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Abertura

A Sociedade Filarmónica Amizade Visconde d'Alcácer assinalou 
no passado sábado, dia 11 de Julho, o seu 190.º aniversário. Para 
celebrar a data, realizou-se neste dia uma sessão solene, marcada 
pela entrega de lembranças “por parte da Câmara Municipal de 
Alcácer do Sal e da União das Freguesias de Alcácer do Sal e Santa 
Susana (UFASSS)”, refere a autarquia em comunicado. 
As comemorações, nas quais esteve presença “o presidente 
do município, Vítor Proença, e a secretária da UFASSS, Rosário 
Vitória”, contaram, ainda, com “uma actuação da banda 
filarmónica da sociedade”.

O REPARO 

Filarmónica 
Amizade 
Visconde 
d'Alcácer 
comemora 
190 anos

DR

  A piloto montijense é, desde há muito, principal 
  figura nos meandros nacionais e internacionais do 

desporto motorizado. Aos muitos êxitos somados, junta 
o título da humildade e reconhecimento às suas origens. 
Sempre disponível para dar a cara pela terra-mãe, como 
acontece mais uma vez ao aceitar ser a madrinha da 
candidatura da Festa Grande da Atalaia às 7 Maravilhas 
da Cultura Popular.

A FIGURA
Elisabete 
Jacinto

Mais ou menos lentamen-
te, parece-me inevitável 
que a vida nas cidades 
venha a sofrer uma mu-

dança. Para bem do ambiente, e de 
todos nós. Se dúvidas houvesse, a 
pandemia e o atual estado de des-
confinamento, que se pretende não 
venha a ser causador de uma nova 
situação de emergência, tornam tu-
do mais urgente.

Em algumas cidades, do mundo, 
essa alteração é já uma realidade. A 
proibição do veículo automóvel, a 
criação de zonas pedonais, de ciclo-
vias, e de mais espaços verdes têm 
contribuído para uma melhoria signi-
ficativa da qualidade do ar, e da vida 
de quem vive ou trabalha nas cida-
des. Noutras, parece que nada mu-
dou. Num tempo em que não restam 
dúvidas (são os especialistas que o 
dizem), que as alterações climáti-
cas estão, diretamente, ligadas ao 
aparecimento de vírus, precisamos 
de mudar o rumo. E tem de ser já. O 
tempo de acharmos que tínhamos 
tempo, acabou. Regressar à norma-
lidade, seria um erro. 

Mas há mais. Enquanto, por cá, 
os transportes públicos continuam 
a ser uma desgraça, e as pessoas 
continuam a ter de atravessar con-
celhos, recorrendo a vários trans-
portes, no início e no fim do dia, e o 
automóvel continua a envenenar o 
ar, retirando saúde e espaço às pes-
soas, há já quem defenda o conceito 
de Cidade dos quinze minutos. Uma 
utopia? Se calhar. 

Uma mudança radical, é certa-
mente. Se todas as cidades lá che-
garão? Não, certamente. Se algumas 
conseguirão? Dizem os especialistas 
que sim.

Este conceito assenta na impor-
tância do tempo de qualidade, na 
vida das pessoas. Pretende pôr fim 

A cidade perfeita

OPINIÃO

Carla Cisa

à forma como se vai gastando o tem-
po, dia após dia, numa vida, obriga-
toriamente, feita à pressa. 

No momento presente, vivo e tra-
balho em Almada. Há já uns anos que 
assim é. Sou, portanto, uma privile-
giada. Desloco-me a pé, ou de metro, 
diariamente. Preferencialmente, a 
pé. 

De manhã, gosto de descer a ave-
nida, sem pressas, e ir colocando o 
dia de trabalho em perspetiva. Na-
queles vinte minutos consigo pen-
sar, fazer exercício, ver pessoas, não 
poluir o ar, e iniciar o dia de forma 
tranquila. Sou, de facto, uma privi-
legiada.

Mas esta não é, de todo, a reali-
dade de muitos. Estamos longe da 
Cidade dos quinze minutos. A Cida-
de perfeita, proposta por Carlos Mo-
reno, cientista franco-colombiano, e 
especialista em cidades inteligentes, 
onde a vida não é apressada, e on-
de tudo está ao alcance das pessoas 
bastando para tal deslocações de 
quinze minutos, a pé, de bicicleta, 
em veículos elétricos compartilha-
dos, ou em transportes públicos 
sustentáveis. 

Na Cidade dos quinze minutos, a 
organização urbana é feita com vá-
rios centros dotados de diferentes 
serviços conseguindo responder, em 
tempo útil, à satisfação das necessi-
dades das pessoas. 

Parece mesmo uma utopia, de tão 
distante que está da realidade, de 
tantos, por cá. 

Talvez, um dia. Até lá, sejamos nós 
capazes de melhorar, definitivamen-
te, os transportes públicos, e de pro-
duzirmos a necessária revolução no 
modo de pensar a mobilidade, e no 
modo como nos habituámos a viver 
as cidades. 

Directora-geral da WeMob

Encerramento da Ponte 
do Zambujal 
A Ponte do Zambujal está fechada desde 
2014 ao trânsito automóvel e, no passa-
do ano, a Câmara Municipal de Palmela 
tomou a decisão de encerrar a mesma 
aos peões. Diariamente existem cerca de 
50 pessoas que precisam de utilizar esta 
ponte para se deslocar. O motivo pelo qual 
foi encerrada foi questionado à autarquia 
numa reunião pública, onde apenas foi 
dito que a ponte é da responsabilidade 
da empresa REFER. Contrariamente exis-
tem documentos da REFER a indicar que a 
responsabilidade recai sobre o município. 
A justificação que este arranjou foi dizer 
que não existem condições para circular 
e encerraram a mesma, o que não é justo. 
Qual a razão para tomarem esta decisão, 
se afirmam que a responsabilidade é da 
REFER? 
Em 2015/16 conversei com Luís Vinhas, 
proprietário da Herdade do Zambujal, que 
me explicou que o seu pai procedeu ao 
levantamento das condições da ponte. 

CARTAS DO LEITOR

Com este processo gastou cerca de nove 
mil euros e chegou à conclusão de que a 
Ponte do Zambujal está em condições 
para ser circulada. É só uma questão de 
existir manutenção regular. 
O que me foi dito também pela autarquia é 
que estão à espera de financiamento para 
a realização de um projecto de reabilita-
ção. Mas fica a dúvida: se estão à espera 
de financiamento, mas a responsabilida-
de é da REFER, por que motivo é que é a 
Câmara Municipal de Palmela a tratar da 
questão? A via alternativa fica a cerca de 
quinze quilómetros, em Águas de Mou-
ra. Se circular pela Ponte do Zambujal, 
a população consegue poupar bastante 
tempo. 
José Pedro Pereira, Palmela 

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.
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Territorial de Sines. “No decorrer 
de uma acção de fiscalização, os 
militares da guarda abordaram 
um condutor que circulava numa 
zona conotada com o tráfico de 
estupefacientes. O suspeito ao 
ser abordado ficou inquieto e 
tentou a fuga a pé mas foi detido 

de imediato”, refere a GNR. Ao 
suspeito, que vai ser presente ao 
Tribunal Judicial de Santiago do 
Cacém, foi apreendido um veículo, 
25 doses de heroína, 1.240,06 
euros, três telemóveis, dois 
canivetes e nove embalagens de 
cartões de telemóvel pré-pagos.

Detido em Sines 
por tráfico de 
droga

A GNR anunciou ontem ter detido 
um homem de 25 anos por suspeita 
de tráfico de droga, em Sines, no 
distrito de Setúbal, no decorrer de 
uma acção de fiscalização. Segundo 
o Comando Territorial de Setúbal 
da GNR, o homem foi detido na 
terça-feira, através do Posto 

O município de Grândola, no distrito de Setúbal, anunciou ontem 
ter iniciado a obra de requalificação da casa Frayões Metello para 
receber um núcleo museológico de etnografia.
A casa senhorial do século XVIII, que apresenta actualmente 
diversos problemas ao nível do seu estado de conservação, destina-
se, após a recuperação, à instalação da sede do Museu Municipal 
Polinucleado de Grândola e ao Núcleo Museológico de Etnografia do 
Município.
O equipamento vai contemplar espaços para exposições de longa 
duração e temporárias, recepção, serviços educativos, centro de 
documentação, conservação preventiva e reservas para o acervo 
museológico.

FOTOLEGENDA

Grândola inicia 
requalificação 
de casa 
senhorial do 
século XVIII
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Autarcas da Margem 
Sul estiveram ontem 
na comissão que está 
avaliar a Declaração de 
Impacte Ambiental

AUDIÇÃO NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Moita e Seixal continuam contra aeroporto 
no Montijo enquanto Barreiro apoia projecto

Os presidentes de câmara comunis-
tas da Moita e do Seixal reafirmaram 
ontem numa audição parlamentar 
que é um “erro” construir o novo 
aeroporto no Montijo, enquanto o 
Barreiro (PS) apoiou o Projecto pelo 
desenvolvimento que pode trazer à 
região.

“A Câmara Municipal da Moita con-
tinua a opor-se”, frisou o autarca Rui 
Garcia, defendendo que os impactos Rui Garcia, Joaquim Santos e Frederico Rosa ontem no Parlamento

DR

ambientais negativos “seriam irrever-
síveis, não mitigáveis e incidiriam 
directamente sobre o território e a 
população”.

O presidente falava na audição 
sobre a Avaliação de Impacto Am-
biental do Aeroporto do Montijo e 
alargamento do Aeroporto Hum-
berto Delgado, em Lisboa, onde 
mencionou que a opção escolhida 
pelo Governo “é de curto prazo, não 
resolve os problemas existentes e 
ainda criará mais”.

“As medidas de mitigação são clara-
mente insuficientes e são incapazes 
de superar os impactos sobre as po-
pulações, principalmente a poluição 
sonora”, apontou.

O autarca do Seixal, Joaquim San-
tos, disse rever-se nestas palavras e 
sublinhou que a construção do novo 
aeroporto na Base Aérea n.º 6, no 
Montijo, no distrito de Setúbal, é um 
erro que o país vai cometer pela se-
gunda vez.

“A verdade é que nos arriscamos a 
avançar com esta solução e ter uma 
Lisboa duas vezes, com aviões a so-
brevoar a baixa altitude em Lisboa e 
também na Margem Sul. Para nós é 
inaceitável quando existem outras 
soluções com menos impactos nas 
populações e no meio ambiente”, 
referiu.

Para ambos os presidentes, a solu-
ção ideal seria o Campo de Tiro de Al-
cochete (em grande parte localizado 
no concelho vizinho de Benavente, 
no distrito de Santarém), que seria a 
“melhor opção técnica, económica 
e financeira”.

“Pegue-se na verba que ia ser uti-

lizada no Montijo e utilize-se numa 
primeira fase do Campo de Tiro de 
Alcochete. Tínhamos todos os pro-
blemas resolvidos, com menos im-
pactos ambientais, sobre a população 
e podiam fazer-se voos nocturnos”, 
defendeu Joaquim Santos.

Para o responsável, deveria apro-
veitar-se este tempo de pandemia da 
covid-19, que fez com que se reduzis-
se o tráfego aéreo e a pressão sobre 
o Aeroporto Humberto Delgado, em 
Lisboa, “para se dar um passo atrás e 
dois para a frente”.

Pelo contrário, o autarca do Bar-
reiro, Frederico Rosa, salientou co-
mo o Projecto do Montijo poderá 
contribuir para a “atenuação de de-
sigualdade entre a margem norte e 
sul”, potenciando desenvolvimento 
económico e investimentos.

“Temos desemprego em gerações 
já com 30 e 40 anos, por isso temos a 
obrigação de dar respostas e de exe-
cutar. É também para estas pessoas 
que temos de dar respostas. O em-
prego, o desenvolvimento e o inves-
timento são fundamentais”, frisou.

Além disso, indicou, a infra-estru-
tura vai possibilitar uma “verdadeira 
mobilidade entre a Margem Sul”, 
devido às acessibilidades comple-
mentares e à intenção de construção 
de duas pontes rodoviárias entre o 
Barreiro e o Montijo e entre o Barreiro 
e o Seixal.

“Quem vive na Margem Sul sabe 
que é muito mais fácil a mobilidade 
na região indo primeiro a Lisboa do 
que entre os concelhos”, apontou.

Em oposição, o autarca da Moita 
considerou que o argumento do em-
prego “é obsoleto” e não justifica os 
impactos ambientais negativos cau-
sados à população.

“O argumento do emprego é fa-
lacioso, porque até parece que se o 
aeroporto for construído a 15 quiló-
metros a nordeste [Campo de Tiro de 
Alcochete] os impactos e a criação de 
emprego não aconteceria, mas é fal-
so. A criação de emprego não justifica 
tudo”, sublinhou.

O presidente do município do Mon-
tijo, Nuno Canta (PS), não esteve pre-
sente na audição.
Lusa

Para os eleitos 
comunistas, 
a solução 
ideal seria o 
Campo de Tiro 
de Alcochete 
(grande parte 
em Benavente)
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Setúbal

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 265 094 354
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

Setúbal está em Estado de Alerta Es-
pecial de nível Laranja até sexta-feira, 
“devido ao agravamento das condi-
ções meteorológicas pela ocorrência 
de temperaturas elevadas e vento 
forte na região” avança a Câmara em 
comunicado dirigido à população. 

Até ao fim de semana, o concelho, 
assim como toda a região, estão sob 
alerta pelo risco moderado a elevado 
das condições do tempo, que tempe-
raturas máximas que podem chegar 

NÍVEL LARANJA

Concelho em alerta especial 
devido a temperaturas elevadas

aos 41º C, em particular na sexta-
-feira, segundo informação veiculada 
pelo Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA).

O instituto refere que a nova subida 
gradual da temperatura é “provocada 
pelo transporte de uma massa de ar 
quente” com origem no norte de Áfri-
ca. Também a temperatura mínima 
apresenta níveis acima do habitual 
para a época do ano, com Setúbal 
a atingir valores na casa dos 18º C, 
situação que pode originar ondas de 
calor.

Perante a situação de alerta o 

município de Setúbal apela à po-
pulação que mantenha cuidados 
redobrados durante os períodos 
de maior calor, “especialmente as 
crianças e os idosos, que devem 
promover a adequada hidratação 
do organismo e evitar as horas de 
maior exposição solar”.

O Serviço Municipal de Proteção 
Civil e Bombeiros de Setúbal reforça 
ainda alerta no sentido de “serem 
evitadas fogueiras e outras formas 
de fogo em espaços ao ar livre, no-
meadamente no Parque Natural da 
Arrábida”.  

Ana Martins Ventura

De 24 de Julho a 2 de Agosto a sardi-
nha é a rainha da gastronomia em Se-
túbal. As ementas de 49 restaurantes 
da cidade vão estar dedicadas a este 
pescado, ao longo de uma semana que 
encerra com uma degustação comen-
tada na Casa da Baía.

As sugestões da “Semana da Sar-
dinha” incluem desde a típica versão 
assada da sardinha, até receitas mais 
elaboradas, disponíveis nos restau-
rantes 490 Taberna STB, A Barreira, 
A Casa do Peixe, Adega do Zé, Água 
Salgada, Antoniu’s, Baluarte do Rio, 
Bombordo, Café com C, Cais 56, Calha 
Bem, Casa Morena, Churrasquinho do 
Sado, Copa d’Ouro, Ferribote, Forno 
da Lotta e Ivo Mar integram a semana 
gastronómica.

Outros espaços aderentes são Mar 
Azul, Nova Taberna O Pescador, Novo 
10, Novo Capote, O Alface, O Batareo, 
O Convés, O Douradinho, O Escondi-
dinho, O Nau, Restaurante Pescador 
2, O Petisco, O Praxedes, O Ramila, O 
Tavira, Restaurante Oficina do Peixe, 
Peixe no Largo, Restaurante Pinga 
Amor 2, Rebarca e Restaurante Baía.

Uma lista na qual também estão 
integrados o Restaurante Barmar, 
Restaurante Novo Lídia, Restaurante 
Velho Lídia, Restinguinha, Ribeirinha 
do Sado, Sangue na Guelra, Solar do 
Marquês, Taberna de Azeitão, Tasca 
do Toninho, Tasca Xico da Cana, Tasca 
Kefish e Verde e Branco.

No último dia desta semana espe-
cial, a chef Maria João Patronilho da 
Siso Gastronomia Artesanal, promove 
uma degustação comentada gratuita 
na Casa da Baía, a partir das 18h00, 

“SEMANA DA SARDINHA”

Cidade une 49 restaurantes 
em homenagem gastronómica 
à rainha do peixe assado

sujeita a inscrição prévia e número 
limitado de participantes, “de acordo 
com as normas estabelecidas pelas au-
toridades de saúde”, garante a Câmara 
de Setúbal.

A par da autarquia, a iniciativa “Se-
mana da Sardinha” é organizada com 
o contributo da Docapesca, sob o selo 
da marca Setúbal Terra de Peixe e com 
o apoio da Makro. 

Terra de Peixe
O reconhecimento de Setúbal como 
terra de bom peixe tornou-se oficial 
em 2019, com a integração do conce-
lho na “Nobre Confraria Gastronómica 
do Melhor Peixe do Mundo”.

Durante o evento de reconhecimen-
to, em representação da Câmara de 
Setúbal, o vereador Manuel Pisco 
referiu que “os setubalenses já sa-
biam que tinham o melhor peixe do 
mundo, faltava apenas a vaidade para 
reconhecer isso”.

No parecer do vice-presidente da 
Câmara, o reconhecimento por parte 
da Confraria do Peixe incentivou um 
trabalho realizado desde há muitos 
anos, “em prol da preservação, susten-
tabilidade da pesca e consumo, para 
que as gerações vindouras continuem 
a conhecer o peixe da costa portu-
guesa”. Na época, António Cristóvão, 
grão-mestre da Confraria do Peixe, 
destacou precisamente o objectivo da 
“sustentabilidade e a biodiversidade” 
como lema da “Nobre Confraria Gas-
tronómica do Melhor Peixe do Mun-
do”, para que seja possível “amanhã 
continuarmos a ter o melhor peixe do 
mundo”. A.M.V

DR
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prontamente limpa pelos “serviços 
da autarquia de Setúbal”, revela o 
município em texto publicado na 
sua página da rede social Facebook. 
“É urgente que os autores sejam 
procurados e identificados 
pelas autoridades e sujeitos a 
julgamento”, lê-se na mesma nota.

Peça em 
homenagem à 
educação na rotunda 
do Bairro do Liceu 
vandalizada

A nova rotunda situada nas 
imediações do Estádio do Bonfim 
recebeu, na passada semana, uma 
peça decorativa, que foi ontem 
à noite vandalizada com grafitis. 
A peça, criada em “homenagem 
à educação e às personalidades 
centrais da cultura”, foi 

PUBLICIDADE

Maria Carolina Coelho

Em execução desde o 
início do mês de Julho, 
intervenção conta com 
o apoio da Câmara 
Municipal

DAR RESPOSTA AOS PEDIDOS DOS MORADORES

União das Freguesias avança 
com obra na Rua de Goa para 
“melhorar acessos pedonais”

A União das Freguesias de Setúbal 
tem em execução uma obra de requa-
lificação a acontecer na Rua de Goa, 
no Bairro do Liceu, com o objectivo 
de “melhorar os acessos pedonais do 

DR

local e evitar a ocorrência de infiltra-
ções de água nas habitações existen-
tes”, lê-se em comunicado. 

A intervenção, que teve “início na pri-
meira semana de Julho”, acontece para 
dar “resposta aos pedidos dos morado-
res” desta zona e “conta com a colabo-
ração da Câmara Municipal de Setúbal, 
através da cedência de materiais”. Para 
o efeito, vai ser construída “uma nova 
zona pedonal junto aos edifícios da rua, 
de forma a evitar infiltrações de água 
nas habitações, devido à proximidade 
dos espaços verdes existentes no local, 
e, ainda, um muro para delimitação dos 
espaços ajardinados”.

Trânsito condicionado   
em rua de Azeitão
A Rua de São João, em Aldeia de 
Irmãos, Azeitão, vai estar amanhã 
“condicionada ao trânsito automó-
vel, entre as 08h00 e as 20h00” de-
vido à “construção de um ramal de 
saneamento no troço compreendido 
entre as ruas do Progresso e José 
Augusto Coelho”, refere a Câmara 
Municipal de Setúbal em nota de 
imprensa. Por este motivo, a autar-
quia sugere que “os automobilistas 
circulem pelas ruas do Progresso, 
São João, lado norte, e José Augus-
to Coelho”.

DISPONÍVEIS 23 FORMAÇÕES 

HOJE PELAS 21H00

IPS abre 1.ª fase de 
candidaturas aos Cursos 
Técnicos Superiores 
Profissionais

Nomeação episcopal de D. Manuel 
Martins há 45 anos recordada 
em videoconferência

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) tem a partir desta semana, e 
até ao dia 31 de Agosto, em aberto a 
1.ª fase de candidaturas aos Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais 
(CTeSP). No total, estão disponíveis 
“23 formações de curta duração, 
a que podem aceder todos os es-
tudantes com o ensino secundário 
completo ou ensino profissional equi-
valente”, refere o estabelecimento de 
ensino em comunicado. 

Os CTeSP disponíveis para o pró-
ximo ano lectivo dividem-se “em 
áreas tão diversas como Videojogos 
e Aplicações Multimédia, Veículos 
Eléctricos, Produção Aeronáutica, 
Desportos de Natureza, Produção 
Audiovisual, Serviço Familiar e Comu-
nitário, Apoio à Gestão de Organiza-
ções Sociais, Assessoria de Gestão, 
Gestão de Turismo e Logística, entre 

A nomeação de D. Manuel Martins pa-
ra 1.º Bispo de Setúbal aconteceu há 
45 anos e, para recordar o momento, 
realiza-se hoje um Webinar [video-
conferência com intuito educacio-
nal], sob o tema “A opção preferencial 
pelos pobres e a missão do Bispo – o 
exemplo de S. Óscar Romero”.

O debate, agendado para o horário 
compreendido entre as 21h00 e as 
22h30, vai contar com uma sauda-

muitas outras, dentro da tecnologia, 
ciências sociais e ciências empresa-
riais”. As candidaturas devem ser 
“submetidas, exclusivamente, online 
através do preenchimento do formu-
lário disponível no portal do IPS”.

“Recorde-se que esta modalidade 
de formação permite a aquisição de 
conhecimentos especializados, con-
ferindo uma qualificação de nível 5 do 
Quadro Nacional de Qualificações, 
bem como a possibilidade de, pos-
teriormente, ingressar nas licencia-
turas leccionadas pelo IPS. Algumas 
formações decorrem, também, em 
Grândola (Produção Aeronáutica e 
Gestão de Turismo), Lisboa (Reabi-
litação Energética e Conservação de 
Edifícios), Ponte de Sor (Produção 
Aeronáutica) e Sines (Automação, 
Robótica e Controlo Industrial e Lo-
gística)”, lê-se na mesma nota.

ção inicial por parte do presidente da 
Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonse-
ca, responsável pela organização da 
iniciativa, e, em seguida, o cardeal 
Gregório Rosa Chávez vai apresentar 
o tema em questão. A videoconferên-
cia, moderada pelo jornalista Jorge 
Wemans, vai ser encerrada por D. Jo-
sé Ornelas, actual Bispo de Setúbal e 
presidente da Conferência Episcopal 
Portuguesa.
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Tarifário de saneamento e resíduos não 
sofreu alteração durante confinamento 

A Câmara da Moita emitiu na última 
semana um esclarecimento sobre a 
facturação da água no concelho, onde 
afirma que os tarifários destes ser-
viços, que incluem o Saneamento e 
os Resíduos “não sofreram quaisquer 
alterações”, pelo que “o eventual au-
mento que se verifique no valor da 
factura não é resultante de aumento 
dos valores das tarifas”, destaca.

O município recorda que a crise 
decorrente da pandemia Covid-19, 
obrigou ao Estado de Emergência a 
18 de Março, seguindo-se o período 
de confinamento que levou “à inter-
rupção das leituras de consumos nos 
contadores de água”, razão pela qual, 
entre Março e Maio, as facturas “fo-
ram baseadas em estimativas e não 
em leituras reais dos contadores”.

No mesmo esclarecimento, a 
autarquia acrescenta que durante 
aquele período foi mesmo “facilita-
do o acesso ao tarifário social, com 
a aceitação de uma declaração emi-
tida pela Segurança Social/Entidade 
patronal comprovativa da situação 
laboral, com referência ao valor men-
sal auferido”. A câmara refere que o 
‘software’ utilizado para emissão das 

A Câmara da Moita aprovou, na últi-
ma reunião daquele executivo, man-
ter a suspensão das taxas cobradas 
aos estabelecimentos com esplana-
das e toldos do concelho, até ao final 
do mês de Setembro, como “medida 
excepcional de apoio ao comércio lo-
cal” no âmbito da pandemia Covid-19. 

Luís Geirinhas

Facturas com valores 
mais elevados 
correspondem a 
estimativa de leitura 
feita pela autarquia 

MUNICÍPIO EMITE ESCLARECIMENTO 

ISENÇÕES NO COMÉRCIO LOCAL

DR

facturas é “certificado”, bem como 
“fiável e devidamente testado pelos 
seus produtores e pelos municípios 
que o utilizam”, lembrando que, 
quando não há leituras dos conta-
dores, o mesmo “faz estimativas de 
consumo e o valor apresentado é 

calculado em função do histórico do 
consumo anterior”.

Serviços voltam ao normal  
funcionamento
Entretanto, com o regresso dos servi-
ços municipais ao seu normal funcio-

namento, a Câmara da Moita garante 
que já “foram efectuadas recolhas de 
leituras reais”, onde são “abatidos os 
valores facturados anteriormente por 
estimativa, relativamente às tarifas 
variáveis”, tendo sido recolhida “uma 
leitura presencial em Junho, dando 

origem a uma factura real onde irá ser 
reflectido o acerto”.

A autarquia realça que “os consu-
midores nunca serão prejudicados, 
podendo até ser beneficiados, caso 
o maior consumo tenha ocorrido num 
único mês”.

Taxas de toldos e esplanadas suspensas até Setembro para apoiar empresários

Câmara garante que tarifários não foram alterados durante período de confinamento

Uma medida que, de acordo com a 
autarquia, a medida está com efeitos 
retroactivos desde o início de Julho.

A decisão surge na sequência da 
medida tomada em Abril, depois 
destes espaços terem encerrado 
“por força das determinações do 
Estado de Emergência” e que, neste 

momento, ainda enfrentam “medidas 
restritivas impostas à Área Metropo-
litana de Lisboa”, que se encontra em 
Estado de Contingência.

Entre as restrições actuais está a re-
dução dos horários de funcionamen-
to para todos os estabelecimentos de 
retalho e prestação de serviços, com 

encerramento às 20h00. Sendo os 
restaurantes a excepção, no caso de 
terem serviço de refeições no pró-
prio estabelecimento, e também no 
caso dos restaurantes com serviço de 
take away ou entrega no domicílio, os 
quais não podem fornecer bebidas 
alcoólicas no âmbito dessa atividade.

O consumo de bebidas alcoólicas é 
ainda proibido em espaços ao ar livre 
de acesso ao público, excepto nas 
esplanadas dos estabelecimentos 
de restauração e bebidas licencia-
dos, que apenas podem funcionar 
até às 20h00.
L.G.



de livros, brinquedos, mobiliário, 
discos, moedas, selos, acessórios, 
roupas ou porcelanas com valores 
de mercado mais acessíveis. 
As inscrições para participar na 
iniciativa devem ser realizadas 
através do email pav.mun.
exposicoes@mail.cm-moita.pt.

“Abra a 
Bagageira” 
na marginal 
a 25 de Julho

A marginal da Moita recebe a 25 
de Julho a habitual feira de artigos 
usados “Abra a Bagageira”, entre 
10h00 e as 18h00. Recorde-se que 
esta feira é promovida pela Câmara 
Municipal da Moita, no quarto 
sábado de cada mês, sendo uma 
oportunidade para a aquisição 
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Luís Geirinhas

Ruas da freguesia 
encheram-se de cor e 
som, num momento de 
alegria e esperança

JUNTA DE FREGUESIA PROMOVE “CANTIGAS DA RUA”

Trio eléctrico presta homenagem 
a colectividades de Alhos Vedros

A Junta de Freguesia de Alhos Ve-
dros manifestou, recentemente, o 
seu apoio e reconhecimento a todas 
as colectividades daquela localida-
de, com o evento itinerante “Canti-
gas da Rua” que, conforme noticiou 
O SETUBALENSE na última semana, 
percorreu várias artérias dos Bairros 
daquela zona do concelho da Moita, 
captando a atenção de muitos resi-
dentes.

Apesar das limitações decorrentes 
do estado de calamidade, devido à 
pandemia Covid-19, aquela autar-
quia quis desta forma comemorar a 
4 de Julho o Dia das Colectividades, 

“Cantigas da Rua” percorreu bairros com iniciativa para levar programa cultural à população

DR

que se assinalou no início deste mês, 
num “formato diferente, adaptado 
à realidade que vivemos”, frisou Eli 
Rodrigues, presidente da Junta de 
Freguesia.

A autarca sublinha a importância 
das colectividades no dia-a-dia da 
população, contribuindo para o seu 
bem-estar. “Da cultura ao lazer, do 
desporto à etnografia, muitas são as 
áreas de trabalho que o Movimento 

Associativo assegura, proporcio-
nando uma riqueza e diversidade 
cultural a todos, pelo que se torna 
também indispensável e merecido 
este reconhecimento a todos os que 
nas colectividades trabalham de for-
ma voluntária e graciosa”, salienta a 
presidente.

Naquele dia, as ruas da localida-
de encheram-se de cor e som, com 
a passagem de um trio eléctrico 

O concelho da Moita volta a receber, 
entre os próximos dias 24 e 31, e ao 
longo do mês de Agosto, a iniciativa 
“Cultura em Movimento”, composta 
por espectáculos de artes performa-
tivas, cinema, música e teatro, que 
integram uma programação que este 
ano vai obrigar a quem queira partici-
par que realize uma inscrição prévia, 
devido à pandemia Covid-19.

Neste âmbito, a autarquia lembra 
à população que o programa poderá 
estar sujeito a alterações, de acordo 
com as orientações da Direcção-Geral 
de Saúde, e que vai contar com o apoio 
das juntas de freguesia e do Movimen-
to Associativo concelhio.

A iniciativa arranca em Alhos Ve-
dros, na Praceta Almada Negreiros, 

JULHO E AGOSTO

“Cultura em Movimento” agita espaços 
públicos do concelho

no dia 24, pelas 19h00, com o evento 
“De Casa em Casa” e com a participa-
ção das trovadoras itinerantes. No dia 
seguinte, integrado na 25ª edição do 
Festival Sementes – Mostra Internacio-
nal de Artes para o Pequeno Público, 
promovido pelo Teatro Extremo, a 
Praça da República, no centro da Moi-
ta, recebe à mesma hora o espectáculo 
“Ni Pies Ni Cabeza”. A 26 de Julho, a 
“Cultura em Movimento” vai trazer 
ao Vale da Amoreira o evento “Aqui. 
E agora?”, uma performance com Mi-
guel Sermão e Mick Trovoada. No dia 
31, para encerrar o mês e antes da che-
gada das iniciativas agendadas para 
Agosto, o Largo 5 de Outubro, em Sa-
rilhos Pequenos, acolhe uma “Sessão 
de Contos” com Rodolfo Castro.    L.G.

BREVES

No âmbito do processo 
de corte de ervas que a 
Câmara da Moita tem vindo a 
realizar em vários pontos do 
concelho, também a Junta de 
Freguesia de Alhos Vedros 
procedeu, recentemente, a 
este tipo de acções na Rua 
Hipólito da Costa e no Cais 
do Descarregador, assim 
como nas respectivas zonas 
envolventes, tendo estendido 
esta limpeza à Urbanização 
Vila Verde.

O município moitense 
anunciou esta semana que 
as Pinturas Tradicionais em 
Embarcações e a Romaria 
a Cavalo Moita – Viana do 
Alentejo, estão entre os 
sete finalistas do distrito ao 
concurso 7 Maravilhas da 
Cultura Popular, que está a ser 
transmitido pela RTP, com as 
votações a decorrerem até 10 
de Agosto, data do programa 
de apuramento da região de 
Setúbal. 
A votação de ambas as 
finalistas pode ser feita 
através do 760 207 818 
(no caso das Pinturas 
Tradicionais) e pelo 760 
207 819 (Romaria a Cavalo), 
sendo que cada telefone 
tem direito a uma votação 
ilimitada. Também a Festa em 
Honra de Nossa Senhora da 
Boa Viagem, na categoria de 
Procissões e Romarias (760 
207 816), apresentada pela 
Paróquia da Moita, é finalista 
regional de um total de 140 
patrimónios apresentados a 
nível nacional.

LIMPEZA
Corte de ervas 
prossegue em 
Alhos Vedros

CONCURSO
Moita finalista das 
7 Maravilhas da 
Cultura Popular

DR

abrilhantado pelo Trio Eléctrico LR. 
O espectáculo percorreu todos os 
bairros daquela zona, com o propó-
sito de “levar a todos um momento 
de alegria e esperança”, realçou. 
Com paragem obrigatória junto das 
sedes sociais de cada colectividade, 
a iniciativa decorreu entre as 16 e as 
24 horas, cumprindo o “objectivo de 
assinalar um dia tão importante para 
a vida da freguesia”.
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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

Almada

Humberto Lameiras

O número de famílias 
a pedirem apoio 
aumentou e a Junta de 
Freguesia já faz contas 
para continuar a ajudar 

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA

José Ricardo diz que se desemprego aumentar 
a Costa da Caparica vai viver uma catástrofe

O apoio social e económico às fa-
mílias mais fragilizadas com a crise 
causa pela pandemia está na primei-
ra linha das preocupações da Junta 
de Freguesia da Costa da Caparica. 
Segundo diz o seu presidente, José 
Ricardo Martins, se a situação tem 
sido difícil, “tudo indica que pode-
remos ter tempos ainda piores”. 
O autarca receia o desemprego na 
localidade que, antevê, “é muito 
provável que aumente depois do 
Verão, e continue, pelo menos, até 
ao final do ano”. Será “uma catástro-
fe se não vierem apoios financeiros 
do Estado”.

Com a Costa da Caparica a ter a 
sua saúde económica agarrada ao 
comércio e restauração, o autarca 
receia que alguns estabelecimen-
tos não consigam resistir a esta 
crise. Aliás, nem tem a certeza se 
alguns operadores vão conseguir 
começar a pagar taxas como as de 
ocupação da via pública – caso da 
restauração – que tiveram isenção 
em Maio.    

Para responder aos problemas 
causados pela pandemia, a junta 
da cidade atlântica de Almada, 
através da Comissão Social de 
Freguesia, que envolve vários 
parceiros, como o Centro Social 
Paroquial Nossa Senhora da Con-
ceição, GNR e Bombeiros Volun-
tários de Cacilhas, ergueu o plano 
“Costa Solidária “ e, em conjunto, 

José Ricardo Martins está preocupado

DR

estruturou várias linhas de apoio 
às famílias carenciadas, idosos e 
também aos alunos, mas os custos 
para a autarquia ameaçam tornar-
-se “incomportáveis”.

Daí que José Ricardo que o Es-
tado, através da ‘bazuca’ finan-

ceira do Fundo de Recuperação 
da União Europeia, “não se pode 
esquecer de apoiar as instituições 
particulares de solidariedade so-
cial e das autarquias”. Até agora, 
diz, a Segurança Social de Setú-
bal tem “agilizado procedimen-

tos” para dar resposta às várias 
questões que sucederam com a 
pandemia, mas “é preciso mais da 
parte do Governo”.

Com o relatório de Maio da Comis-
são Social de Freguesia sobre a crise 
pandémica Covid-19 a revelar várias 
despesas com medidas de apoio lo-
cais, os olhos do presidente da Fre-
guesia viram-se, no entanto, para a 
baixa das receitas da junta. Sendo 
uma cidade que vive do turismo, a 
capitalização vem em grande parte 
das taxas sobre o comércio e mer-
cados - que deixaram de se realizar. 
Já quanto às despesas, como vários 
eventos tradicionais da cidade não 
se realizaram, não houve gastos em 
financiamentos para estes, sendo 
que as verbas foram canalizadas 
para o apoio social.

Mas o mesmo documento tam-
bém diz que aumentaram expo-
nencialmente os pedidos de ajuda 
por parte de famílias economica-
mente fragilizadas. Ou seja, os 
atendimentos de emergência so-
cial cresceram 148% comparativa-
mente aos meses de Dezembro, Ja-
neiro e Fevereiro. Outro dado são 
as 35 famílias que, pela condição 
de lay-off, passaram a necessitar 
de apoio com bens essenciais.

Com o relatório de Junho ainda 
em preparação, José Ricardo Mar-
tins já consegue prever que o núme-
ro de famílias carenciadas a preci-
sarem de apoio “não terá baixado”, 
pelo contrário, a comprovar-se um 
aumento da taxa de desemprego, 
“vamos ter mais pessoas a pedir aju-
da à Junta de Freguesia, ao Centro 
Paroquial ou outras instituições”. 
Por isso, é peremptório sobre os eu-
ros a serem disponibilizados através 
do Fundo de Recuperação para as 
autarquias e instituições de apoio 
social; “ou dinheiro ou fome”.

INTERNACIONAL

Festival 
Sementes 
encurta 
programa 

O Sementes - Mostra Internacional de 
Artes para o Pequeno Público, organi-
zado pelo Teatro Extremo, com direc-
ção artística do actor Rui Cerveira, está 
a celebrar 25 anos com uma progra-
mação dedicada ao público familiar.

Entre os dias 24 de Julho e 2 de 
Agosto, o Sementes acontece em 
Almada, no Teatro-Estúdio António 
Assunção e ao ar livre no Museu da Ci-
dade, em Almada, e por outras praças 
e espaços públicos da Freguesia do 
Laranjeiro e Feijó, e ainda dos muni-
cípios da Moita e Montemor-o-Novo. 

Este ano, devido à situação pan-
démica, a organização refere que se 
decidiu por uma programação mais 
reduzida em quantidade, mas “não 
em qualidade”. Assim, a 25.ª edição 
“mantém o seu carácter interna-
cional”, trazendo duas companhias 
estrangeiras de Espanha e de Itália e 
oito nacionais provindas de Almada, 
Lisboa, Sintra, Leiria, Loulé e Mato-
sinhos, com espetáculos de dança, 
circo, multidisciplinares, teatro, ma-
rionetas, música e palhaços.

Para assinalar esta edição de bodas 
de prata, num tempo de incertezas, o 
Teatro Extremo promove, ainda, um 
espaço de debate sobre o tema “As 
artes, as crianças e a democracia: 25 
anos do Festival Sementes” com An-
tónio Ângelo Vasconcelos, licenciado 
em Ciências Musicais pelo Conserva-
tório de Música Calouste Gulbenkian 
em Aveiro e doutorado em Educação 
pela Universidade de Lisboa.

O programa completo da 25ª edi-
ção de “Sementes – Mostra Inter-
nacional de Artes para o Pequeno 
Público” estará em breve disponível 
no site do Teatro Extremo. 

Humberto Lameiras
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bispo de Setúbal é uma 
criação da escultora 
setubalense Maria José 
Nunes de Brito “e esteve 
a ser produzida durante o 
período de confinamento”, 
explica a presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal

Depois da aprovação de 
imagem, “a justa homenagem” 
aguarda agora a obra de 
cantaria necessária para a sua 
instalação “naquela que foi a 
casa de D. Manuel Martins: a 
diocese de Setúbal”, afirma a 
autarca.

Município vai 
homenagear
D. Manuel 
Martins com 
estátua na Sé

Maria das Dores Meira 
anunciou, em sessão de 
Câmara, que a Sé de Setúbal vai 
receber uma estátua de corpo 
inteiro de D. Manuel Martins, 
sendo esta uma doação do 
município à diocese.
A homenagem ao antigo 

Hoje, faz 45 anos que foi 
criada pelo herói e mártir 
S. Paulo VI a Diocese de 
Setúbal e nomeado o seu 

primeiro Bispo: D. Manuel da Silva 
Martins. Há muito se esperava pe-
lo reconhecimento da maturidade 
eclesial deste grande punhado de 
cristãos católicos que viviam na Re-
gião de Setúbal. Este acontecimento 
suscitou, em muitos, duas reações: 
uma de grande alegria pela criação da 
Diocese; outra de enorme deceção, 
por ter sido escolhido para bispo uma 
pessoa, totalmente, desconhecida.

As grandes expetativas estavam 
na nomeação do Cónego João Al-
ves que conhecia bem o território 
da nova Diocese e as suas gentes. 
Para além disto, tinha sido o principal 
artesão desta Igreja Particular. Ao 
contrário do desejado, ele foi man-
dado para Coimbra, como Bispo 
Auxiliar, e, para Setúbal, tinha sido 
escolhido um padre da Diocese do 
Porto. Sempre que se celebrar o 

Diocese de 
Setúbal criada 

há 45 anos

OPINIÃO

Eugénio Fonseca

aniversário da Igreja sadina nunca 
se deverá esquecer uma palavra de 
gratidão a D. João Alves. Dele me 
ficaram muitas e gratas memórias 
no que respeita a ensinamentos e 
propostas de vida. Jamais esquece-
rei o dia em que, em Fátima, onde o 
visitei algumas vezes, a propósito 
de situações que me incomodavam 
na Igreja, disse-me: só critica a Igreja 
quem a ama. Percebi o alcance desta 
mensagem. Pior é a indiferença e a 
resignação perante o mal.

O desenvolvimento da Região de 
Setúbal seria, hoje, bem diferente 
se, no plano religioso, não tivesse, 
há 45 anos, assumido o estatuto de 
Diocese, sem esquecer também a 
ação benéfica de outras Confissões 
Religiosas. A identidade e autonomia 
regionais saíram mais reforçadas; a 
criação de condições para uma maior 
consciência de participação nas cau-
sas públicas passou a ter mais uma 
instância motivadora; o desenvolvi-
mento económico e social tornou-se Presidente da Cáritas Portuguesa

estendidas a toda a colaboração, sem 
receio de delegar qualquer forma de 
poder; sensível aos problemas e ex-
petativas dos outros; propondo sem 
impor. Revelou-se, ao contrário dos 
desiludidos com a escolha dele para 
Setúbal (nos quais eu me incluía), o 
Bispo certo para esta Diocese. Afinal, 
surpreendeu pela positiva.  

No dia 26 de outubro de 1995 ( 
nos 20 anos da sua Ordenação Epis-
copal) escreveu: É hora de agradecer 
a Deus todos  os desafios que me lan-
çou nos tempos difíceis em que me 
chamou a servir este povo, o bom 
clero, religiosos/as que me deu, os 
leigos empenhados e coerentes que 
pôs a fazer marcha comigo.

Sei que interpreto o sentir de mui-
tos ao dizer: D. Manuel, nós é que 
estaremos sempre infinitamente 
gratos a Deus pelo dom que conce-
deu à Igreja de Setúbal na pessoa do 
seu primeiro Bispo.

mais humano, por se ter assumido, 
com maior vigor, a importância da 
Pessoa. Poderia objetivar, com 
exemplos de ações concretizadas, 
o que acabo de afirmar, mas realço 
duas das mais evidentes que foram: 
a criação do Plano de Emergência e 
a Operação Integrada de Desenvol-
vimento para a Península de Setú-
bal (OIDPS). Tudo seria diferente, 
se o primeiro Bispo de Setúbal não 
tivesse sido quem foi.

D. Manuel Martins foi, em Setú-
bal, o expoente mais alto da inter-
venção, durante os 23 anos em que 
esteve em Setúbal, nos principais 
vetores necessários para um de-
senvolvimento verdadeiramente 
humano. Foi um Bispo que soube 
ler os sinais dos tempos e agir em 
conformidade; sabia escutar e re-
colher das pessoas o que de melhor 
(mesmo que pouco) elas tinham; 
aberto a todas as correntes de pen-
samento sem dogmatismos inúteis 
nem preconceitos; de mãos sempre 
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ANUNCIE
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

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

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO 

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO 

CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO 

Classificados

EXTRACTO

---Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na Avenida 
Bento Gonçalves, número 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por Escritura de 
Justificação lavrada neste Cartório no dia treze de Julho de dois mil e vinte, a folhas cento e duas e 
seguintes do Livro Cento e Vinte e Cinco - A, MANUEL JOAQUIM BANHA ALDEIAS RUSSO 
e mulher CARLA SOFIA CORREIA MARTINS, casados sob o regime da comunhão de bens 
adquiridos, residentes na Rua da Sede, número 3-A, Piçarras, Vendas Novas, DECLARARAM, 
que são donos e legítimos possuidores, do PRÉDIO RÚSTICO, com a área total de trinta e seis mil 
duzentos e vinte e três metros quadrados, composto por montado de azinho, sobro, cultura arvense, 
olival e vinha, que confronta a norte e poente com Manuel Luís Russo, a nascente com Rua de serventia 
e a sul com António Luís Aldeias, sito em Courela das Piçarras, freguesia e concelho de Vendas 
Novas, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Vendas Novas, inscrito na respetiva 
matriz predial rústica sob parte do artigo 23, da secção O, da freguesia de Vendas Novas, de onde o 
prédio justificado se destina a ser desanexado. ----------------------------------------------------------------- 
- Que, tal como consta da matriz, foi titular do prédio rústico do qual o usucapido faz parte, Manuel 
Luis, casado com Miquelina Antónia Aldeias sob o regime da comunhão geral de bens, avós paternos 
do declarante marido. ------------------------------------------------------------------------------------------
- Que, em meados de mil, novecentos e sessenta e nove, em data que não conseguem bem precisar, o 
referido Manuel Luís, procedeu à divisão material do prédio atrás referido, com o objetivo de proceder 
à doação em vida aos respetivos filhos, tendo ficado adjudicado a Leonel Manuel Aldeias, o prédio 
no inicio identificado e justificado, os quais entraram na posse efectiva do mesmo, o qual passou a 
constituir prédio distinto e independente dos demais desde então. ----------------------------------------
- Que, no decurso do ano de mil, novecentos noventa e oito, o referido Leonel Manuel Aldeias Russo, 
devidamente autorizado por sua mulher doou, de forma meramente verbal, a totalidade do prédio no 
inicio identificado e justificado ao seu filho, ora declarante marido, o qual a partir da referida data 
continuou o exercício da posse que havia sido iniciado por seus pais. -----------------------------------
- Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido e e de forma 
ininterrupta, já adquiriram o referido imóvel, por USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta forma 
originária de aquisição, para todos os efeitos legais. -----------------------------------------------------------
ESTÁ CONFORME. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Setúbal, aos treze de Julho de dois mil e vinte. 

A Notária
Sandra Bolhão

Reg. sob o n.º 96

EXTRACTO

---Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na Avenida Bento 
Gonçalves, número 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por Escritura de Justificação 
lavrada neste Cartório no dia treze de Julho de dois mil e vinte, a folhas cento e dezassete e seguintes do 
Livro Cento e vinte e cinco - A, RICARDO PIRES JORGE, solteiro, maior, residente em Agualva de Cima, 
CCI 3004, Águas de Moura, Palmela, SÓNIA ISABEL GALVÃO FAJARDO, divorciada,  residente na 
Rua dos Marmeleiros, CCI 7007, Craveira do Norte, Pegões, Montijo, EZEQUIEL FAJARDO JORGE, 
solteiro, menor, de treze anos, residente na mencionada Rua dos Marmeleiros, CCI 7007 e SAMUEL INÁCIO 
JORGE, solteiro, menor, de catorze anos, natural da freguesia de Poceirão, concelho de Palmela, residente na 
mencionada Rua da Feijoeira, CCI 3814, Lagoa do Calvo, Poceirão, Palmela, DECLARARAM que, com 
exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores, em comum e sem determinação de parte ou direito, do 
PRÉDIO URBANO, com a área total de trezentos metros quadrados, composto por terreno para construção, a 
confrontar a norte com lote 1322, a sul com Rua das Amendoeiras, a nascente com lote 1370 e a poente com 
lote 1372, sito na Rua das Amendoeiras, lote 1371, Boa Água 1, freguesia de Quinta do Conde, concelho de 
Sesimbra, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 19395, da freguesia de Quinta do Conde. ------------ 
- Que, o identificado prédio faz parte, logo é a desanexar, da parte rústica do PRÉDIO MISTO, com a área total 
de dois milhões seiscentos e quatro mil e sessenta e seis vírgula setenta e cinco metros quadrados, composta a 
parte rústica por a) Pinhal, árvores de fruto, cultura arvense, cultura arvense de regadio, horta, mato e terreno 
estéril e composta a parte urbana por b) edifício de rés-do-chão com 4 compartimentos e primeiro andar com 
5 compartimentos, para habitação, sito na freguesia de Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o número OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E 
UM, da freguesia de Quinta do Conde, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1272 e na matriz predial 
rústica sob parte dos artigos 1 e 3, ambos da secção C, da freguesia de Quinta do Conde.------------------  
- Que, o prédio ora justificado, juntamente com a restante parte da qual será desanexado, pertencia como bem 
próprio seu a António Xavier de Lima, casado com Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima sob o regime da 
comunhão de bens adquiridos, que no início do ano de mil, novecentos e setenta e três o vendeu verbalmente a 
Silvino Caseiro Jorge, solteiro, maior. Que o referido Silvino Caseiro Jorge faleceu a vinte e quatro de Março 
de mil novecentos e noventa e seis, tendo deixado três filhos, seus únicos herdeiros legitimários, Fernando 
Manuel Caseiro Jorge (presentemente falecido), Ricardo Pires Jorge, o aqui primeiro outorgante, e Mónica 
Pires Jorge, a representada da segunda outorgante identificada em A). Que o referido Fernando Manuel 
Caseiro Jorge, veio a falecer a seis de Março de dois mil e treze, tendo deixado dois herdeiros legitimários, 
solteiros, menores, Samuel Inácio Jorge e Ezequiel Fajardo Jorge.------------------------------------------------------
-Os direitos possessórios que vinham sendo exercidos pelo referido Silvino Caseiro Jorge desde mil, novecentos 
e sessenta e três sobre a parcela de terreno em causa passaram a ser exercidos pelos seus sucessores, sem 
determinação de parte ou direito.-----------------------------------------------------------------------------------------
-Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido continuamente e de 
forma ininterrupta, por sucessão na posse, já adquiriram o referido prédio, por USUCAPIÃO, invocando, por 
isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.-----------------------------------------------
ESTÁ CONFORME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Setúbal, aos treze de Julho de dois mil e vinte.
 

A Notária
Sandra Bolhão

Reg. sob o n.º 117

EXTRACTO

---Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em Setúbal, na Avenida 
Bento Gonçalves, número 19-B, CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por Escritura 
de Justificação lavrada neste Cartório no dia catorze de Julho de dois mil e vinte, a folhas 
treze e seguintes do Livro Cento e Vinte e Seis - A, JOSÉ MANUEL RAMOS DOMINGUEZ 
PARDELHAS, e mulher MARIA JOSÉ DE SOUSA COSTA DOMINGUEZ PARDELHAS, 
casados sob o regime da comunhão de bens adquiridos, residentes na Rua Tomás da Fonseca, 
número 42, quinto andar letra A, Lisboa, DECLARARAM, que são donos e legítimos possuidores, 
do PRÉDIO URBANO, com área total cento e vinte e dois metros quadrados e área coberta de 
quarenta e dois metros quadrados, composto por rés-do-chão para habitação, a confrontar a norte 
e sul com Joaquina Custódia Caliço Rabeta Ramos, a nascente com Rua das Flores e a poente 
com Rua de Serventia, sito na Rua das Flores, número 20, freguesia e concelho de Vendas Novas, 
inscrito  na matriz predial urbana sob o artigo 4026, da freguesia de Vendas Novas. -----------------
- Que, o referido prédio é a destacar do PRÉDIO URBANO, sito na Rua das Flores, números 2, 4, 6,
10, 13, 14, 16, 18, 20 e Rua da Boavista, número 77, freguesia e concelho de Vendas Novas, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Vendas Novas sob o número CINCO MIL SETECENTOS 
E QUATRO, da dita freguesia, inscrito na matriz predial urbana sob os artigos 4019, 4020, 4021, 
4022, 4023, 4024, 4025, 4008 e 4026, todos da freguesia de Vendas Novas. --------------------------- 
- Que a totalidade do prédio supra identificado pertencia desde doze de Março de mil, novecentos 
e setenta e um, a Manuel Francisco Ramos e mulher Joaquina Custódia Caliço Rabeta Ramos, 
casados, sob o regime da comunhão geral de bens, por sucessão hereditária por óbito de Joaquim 
Jerónimo Rabeta, falecido no referido doze de Março. Que os referidos Manuel Francisco Ramos 
e mulher Joaquina Custódia Caliço Rabeta Ramos venderam verbalmente em mil novecentos 
e setenta e dois, a Manuel Dominguez Pardelhas e mulher Luísa Engrácia Ramos Pardelhas, 
casados que foram na comunhão geral de bens, pais do declarante marido a totalidade do prédio 
ora justificado. Que, desde a referida data entraram na posse do prédio. Que, no ano de mil, 
novecentos e noventa e três, os referidos Manuel Dominguez Pardelhas e mulher Luísa Engrácia 
Ramos Pardelhas doaram, de forma meramente verbal, o mencionado prédio aos declarantes, já 
no estado de casados.----------------------- ------------------------------------------------------------------
- Que os justificantes, desde a referida data, entraram na posse imediata do mencionado prédio 
urbano, devidamente autonomizado do remanescente do prédio, promovendo a reparações e 
algumas pinturas pontuais. ----------------------------------------------------------------------------------
- Que atendendo a qu,e a duração da sua posse, há mais de vinte anos, se tem mantido continuamente 
e de forma ininterrupta, já adquiriram o referido imóvel, por USUCAPIÃO, invocando, por isso, 
esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.--------------------------------------------
ESTÁ CONFORME. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Setúbal, aos catorze de Julho de dois mil e vinte.

A Notária
Sandra Bolhão

Reg. sob o n.º 148

(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

Necrologia

VENDO GARAGEM EM SETÚBAL
SITUADO NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS: • ÁREA UTIL 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

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

Classificados
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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

MARIA HELENA 
FERNANDES SILVA 

SANTOS

ANA PAULA 
BAPTISTA RÔLO

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 fa-
lecimento de Maria Helena Fernandes Silva 
Santos. A família vem por esta via agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram a acom-
panhar o funeral ou que, de qualquer outra 
forma, manifestaram as suas condolências.

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.

(1939 – 2020)
(1945 – 2020)

(1965 – 2020)
Participação e 
AgradecimentoParticipação e 

Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

FALECEU A 28/06/2020

HEDVIGES MARIA SANTANA 
FERNANDES 

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

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 13/07/2020

ORLANDO LINO BRAZ 
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

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

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 14/07/2020

RAMIRO PEREIRA
DE CARVALHO 

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

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

Necrologia

ANUNCIE NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO

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
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Região

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

PUBLICIDADE
São 14 as famílias 
carenciadas, 
acompanhadas pelas 
redes locais, que agora 
estão a receber cabazes 
de alimentos

REDE SOLIDÁRIA

Alcácer do Sal reforça 
apoio alimentar às 
famílias carenciadas  

O Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas, no con-
celho de Alcácer do Sal, reforçou a 
sua rede de apoio para melhorar a 
resposta ao número de destinatários.

Neste âmbito, a Câmara Municipal 
decidiu manter o compromisso de, em 
conjunto com o Centro Cultural dos 
Bairros de São João e Olival Queimado, 

participar na organização e distribui-
ção de cabazes de alimentos a 14 famí-
lias carenciadas acompanhadas pelas 
Redes Locais de Intervenção Social.   

O apoio do município à distribuição 
desta ajuda alimentar começou o mês 
passado, providenciando o acondicio-
namento dos cabazes num armazém, 
assim como o transporte e um funcio-
nário para a entrega dos mesmos.

Esta ajuda solidária, agora alargada, 
faz parte de um conjunto de medidas 
excepcionais adoptadas pelo Centro 
Cultural dos Bairros de São João e Oli-
val Queimado, com vista a responder 
ao agravamento da situação económi-
ca e social das pessoas mais carencia-
das, decorrente do surto pandémica 
decorrente do vírus Covid-19.

Medidas de apoio excepcionais às famílias

DR

CONFORTO DOS UTENTES

PREVENÇÃO

Investimento de 500 mil euros para climatização 
no Centro Hospitalar Barreiro Montijo

Exército e Marinha mobilizados
para responder a risco de incêndio 

Com o lema “Climatizar também 
ajuda a cuidar” e com o apoio do 
Programa “EDP Solidária – Saúde 
2018”, o Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo (CHBM) deu por concluí-
da uma intervenção que permitiu 
“melhorar o conforto térmico dos 
utentes e dos profissionais de saú-
de”, numa iniciativa que teve por 
objectivo contribuir “para uma re-
dução do risco de agravamento dos 
problemas de saúde”.

Com esta obra de beneficiação, 
segundo aquele centro hospitalar 
foi possível “melhorar a climatiza-
ção das salas de espera e gabinetes 
de atendimento” dos serviços de 
Urgência Geral e Pediátrica, da sala 

O Exército e a Marinha vão mobilizar, 
até amanhã, 126 militares, distribuí-
dos por 14 distritos, entre eles o de 
Setúbal, para ajudar a “minimizar 
o risco de incêndios” em Portugal, 
anunciou o Estado-Maior-General 
das Forças Armadas (EMGFA).

Os 126 militares vão fazer acções de 
patrulhamento em 14 distritos de Por-
tugal continental, a pedido da Autorida-
de Nacional de Emergência e Protecção 
Civil (ANEPC), “por forma a minimizar o 
risco de incêndios florestais”, segundo 
um comunicado do EMGFA.

As acções, entre as 10h00 e as 
20h00 vão decorrer nos distritos de 
Setúbal, Beja, Braga, Bragança, Cas-
telo Branco, Coimbra, Guarda, Faro, 
Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, 
Vila Real e Viseu.

Na terça-feira, a secretária de Esta-
do da Administração Interna alertou 
para "um cenário meteorológico mui-
to complicado" nos próximos dias, 
com um potencial de ocorrências 
de incêndios florestais "difíceis de 
gerir" e que se podem tornar "quase 
catastróficos".

de realização de exames de tomo-
grafia computorizada do Serviço de 
Imagiologia, assim como as futuras 
instalações destinadas à implemen-
tação do Hospital de Dia de Psiquia-
tria do Montijo.

“Através da aquisição e instala-
ção de equipamentos de climati-
zação e renovação de ar, bem co-
mo caixilharias e janelas de vidro 
duplo que garantem o isolamento 
térmico, foi possível melhorar o 
conforto dos utentes e familiares 
enquanto aguardam e recebem 
cuidados de saúde”, adianta o 
equipamento de saúde, num in-
vestimento total que rondou os 
500 mil euros, dos quais 60 por 

cento foram financiados pela Fun-
dação EDP.

Destaque-se que o Programa EDP 
Solidária – Saúde é uma iniciativa 
daquela Fundação, que “visa apoiar 
projectos que melhorem as condi-
ções clínicas e sociais decorrentes 
de problemas de saúde e a doação 
de equipamentos médicos que 
não sejam de consumo corrente e 
de utilização primária”, tendo em 
2018 tido como objectivo apoiar 
as iniciativas que melhorassem o 
conforto térmico dos utentes, nas 
instalações das entidades do Ser-
viço Nacional de Saúde e Institui-
ções Particulares de Solidariedade 
Social. LG



A EDP veio ontem garantir que está 
a estudar a situação dos 107 traba-
lhadores da central de carvão de Si-
nes, uma unidade de produção que 
a energética pretende encerrar em 
Janeiro de 2021.

Depois de, na terça-feira, a em-
presa ter anunciado que iria an-
tecipar em dois anos o fecho das 
suas centrais na península Ibérica, 
o presidente da Câmara de Sines, 
Nuno Mascarenhas, no mesmo 
dia, apelou para um “compromisso 
firme” do Governo para encontrar 
uma solução para os trabalhadores 
afectados com o encerramento da 
termoeléctrica.

Um dia depois, fonte oficial da 
EDP veio dizer à Lusa que a eléc-
trica “respeitará integralmente 

todas as suas responsabilidades 
de índole laboral".

Sobre os 107 colaboradores, diz 
que “uma parte preenche requisitos 
de reforma e pré-reforma, pelo que 
poderá ser acordada a passagem a 
essa condição, e os restantes terão 
acesso de oportunidades de mobi-
lidade no grupo EDP", adiantou a 
mesma fonte.

Entretanto o autarca socialis-
ta, depois de ter reunido com a 
administração da EDP Produção 
“para encontrar soluções que 
minimizem o impacto do encer-
ramento da central” na região, 
reconheceu que “há um conjunto 
de projectos em Sines que podem 
absorver parte da mão-de-obra”, 
mas que, para isso, é necessário 
que se passe “dos acordos escri-
tos à acção”.

“É importante que haja da parte 
do Ministério do Trabalho [Solida-
riedade e Segurança Social] um 
compromisso firme de solução 
para os trabalhadores que, a par-
tir de Janeiro, poderão ter proble-
mas em termos laborais”, afirmou 
o autarca. 

A Câmara de Grândola, em 
parceria com a Associação de 
Comércio, Indústria, Serviços 
e Turismo do Distrito de 
Setúbal tem a decorrer até 
30 de Novembro o programa 
“EuComproEmGrândola”.
O objectivo é incentivar 

a compra no comércio e 
restauração do concelho. 
Vão realizar-se cinco sorteios 
mensais, no primeiro dia útil 
de cada mês e abertos ao 
público, num valor total de 5 
mil euros.
Para sorteio serão utilizados 

cupões de compra consoante 
o valor consumido pelo 
cliente, em que 1 cupão 
corresponde a 15 euros de 
compras e sendo entregues 
cupões por cada múltiplo de 
15 até um valor máximo de 
300 euros. 
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Câmara promove 
EuComproEmGrândola 

Em décadas, a pandemia 
do novo Coronavírus (CO-
VID-19) é a maior emergên-
cia de saúde pública que a 

comunidade internacional enfrenta, 
uma situação inédita e absolutamen-
te singular.

Identificado na China no final de 
2019, o COVID-19 tem um alto po-
tencial de contágio e a sua incidência 
aumentou exponencialmente, tendo 
sido reconhecida a sua transmissão 
generalizada como uma pandemia, 
pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS).

Para além das preocupações quan-
to à saúde física, o vírus traz também 
preocupações quanto ao sofrimento 
psicológico, que pode ser experien-
ciado tanto pela população em geral 
como pelos profissionais de saúde 
envolvidos.

Informações dúbias ou mesmo fal-
sas sobre fatores relacionados com 
a transmissão do vírus, o período de 
confinamento e isolamento social, o 
seu alcance geográfico, o número de 
infetados e a sua taxa de mortalidade 
real levam à insegurança e ao medo 
na população. 

A situação de incerteza, acentuada 
pelas medidas de controle e pela falta 
de mecanismos terapêuticos efica-
zes, conduz a implicações diretas 
no quotidiano e na saúde mental da 
população.

É importante entender as reper-
cussões psicológicas e psiquiátricas 
de uma pandemia, bem como consi-
derar as emoções envolvidas.

Estudos revelam que, durante as 
pandemias, o número de pessoas 
cuja saúde mental é afetada tende a 
ser maior que o número de pessoas 
afetadas pela infeção. Tragédias an-
teriores mostram que as implicações 
para a saúde mental podem durar 
mais tempo e ter maior prevalência 
que a própria pandemia e que os im-
pactos psicossociais e económicos 
podem ser incalculáveis se conside-
rarmos a sua repercussão em diferen-
tes contextos.

Saúde mental em tempos
de pandemia

OPINIÃO

Sofia Araújo

Estudos sobre implicações na saú-
de mental decorrentes da pandemia 
ainda são escassos, por se tratar de 
um fenómeno recente, mas apontam 
para repercussões negativas impor-
tantes. 

Os profissionais de Saúde Mental 
podem dar importantes contributos 
para enfrentar as repercussões da 
COVID-19, realizando intervenções 
psicológicas durante a vigência da 
pandemia, minimizando implicações 
negativas e promovendo a saúde 
mental, bem como em momentos 
posteriores, quando a população 
necessitar de se readaptar e lidar 
com as perdas e as transformações 
ocorridas.

Psiquiatras, psicólogos, enfermei-
ros psiquiátricos e assistentes sociais, 
desempenham um papel central e de-
vem estar na linha da frente, desem-
penhando um papel de liderança nas 
equipas de planeamento e gestão de 
emergências. Prevenir, cuidar e tratar, 
em conjunto, é o objetivo. 

Políticas públicas de saúde men-
tal, em conjunto com estratégias de 
resposta a epidemias e pandemias, 
antes, durante e após o evento, são 
essenciais.

Em Portugal, o Plano Nacional de 
Saúde Mental 2007-2016, e extensão 
a 2020, definiu as estratégias para a 
área da saúde mental, incluindo a re-
forma dos serviços de saúde mental, 
com objetivos concretos.  

Este plano visa assegurar a toda 
a população portuguesa o acesso a 
serviços habilitados a promover a sua 
saúde mental, prestar cuidados de 
qualidade e facilitar a reintegração 
e a recuperação das pessoas com 
doença mental.

No âmbito da COVID-19, e ape-
sar de todos os constrangimentos 
consequentes de uma pandemia, 
os serviços de saúde mental do SNS 
organizaram-se para dar resposta 

às necessidades da população, 
pois “NÃO HÁ SAÚDE SEM SAÚDE 
MENTAL”.
Deputada do PS

O número de 
pessoas cuja 

saúde mental é 
afetada tende 

a ser maior 
que o número 

de pessoas 
afetadas pela 

infeção 

Além de um medo concreto da 
morte, o COVID-19 tem implicações 
noutras esferas. Uma nova organi-
zação familiar, o encerramento de 
escolas, empresas e locais públicos, 
as mudanças na rotina de trabalho, 
o isolamento social, potenciam uma 
série de riscos e consequências para 
a saúde mental.

A empresa diz 
que vai respeitar 
responsabilidades
e índole social

ENCERRAMENTO DA TERMOELÉCTRICA 

EDP garante que está 
a estudar a situação 
dos 107 trabalhadores 
da central de carvão

Humberto Lameiras

DR

A EDP decidiu anticipar em dois anos o fecho das centrais de carvão
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Desporto já a ganhar forma com a 
apresentação da equipa técnica 
que vai ser comandada por Mário 
Moço. 
Joaquim Mendes, Ricardo 
Amador e Afonso Lopes serão 
adjuntos e José Candeias o 
treinador de guarda-redes.

Mário Moço 
será o treinador 
da equipa B 
do Comércio 
Indústria

A criação de uma equipa B para 
fazer a ligação entre o futebol de 
formação e a equipa sénior foi 
uma intenção demonstrada ainda 
em período pré-eleitoral pelo 
então candidato a presidente, 
Vítor Augusto. A promessa foi 
cumprida e o projecto começou 

Vitória leva vantagem no mini-campeonato
a três com Portimonense e Tondela 

Concluída a 32.ª jornada da I Liga, 
Vitória FC, Portimonense e Tondela 
seguem agora, todos com 30 pontos, 
em igualdade na tabela classificativa, 
apenas à frente do já despromovido 
Desportivo das Aves. Apesar da posi-
ção indesejada que o conjunto setu-
balense ocupa, há um aspecto posi-
tivo a retirar: numa situação idêntica, 
em caso de necessidade de recorrer 
aos critérios de desempate, a equipa 
de Lito Vidigal leva vantagem sobre 
os algarvios e os beirões.

No desempate em caso de igual-
dade de pontos o ponto número 1 do 
regulamento da Liga diz o seguinte: 
“Para estabelecimento da classifica-
ção geral dos clubes que, no final das 
competições a disputar por pontos, 
se encontrarem com igual número de 
pontos, serão aplicados, para efeitos 
de desempate, os seguintes critérios, 
segundo ordem de prioridade: a) 
número de pontos alcançados pelos 
clubes empatados, no jogo ou jogos 
que entre si realizaram”.

Como o Vitória venceu em Tondela 
(0-3) e empatou (0-0) em Setúbal 
com os beirões, resultado idêntico 
ao verificado nos dois confrontos 
com o Portimonense, o clube verde 
e branco totaliza seis pontos nesse 
mini-campeonato. Já os algarvios, 
que venceram (1-2) em Tondela) e 
perderam 0-1 em Portimão, fica-
riam com cinco pontos, mais um do 
que o Tondela, que seria o penúltimo 
classificado e consequentemente o 
clube despromovido caso a prova 
terminasse agora.

Numa altura em que ainda faltam 
realizar duas jornadas, todos reco-
nhecem que é prematuro fazer estas 
e outras contas. Mais importante do 
que pensar na posição actual, em Se-

Ricardo Lopes Pereira

A duas jornadas do fim, 
três clubes seguem com 
30 pontos na tabela 
classificativa

CONTAS DA PERMANÊNCIA

LUSA

vai poder dar o contributo à equipa 
no duelo de terça-feira com os leões. 
Depois de se lesionar no ombro es-
querdo logo no primeiro minuto do 
jogo de segunda-feira com os fama-
licenses, o atacante fez ontem trata-
mento sendo que a sua recuperação 
está dependente da evolução clínica. 

Tal como sucedeu no dia anterior 
no Bonfim, Lito Vidigal continuou on-
tem a preparar a estratégia a colocar 
em prática no duelo em Alvalade da 
33ª jornada. Na sessão vespertina de 
ontem, ao contrário do dia anterior 
em que os titulares frente ao Fama-
licão realizaram trabalho específico 
de recuperação entre o relvado e o 
ginásio, o treinador já teve todos os 
jogadores aptos à sua disposição.

O Vitória, para não ficar dependente da calculadora, precisa de marcar golos e pontuar nos dois jogos que restam, frente a Sporting e Belenenses SAD

Auditoria adjudicada
Tal como O SETUBALENSE já tinha 
avançado, a direcção liderada por 
Paulo Gomes, eleita em Janeiro de 
2020, fez ontem ao final da tarde 
no Estádio do Bonfim a adjudicação 
da auditoria a realizar ao clube e à 
SAD. O contrato de prestação de 
serviços com a MCGodinho & Asso-
ciados prevê que sejam auditados 
os últimos cinco anos acrescidos de 
10 operações efetuadas em anos an-
teriores. Para esta tarefa o Conselho 
Fiscal e Disciplinar, presidido por 
João Martins, está disponível para 
receber pelo “ sugestões e informa-
ção relevante por parte dos sócios 
e que permita uma mais objectiva 
selecção.

túbal o objectivo passar por amealhar 
mais pontos de forma a ganhar van-
tagem sobre os opositores directos 
e poder festejar a tão desejada con-
tinuidade no principal escalão do 
futebol português.

O primeiro desafio que os sadinos 
terão será na terça-feira, pelas 19 
horas, no Estádio de Alvalade, dian-
te do Sporting, seguindo-se depois, 
na derradeira jornada, a recepção ao 
Belenenses SAD. Já o Portimonense 
desloca-se à Capital do Móvel para 
medir forças com o Paços de Ferreira 
e termina o campeonato no Algarve 
com o Aves, enquanto o Tondela 
recebe em sua casa o Sp. Braga e 
termina a competição no reduto do 
Moreirense.

Procurando alhear-se destas contas 
e preocupando-se apenas em fazer o 
que podem controlar, o plantel lidera-
do por Lito Vidigal continuou ontem, 
de tarde, no Estádio do Bonfim, a pre-
parar o duelo com os leões. As boas 
notícias para o técnico prendem-se 
com os regressos dos defesas Sílvio e 
Artur Jorge, jogadores que estiveram 
ausentes na ronda anterior (derrota 
1-2 com o Famalicão) devido a lesão.

No Bonfim nem tudo são boas no-
tícias, uma vez que Pirrri, central que 
completou uma série de nove cartões 
amarelos, ficará fora das opções. Em 
dúvida permanece Guedes, avançado 
que só depois de conhecer os resul-
tados dos exames complementares 
que vai realizar em breve saberá se 



CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso, romance intenso devido ao clima de amor em que vive. No plano 
profissional, terá êxito em todas as situações devido ao seu brilhante desempenho e 
entrega. Carta da Semana – A Papisa, esta carta mostra que não deve tomar nenhuma 
decisão sem reflectir e ponderar.

TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, pode evitar problemas não se metendo neles, parece complicado mas é 
fácil, basta que não se deixe influenciar e siga a sua intuição. No plano profissional, desempenhe 
os seus trabalhos como até aqui com descrição e com profissionalismo, não se deixe influenciar 
por intrigas e enredos, nem sequer dê ouvidos a futilidades dessas. Carta da Semana 
– O Diabo, esta carta mostra que as emoções estarão tensas e a tendência é mesmo para conflitos, 
por isso tente controlar-se. 

GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso, bom período para definir relações ou fazer alterações a nível pessoal. No 
plano profissional, novos desafios, o que indica que conseguirá ultrapassar problemas 
económicos. Carta da Semana – A Morte, esta carta mostra que algo está a mudar na sua vida, 
ultrapasse os momentos menos bons pensando no que deseja para o futuro.

CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso, progressos, deve dedicar mais tempo a este plano da sua vida de modo a 
que os laços afectivos fiquem fortalecidos. No plano profissional, o tempo é o melhor conselheiro, 
você está cheio de dúvidas, pois não sabe qual o melhor caminho a percorrer, espere 
mais um pouco. Carta da Semana – O Carro, esta carta mostra que vai conseguir ultrapassar 
todas as dificuldades que lhe surgirem.

LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimentos. 
Não tenha receio porque amar não é sinónimo de fraqueza nem de submissão. No plano pro-
fissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. Pondere primeiro. 
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.

VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso, semana de grandes demonstrações de amor e carinho, para isso disponibilize 
tempo para o passar com o seu amor. No plano profissional, consegue terminar com 
êxito todos os objectivos a que se propôs, embora parecesse impossível, o certo é que o seu 
sentido de responsabilidade faz muito por si. Carta da Semana – A Estrela, esta carta mostra 
que deve aproveitar a conjuntura para se lançar em novos projectos.

BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso, o tempo é para a justiça, por isso deve tomar decisões importantes e 
mudar aquilo que está mal. No plano profissional, muito trabalho, por isso, oriente bem o 
tempo e programe bem a sua agenda, para que não falte a nenhum compromisso. Carta 
da Semana – A Justiça, esta carta mostra que deve clarificar todos os aspectos da sua vida.

ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso, não deve arranjar problemas onde não existem, pois deve evitar conflitos 
e provocações nesta altura. No plano profissional, pode passar por alguns momentos tensos, 
pois os problemas com colegas de trabalho são uma probabilidade esta semana. Carta da Semana 
– O Diabo, esta carta mostra que o descontrole e as emoções negativas estão ao de 
cima, deve por isso, controlar as suas emoções.

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, a pressa é inimiga da perfeição e você quer tudo muito depressa, deve 
aguardar com calma aquilo que deseja, pois esta carta vai-lhe abrir caminhos. Acalme-se pois 
a sua instabilidade é prejudicial para a sua saúde. No plano profissional, empenhe-se numa 
nova oportunidade, agarre-a muito bem, vai ter resultados satisfatórios e compensadores. 
Carta da Semana – A Roda da Fortuna, esta carta mostra que as oportunidades andam aí, só 
tem que ter garra e empenho para não as deixar fugir. 

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, a estabilidade é a palavra de ordem da semana, a relação decorre sem 
problemas e sem surpresas. No plano profissional, irá tornar-se uma pessoa mais confiante, 
isto porque, o seu trabalho será reconhecido e dar-lhe-ão o devido valor. Carta da Semana – 
O Papa, esta carta mostra que as suas capacidades de compreensão estão desenvolvidas, por 
isso, e se puder, invista na sua formação intelectual.

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

José Pina

MONTE DE CAPARICA 

Entre os 21 jogadores contratados 
estão 17 vindos de outros clubes

No Monte de Caparica reina a expec-
tativa e a esperança na realização de 
uma boa temporada porque o clube 
se vai apresentar com uma equipa 
bastante remodelada em relação 
àquilo que foi a época anterior.

As novidades começam logo pela 
equipa técnica que será comandada 
por António Mendes, de 42 anos, que 
vai fazer a sua estreia como treinador 
de uma equipa de futebol sénior de-
pois de ter passado na época anterior 
pelos juvenis do Ginásio de Corroios e 
anteriormente pelas camadas jovens 
do Beira Mar de Almada e Associação 
de Formação Foot 7. Os seus adjuntos 
serão Patrícia Campos (ex-Beira Mar 
de Almada) e Tiago Mendes.  

Equipa técnica e direcção têm vin-
do a trabalhar em conjunto na cons-
trução do plantel e as novidades são 
efectivamente muitas. Poderá mes-
mo dizer-se que, na época de 2020 
/ 2021, o Monte de Caparica Atlético 
Clube vai surgir completamente re-
novado, dado que até ao momento 
são apenas quatro os jogadores que 
transitam da época passada: o guar-
da-redes André Viegas, os defesas 
Thomas Rodrigues e Tiago Mendes 
e o avançado Rafael Pires, também 
conhecido por Rafa. 

Para além destes jogadores o 

Heta, chegou do Oriental Dragon

DR

Monte de Caparica chegou também 
a acordo com Miguel Santos, guarda-
-redes de 19 anos, ex-júnior do Cova 
da Piedade; com os defesas Bernardo 

Barros, de 20 anos, (ex-Pescadores 
da Caparica), Daniel Reis e Marco 
Pires, ambos de 22 anos, (ex-Beira 
Mar de Almada), Paulo Pereira, 22 
anos, ex-FC Setúbal e Heta, 27 anos, 
(ex-Oriental Dragon) que estão de 
regresso ao clube; Dadier Lima, 22 
anos, que na época passada jogou no 
FC Bex, na Suíça.

Para o sector intermediário estão 
contratados José Cabral, 21 anos (ex-
-Almada); Rodrigo Brandão “Deco”, 21 
anos, (ex-Cova da Piedade B); Tiago 
Pereira, 22 anos, (ex-Pescadores da 
Caparica).

E para a frente de ataque assegu-
rados David Correia, 21 anos, (ex-C. 
Piedade B); Diogo Teixeira, 23 anos 
(ex-Canas de Senhorim); Dino Men-
des, 24 anos, (ex-Idanhense); Miguel 
Soares “Manny”, 21 anos, (ex-Beira 
Mar de Almada); Emanuel Silva, 21 
anos (ex-Charneca de Caparica); 
Bruno Tavares, 20 anos e Márcio 
Almeida “Catota”, 33 anos, (ambos, 
ex-Pescadores da Caparica).

Dos 21 jogadores 19 são portugue-
ses e dois cabo-verdianos, destacan-
do-se entre estes Catota, pela sua 
experiência. O plantel, que integra 
muita juventude, tem uma média 
de idades de 23,96 e 1,75 metros de 
altura. De referir também que destes 
jogadores, 10 estão de regresso ao 
Monte de Caparica depois de anda-
rem por outros clubes. 

O União Futebol Clube Moitense ain-
da não tem o seu plantel fechado para 
a nova época desportiva mas já o tem 
praticamente definido.

Aos jogadores que já tinha junta-
ram-se agora dois guarda-redes ele-
vando assim para 23 o número de 
atletas que já se comprometeram 
com o clube.

Pedro Fortes e Diogo Picamilho 
são os jogadores encontrados para 

MOITENSE TEM MAIS DOIS REFORÇOS
Pedro Fortes e Diogo Picamilho 
chegaram para a baliza 

ocuparem aquele lugar específico na 
equipa e têm ambos a mesma parti-
cularidade, são jovens.

Pedro Fortes tem 20 anos e na épo-
ca passada representou o Oriental 
Dragon. Antes havia passado pelo 
Barreirense, Galitos e Desportivo 
Fabril, neste caso no futsal. 

Diogo Picamilho é ainda mais jo-
vem, tem 18 anos e chega ao Moi-
tense proveniente dos juniores do 

Olímpico do Montijo que disputa-
ram o Campeonato Nacional da 2.ª 
Divisão. No seu percurso de jogador 
representou também o Jardiense e 
o Playhouse.   

 Entretanto, para a equipa de ju-
niores que esta época subiu à 1.ª Di-
visão Distrital, o Moitense assegurou 
a continuidade do treinador Ricardo 
Meireles.  
J.P.
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01:06 ~ 3.1 m ~ Preia-mar 
07:18~ 0.8 m ~ Baixa-mar 
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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