambiental 
e Evolutiva, o Ministro reconhece 
a importância destes ecossistemas 
no sequestro de carbono e como 
maternidade de diversas espécies 
marinhas.

A ONU lançou recentemente o re-
latório “Out of the Blue: The Value of 
Seagrasses to the Environment and 
to People” que alerta precisamente 
para o risco de destruição destes ha-
bitats. Estima-se que, anualmente, 
a sua área esteja a diminuir cerca de 
7% , contribuindo para a fragilização 
de 22 das 72 espécies que neles ha-
bitam. E desde finais do século XIX, 
já terão desaparecido cerca de 30% 

De olhos bem fechados

OPINIÃO

Cristina Rodrigues 

destes ecossistemas, como resultado 
de actividades humanas e das altera-
ções climáticas. No combate a estas 
últimas, aliás, poderão as pradarias 
marinhas ser um dos nossos maiores 
aliados pela sua enorme capacidade 
de absorção e armazenamento do Deputada não inscrita

Continuamos, 
enquanto 

sociedade, 
a fechar os 

olhos para os 
resultados 

desastrosos da 
nossa relação 

com a Natureza

dióxido de carbono e outros gases 
nocivos.

Mas também nesta matéria, as 
entidades governamentais parecem 
julgar que estes valores não são rele-
vantes e, portanto, nada dignos de 
uma intervenção mais profunda que 
reconheça que há valores acima dos 
económicos. Esta postura é também 
a do Ministro da Economia, apesar do 
muito que se tem falado em descar-
bonização da mesma. Em audição, na 
semana passada, interpelei-o acerca 
da dependência económica do nos-
so país em relação ao turismo, um 
dos sectores mais poluentes e com 
enorme responsabilidade sobre as 
alterações climáticas. De facto, vive-
mos entre a necessidade de aumen-
tar o turismo pela sua importância 
na nossa Economia e a necessidade 
de repensar as nossas rotinas de 
forma a proteger um dos maiores 
bem que temos, o nosso Ambiente! 
Aqui bem perto, continua-se a pavi-
mentar dunas – veja-se a zona dunar 
na Fonte da Telha - , a construir em 
zonas protegidas – veja-se o mega 
empreendimento turístico que terá 
lugar na Comporta - tudo em nome 
do turismo! Fiquei profundamente 
perturbada pela sua resposta na qual 
mostrou que o ambiente está no final 
da sua lista de prioridades.

Continuamos, enquanto socieda-
de, a fechar os olhos para os resul-
tados desastrosos da nossa relação 
com a Natureza! Continuamos a 
acreditar que as nossas tentativas 
de a manipular se traduzirão apenas 
em ganhos, quando isso não é ver-
dade. Até quando vamos desvalori-
zar os alertas dos especialistas e da 
Natureza?
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Necrologia Classificados

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

PUBLICIDADEPUBLICIDADE

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

JOSÉ SILVA
POMBO

ANA PAULA 
BAPTISTA RÔLO

SR.PADRE
MANUEL VIEIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de José Silva Pombo. 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.

A funerária Armindo lamenta informar o 
falecimento de Ana Paula Baptista Rôlo. 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.

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.

(1939 – 2020) (1965 – 2020) (1922 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

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

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

VENDO GARAGEM EM SETÚBAL
SITUADO NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS:
• ÁREA ÚTIL DE 48M2; • GARAGEM / BOX FECHADA;

• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM
COM COMANDO À DISTANCIA;

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

LHE PROPORCIONA MUITA LUZ NATURAL;
• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS

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

(1922-2020)

PADRE MANUEL VIEIRA    
AGRADECIMENTO

A família do Padre Manuel Vieira agradece
a todos os que em vida o apoiaram,

a todos os que o acompanharam à sua 
última morada e a todos que rezam por ele.

Em nome da família, a irmã
Maria Augusta Vieira Nunes Brites
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