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Abertura

O CDS-PP tem apresentado di-
versas medidas estruturais de 
elevada importância, quer de 
âmbito nacional quer de âmbi-

to local, nomeadamente no município de 
Montijo. A par de várias outras propostas 
estruturais, aquando da 6ª Sessão Ordi-
nária da Assembleia da União de Fregue-
sias de Montijo e Afonsoeiro, realizada 
no dia 17 de Dezembro de 2018, o CDS-
-PP Montijo apresentou a proposta de 
implementação da UNIDADE LOCAL DE 
PROTECÇÃO CIVIL (ULPC), que se sentia 
estar em falta nesta freguesia, bem como 
em todo o Concelho, complementando a 
sua estrutura municipal de proteção civil. 

A ULPC, composta por agentes locais, 
sendo estes cidadãos da comunidade 
devidamente formados e equipados, 
numa estrutura “proactiva e dinâmica” 
no seu funcionamento e nas suas acções, 
em especial num contexto pedagógico e 
preventivo, dando uma resposta efetiva 
a nível local mas enquadrada na Prote-
ção Civil Municipal. A ULPC terá assim 
um papel de extrema importância, nas 
fases da pré-emergência, valorizando a 
prevenção e diminuição de riscos, assim 
como nas fases de emergência ou de re-
cuperação.

A proposta de criação desta estrutura 
pelo CDS-PP em 2018, foi aprovada por 
maioria, contando apenas com a absten-
ção do Bloco de Esquerda.

Cerca de um ano depois, tendo o 
CDS-PP questionado regularmente o 
executivo sobre o estado de execução 
da ULPC, e tendo também entretanto a 
legislação sobre a matéria sido alterada, 
o regulamento da ULPC foi finalmente 
apresentado pelo executivo da Junta, em 
Janeiro de 2020, para consulta pública. 
Na assembleia, realizada no dia 24 de Ju-
nho de 2020, o regulamento foi aprova-
do por maioria, apenas com a abstenção 
de 2 deputados da CDU. 

O CDS-PP tem aqui de agradecer ao 
executivo da Junta da União de Fregue-
sias de Montijo e Afonsoeiro pela criação 
e apresentação de regulamento da Uni-

A unidade local de Protecção Civil

OPINIÃO

João Rodrigues da Silva

dade Local de Protecção Civil, bem como 
à assembleia de Freguesia pela aprovação 
do mesmo, pois trata-se de facto daquilo 
que será uma importante estrutura local 
para prevenção e proteção da população. 

No entanto, sobre este regulamento 
e implementação, há algumas questões 
que irão ser verificadas e acompanha-
das pelo CDS-PP, de forma a que esta 
Unidade Local desempenhe o seu pa-
pel da melhor forma possível e dentro 
dos princípios pelos quais foi proposta, 
não se pretendendo que seja uma mera 
estrutura formal e passiva, mas sim que 
demonstre a sua utilidade dentro do ter-
ritório da Freguesia, envolvendo a po-
pulação, podendo ser um exemplo para 
a criação e implementação no território 
das restantes freguesias do município.

Esta aprovação e implementação da 
ULPC foi também a prova cabal de que 
temos em Montijo dois PS muito distintos 
entre si.

O PS da Câmara, que hostiliza e atro-
pela a oposição e a democracia, não 
deixando os montijenses verem as gra-
vações das reuniões públicas da Câmara 
e chumbado todas as propostas válidas 
dos vereadores da oposição, colocando 
o interesse dos seus amigos e do seu par-
tido à frente dos interesses da maioria 
da população. E temos por outro lado, 
nas Uniões de Freguesias, um PS demo-
crático e de bom senso, que apesar de 
estrangulados pela sua pública falta de 
recursos materiais, humanos e finan-
ceiros, reconhecem as boas propostas 
da oposição, como foi esta atempada e 
excelente proposta do CDS-PP Montijo, 
que foi aceite e implementada pelo Sr. 
Fernando Caria, que representa na União 
de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, 
sem dúvida alguma, um outro PS, um PS 
democrático que põe os interesses dos 
munícipes da sua freguesia à frente dos 
interesses de poder absoluto do seu par-
tido e que assim aceitou e implementou a 
excelente proposta do CDS-PP Montijo.

Autarca CDS-PP Montijo

O socialista lançou 
assim uma indirecta 
ao posicionamento 
contra dos autarcas   
comunistas da Moita 
e do Seixal. E instou o 
Governo a avançar

AUTARCA DO MONTIJO FALOU ONTEM NO PARLAMENTO

Nuno Canta diz que decisão 
sobre aeroporto já não 
é técnica mas sim política 

O presidente da Câmara do Montijo 
afirmou ontem no parlamento que a 
decisão de construir o novo aeropor-
to no concelho já não é técnica, mas 
“política”, defendendo que o projecto 
vai reduzir as “assimetrias regionais”.

“Estamos neste momento numa 
decisão política, porque as questões 
técnicas estão tratadas, o investimen-
to está tratado. Tem de haver da parte 
da Assembleia da República um olhar 
para o território”, disse Nuno Canta 
(PS), na comissão de Ambiente, Ener-
gia e Ordenamento do Território.

O autarca falava durante uma audi-
ção sobre a Avaliação de Impacto Am-
biental do Aeroporto do Montijo e o 
alargamento do Aeroporto Humberto 
Delgado, em Lisboa, onde apontou 
que “a decisão hoje não é técnica” e 
que “é preciso decidir”. 

“O povo português precisa de 
decisões. Não podemos aprisionar 
o país num beco sem saída”, frisou, 
referindo-se à posição dos autarcas 
comunistas da Moita e Seixal, que 
estão contra a construção na Base 
Aérea n.º 6, no Montijo, devido aos 
impactos ambientais.

“O município do Montijo assume 
perante a Assembleia da República 
que a decisão da expansão da capaci-
dade aeroportuária deve ser concreti-
zada por razões técnicas e sobretudo 
por questões práticas”, defendeu.

Segundo Nuno Canta, a nova infra-
-estrutura vai permitir “a redução das 
assimetrias regionais”, com a criação 
de emprego e novos investimentos.

“O principal problema da Península 
de Setúbal é o emprego. A criação de 
mais emprego em proximidade com a 
habitação não só reduz as deslocações 
entre casa e o trabalho, como a polui-

Nuno Canta, presidente da Cãmara Municipal do Montijo

DR

parlamentar que é um “erro” cons-
truir o novo aeroporto do Montijo, 
enquanto o Barreiro (PS) apoiou o 
projecto pelo desenvolvimento que 
pode trazer à região.

Já o presidente da Câmara de 
Lisboa, Fernando Medina (PS), não 
tomou uma posição, mas apelou ao 
“avanço” na decisão sobre a cons-
trução, porque a quebra do tráfego 
aéreo é “temporária”.

Em Junho, o ministro das Infra-es-
truturas disse no parlamento que o 
Governo quer avançar com o projecto 
do novo aeroporto no Montijo, mas, 
como parece não haver disponibili-
dade do parlamento para alterar a lei, 
tal está dependente dos pareceres 
favoráveis de vários municípios.

Segundo a Declaração de Impacto 
Ambiental, cinco municípios comu-
nistas do distrito de Setúbal emitiram 
parecer negativo à construção do 
aeroporto no Montijo (Moita, Seixal, 
Sesimbra, Setúbal e Palmela) e quatro 
autarquias de gestão socialista (Mon-
tijo, Alcochete, Barreiro e Almada) 
deram parecer positivo. Lusa

ção associada, e melhora a conciliação 
da vida profissional e familiar”, notou.

Outro grande problema da região, 
acrescentou, é o “desordenamento 
do território”, os inúmeros espaços 
industriais devolutos e a falta de 
acessibilidades, o que também de-
verá melhorar com a localização do 
novo aeroporto no Montijo.

“Este projecto é o que melhor re-
solve o problema da pendularidade 
na região de Lisboa. Não nos pode-
mos esquecer de que existem três 
mil pessoas que atravessam as duas 
pontes por dia para vir trabalhar em 
Lisboa. Todos os dias atravessar as 
pontes é um martírio de várias for-
mas”, considerou.

No entanto, Nuno Canta afirmou 
que "há câmaras que não vão mudar 
de opinião" e, apesar de não concor-
dar com a alteração da lei para via-
bilizar o aeroporto, defendeu que o 
Governo deve encontrar formas de 
"ultrapassar" e "decidir". 

Na quarta-feira, os presidentes de 
câmara comunistas da Moita e Sei-
xal reafirmaram na mesma comissão 
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avaliação à situação. Ao mesmo 
tempo, irá manter-se activo o 
Plano Municipal de Emergência 
de Protecção Civil. Igualmente 
determinada foi a “afectação, 
no imediato, dos recursos 
materiais e humanos adequados 
e considerados imprescindíveis à 

coordenação técnica e operacional 
dos serviços e agentes da protecção 
civil e organismos de apoio”, 
identificados no referido plano, bem 
como “os que venham a manifestar-
-se como imprescindíveis à resposta 
e minimização do impacte da 
epidemia em território municipal”.

Barreiro declara 
situação de alerta 
municipal

O concelho do Barreiro entrou 
ontem em situação de alerta como 
medida de mitigação da propagação 
da Covid-19. O estado de alerta 
foi declarado pelo presidente da 
Câmara Municipal, Frederico Rosa, 
e estará em vigor até 1 de Agosto, 
altura em que a autarquia fará nova 

Mário Rui Sobral

João Luís Nabais Dias 
será o novo responsável 
pelas paróquias do 
Divino Espírito Santo e 
de Sarilhos Grandes

D. JOSÉ ORNELAS CARVALHO ANUNCIA NOMEAÇÕES

Padre João Rosa José deixa Montijo e passa 
para paróquia setubalense de S. Sebastião

João Rosa José termina funções de 
pároco nas paróquias do Divino Espí-
rito Santo e de Sarilhos Grandes, no 
concelho do Montijo, para passar pa-
ra Setúbal. De acordo com as nomea-
ções anunciadas ontem pelo Bispo 
de Setúbal, D. José Ornelas Carvalho, 
o padre João Rosa José irá ser vigá-
rio na paróquia de S. Sebastião – que 
tem como pároco o padre Casimiro 
Abreu Henriques – e, ao mesmo tem-
po, assumirá a função de colabora-
dor da Cúria Diocesana, substituindo 
nas duas funções o padre António 
Manuel Rodrigues Estêvão que vai 
assumir a paróquia do Seixal.

A paróquia do Divino Espírito 
Santo, no Montijo, e a paróquia de 
Sarilhos Grandes vão ficar entregues 
ao padre João Luís Nabais Dias, que 
chega das paróquias de Sobreda e 

D. José Ornelas durante a tomada de posse de João Rosa em Sarilhos Grandes
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Vila Nova de Caparica.
Já o padre Armando Augusto 

Azevedo, que era responsável pela 
paróquia do Seixal, vai ser o novo 
capelão do Santuário de Cristo Rei 
e também formador do Seminário 
Diocesano de S. Paulo. José Carlos 

Caetano Eugénio deixa a função de 
capelão no Santuário de Cristo Rei 
para passar a desempenhar a missão 
de pároco nas paróquias de Sobreda 
e Vila Nova de Caparica. Foi ainda no-
meado vigário da paróquia de Vale 
de Figueira, que terá como pároco 

o padre Afonso Liberal vindo da pa-
róquia da Cova de Piedade. Afonso 
Liberal passa também a acumular a 
função de vigário das paróquias de 
Sobreda e Vila Nova de Caparica.

Para a paróquia de Pinhal Novo foi 
nomeado como pároco o padre José 

Miguel Gonçalves Barata Joaquim, 
que termina funções na paróquia de 
Palmela. Substitui o padre Manuel 
Pinheiro da Silva Ramalho que “na 
condição de pároco emérito presta-
rá colaborações pastorais em várias 
dioceses”, pode ler-se no comuni-
cado de D. José Ornelas publicado 
na página da Diocese de Setúbal na 
Internet. A paróquia de Palmela fi-
cará entregue ao padre David Tiago 
Caldas – que será “coadjuvado pelo 
diácono Cláudio Miguel Rodrigues” 
–, deixando assim as funções de pá-
roco “in solidum” da paróquia de S. 
Paulo, em Setúbal.

As paróquias de Santo André – 
Barreiro e Alhos Vedros vão ter co-
mo pároco “in solidum” o padre José 
Joaquim Mendes da Costa (dehonia-
no), juntamente com o padre Nuno 
Isidoro Pacheco (moderador) e o 
padre Agostinho Basílio Teixeira 
Mendes.

Para a paróquia da Cova da Pie-
dade foi nomeado vigário paroquial 
José Manuel Sakatu, da Diocese de 
Lubango – Angola.

A terminar, D. José Ornelas Car-
valho adianta que procederá ainda 
a novas nomeações no próximo mês 
de Setembro.

Os utentes da Margem Sul queixa-
ram-se ontem dos horários “insu-
portáveis” da ligação fluvial entre 
a Trafaria/Porto Brandão e Belém, 
operada pela Transtejo, pedindo à 
empresa o “reforço de carreiras” e 
mais investimento do Governo.

“Os horários de transporte foram 
sendo retomados, excepto na Tra-
faria/Porto Brandão e Belém, onde 
temos horários que são insuportá-
veis, com quatro ligações de manhã 
e três à tarde”, afirmou à agência 
Lusa Marco Sargento, da Comissão 

QUATRO LIGAÇÕES DE MANHÃ E TRÊS À TARDE

 Utentes da Transtejo queixam-se de horários 
“insuportáveis” na ligação fluvial entre Trafaria e Belém

de Utentes de Transportes da Mar-
gem Sul.

Segundo o responsável, a carreira 
entre Almada e Lisboa já apresen-
tava “deficiências e horários redu-
zidos”, mas tudo se agravou com a 
pandemia, motivadora de mais su-
pressões de carreiras que ainda não 
voltaram a funcionar, ao contrário 
das restantes ligações da Transtejo 
(Seixal, Montijo e Cacilhas a Lisboa). 

“Se uma pessoa quiser vir jantar à 
Trafaria, é de esquecer porque não 
consegue voltar depois de jantar. Se 

a pessoa considera usar o barco para 
ir trabalhar, basta atrasar-se um mi-
nuto que tem de estar duas horas à 
espera do próximo barco. O serviço 
público não está a ser cumprido”, 
frisou.

Na visão de Marco Sargento, esta 
situação está a prejudicar os utentes 
e a fazer com que deixem de procu-
rar o transporte fluvial no Tejo.

“Cortar este transporte e serviço 
público é empurrar as pessoas para o 
automóvel e num momento em que 
estávamos a crescer no transporte 

público com a questão do passe e 
em que estamos preocupados com 
as emissões de dióxido de carbono”, 
apontou.

Marco Sargento mencionou que 
também terá de ser o Governo a “dar 
respostas” porque se trata de uma 
empresa que está sob tutela do Mi-
nistério das Finanças e do Ministério 
do Ambiente e da Acção Climática.

“São estes que têm que dizer à 
Transtejo o que fazer e com que 
meios fazem”, referiu.

TST também na mira

Os utentes da Margem Sul estão 
descontentes com “várias questões 
em Almada”, nomeadamente com 
o transporte rodoviário assegurado 
pela Transportes Sul do Tejo (TST), e 
equacionam “um conjunto de acções 
para o início de Setembro”.

“Já fechámos que queremos fazer 
uma acção de rua com som, com dis-
tribuição de documentos, mas ainda 
não fechámos o modelo. Penso que 
na última semana de agosto já te-
remos dados sobre isso”, concluiu. 
Lusa
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Setúbal

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

Ana Martins Ventura

Ana Martins Ventura

São 65 lotes integrados 
o Plano de Pormenor 
de Praias do Sado e vão 
servir como garantia 
para o pagamento de 
dívidas discais

Parque do Bonfim, 
rotunda junto à Escola 
Secundária de Bocage 
e lojas da baixa foram 
alvo de vandalismo nas 
últimas semanas

NAS PRAIAS DE SADO 

Câmara cede terrenos ao Vitória 
com valor superior 800 mil euros

A cedência de 65 lotes de terreno 
no valor de 801 mil e 233,55 euros 
ao Vitória Futebol Clube foi aprovada, 
em reunião pública, pela Câmara Mu-
nicipal. Os terrenos integram o Plano 
de Pormenor de Praias do Sado e são 
cedidos a título gratuito.

Durante a reunião desta quarta-
-feira a autarquia aprovou ainda uma 
autorização para “conceder os pode-
res necessários à presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, Maria das Dores 
Meira”, de modo a que a edil possa 
“constituir hipoteca sobre estes lotes, 
antes da formalização da doação, a fa-
vor da Autoridade Tributária e Adua-
neira”, como garantia de pagamento de 
dívidas fiscais do Vitória Futebol Clube.

DR / ARQUIVO

A deliberação acrescenta ainda que 
nos últimos 60 anos, a Câmara “tem 
sido sempre parceira indispensável 
do Vitória Futebol Clube, em todos 
os momentos e com todos os que 
dirigiram esta centenária colectivida-
de”, destacando os acontecimentos 
de 1956, “quando o município cedeu 
terrenos ao clube para construir o que 
é hoje o Estádio do Bonfim”.

Na mesma linha de cooperação, a 
Câmara deu mais uma vez resposta 
“a um pedido de apoio que lhe foi en-
dereçado para resolver dificuldades 
financeiras emergentes do clube”, de 
modo a assegurar “a continuidade das 
múltiplas atividades”.

O novo apoio atribuído ao Vitória 
surge depois da autarquia ter apro-
vado, a 1 de Julho, por unanimidade, 
um resgate de hipotecas ao Banco 
Comercial Português, no valor de 
300 mil euros, com o objectivo de 
salvar o Estádio do Bonfim.

Resgate de hipotecas entregou 
direito de superfície à autarquia
Na reunião decorrida logo no início 
desse mês, a primeira sessão aberta 
ao público depois do desconfinamen-
to, a Câmara decidiu aceitar créditos 

hipotecários detidos pelo Banco Co-
mercial Português, sobre o direito de 
superfície dos terrenos do Estádio do 
Bonfim.

A cedência do crédito era condição 
primeira para garantir que o Estádio 
do Bonfim continuaria a ser usufruído 
pela população e pelo Vitória, “impe-
dindo que a aquisição por terceiros 
pudesse privar a população do acesso 
àquele espaço”.

Na deliberação aprovada ficou es-
tabelecido que o crédito para essa 
transacção teria o valor de 300 mil 
euros, “com pagamento a realizar, em 
primeira instância, mediante com-
pensação de uma dívida tributária, 
em concreto, por dedução no valor 
de Taxa pela Realização, Manutenção 
e Reforço de Infraestruturas Urbanís-
ticas (TRIU)”, esclareceu a autarquia.

Desde 2004 que o Estádio do Bon-
fim está onerado por um direito de 
superfície, constituído pelo clube a 
favor de uma sociedade comercial. 
Direito de superfície sobre o qual in-
cidem várias hipotecas e penhoras, 
a favor de entidades públicas e de 
entidades privadas, “num valor glo-
bal superior a 10 milhões de euros”, 
recordou a autarquia.

PRIORIDADE

Dores Meira garante controle 
apertado contra vandalismo 
depois de “noites inquietas”

Após os actos de vandalismo ocor-
ridos no parque infantil do Bonfim 
e na escultura instalada na nova 
rotunda junto à Escola Secundária 
de Bocage, Dores Meira afirma que 
“estamos a ter noites muito inquie-
tas na cidade”, em especial na zona 
da baixa e na frente ribeirinha, “com 
vários actos de vandalismo”.

A autarca quer garantir que a ci-
dade continua “a ser o que tem si-
do nos últimos anos, desde que se 
conseguiram erradicar os focos de 
vandalismo do centro da cidade” e 
está empenhada em impedir que a 
imagem “do início dos anos 2000 se 
volte a repetir”, em Setúbal.

Recorde-se que, recentemente, os 
lojistas e associações fixados na bai-
xada cidade, também amanheceram 
com pichagens, contento palavras 
de ameaça às forças de segurança.

Actos que têm sido perpetrados 
por alguns grupos de jovens “que 
não estão a respeitar o distancia-
mento social e os limites de conví-
vio, impostos pela Direcção-Geral 
da Saúde”.

Apesar da situação, Dores Meira 
garante que a autarquia e as forças 
de segurança estão a tentar chegar 
mais próximo dos jovens, “para pas-
sar a mensagem de que é extrema-
mente importante respeitarem as 
regras de segurança e distanciamen-
to”, em vigor.

Distanciamento que não   
se cumpre e os resultados  
do surto da Galé 

A autarca afirma que o contexto 
vivido no país não ajuda a conter as 
situações de vandalismo. “Temos jo-
vens de férias, sem ocupações, com 
espaços de diversão encerrados a 
deambular pela cidade e muitas ve-
zes a pensar que ‘isto’ [a Covid-19], 
só chega aos outros”.

Um ponto que foi debatido du-
rante a última reunião da Comissão 
Municipal de Proteção Civil, tendo 
também como base, a avaliação feita 
do surto originado pelo acampamen-
to no Parque de Campismo da Galé.

“Só desse convívio Setúbal rece-
beu 11 a 12 jovens infectados”, refere 
a presidente da autarquia, temendo 
que “o bom trabalho desenvolvido 
pelo município, desde o início da 
pandemia e que permitiu a Setúbal 
manter o número de casos contro-
lados, possa estar em risco”.

Apesar das acções contínuas das 
forças de segurança na cidade, “que 
actuam de forma pedagógica junto 
dos jovens, nada garante que quan-
do voltamos costas eles não voltam 
a reunir-se e isso é preocupante”. 
Aliás, para a autarca a situação dos 
jovens e das suas famílias é “muito 
preocupante”, sendo necessário ar-
ticular uma campanha de educação 
cívica e um conjunto de respostas 
ocupacionais “urgentemente”.

Ontem os dados actualizados 
pelo município, indicavam que, 
“nas últimas 24h00 registaram-
-se 25 novos casos positivos com 
infeção pela Covid-19 no concelho 
de Setúbal. 

Com um total de 229 casos po-
sitivos registados desde o início da 
pandemia”, estando 121 curados”. 
Actualmente, os óbitos registados 
em Setúbal, devido à Covid-19, são 5. 
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municipal do Bairro das 
Manteigadas.
A execução da empreitada, 
fixada no preço base de cerca 
de 1 milhão e 400 mil euros, 
abrange 19 edifícios municipais 
do bairro e, de acordo com 

a autarquia incide na “envolvente 
opaca dos edifícios, através 
da instalação de isolamento 
térmico nas paredes, 
coberturas e caixas de estore 
e na evolvente envidraçada 
dos edifícios”.

Bairro das 
Manteigadas 
mais próximo 
da reabilitação 

A Câmara Municipal de 
Setúbal aprovou a abertura 
de um concurso público 
para execução de uma 
empreitada de reabilitação 
da eficiência energética dos 
edifícios de habitação pública 

PUBLICIDADE

Ana Martins Ventura

A Câmara de Setúbal assinou um 
protocolo com entidades nacionais, 
incluindo o Estado, para dar início à 
segunda fase de obras de estabiliza-
ção da encosta do Forte de São Filipe.

Segundo avança a autarquia, em 

ENCOSTA DO FORTE DE S. FILIPE

Novo protocolo assinado entre a Câmara 
e o Estado permite avançar com 2.ª fase de obras

comunicado, “o acordo destina-se a 
definir os parâmetros orientadores 
da actuação da Câmara Municipal, 
do Estado, da Empresa Nacional de 
Turismo (Enatur) e do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 
no que respeita à gestão económica 
e técnica da obra, condução do pro-
cedimento, formação do contrato e 
execução dos trabalhos da responsa-
bilidade de cada uma das entidades”.

A autarquia assumirá a apresen-
tação da candidatura ao novo aviso-
-convite, “com vista à continuação 
do financiamento da obra”, orçada 
em mais de 5 milhões de euros, com 

IVA incluído.
“Também caberá ao município a 

contratação de todas as prestações 
necessárias à concretização da ope-
ração em nome próprio, assumindo, 
perante os adjudicatários, a condição 
de entidade adjudicante e dono da 
obra e assegurando todos os actos 
técnicos, jurídicos e económico-
-financeiros necessários à perfeita 
execução da obra”, até 75%, refere 
a autarquia.

O acordo determina que o Estado 
português, através da Direcção-Ge-
ral do Tesouro e Finanças, comparti-
cipa a realização da operação, até ao 

montante máximo de 25%.
A ENATUR compromete-se a per-

mitir o acesso às instalações do For-
te de São Filipe e a possibilitar visitas 
indicadas pela Câmara, empresa de 
fiscalização ou adjudicatário.

O LNEC fica incumbido de dar todo 
o apoio e assessoria técnica ao muni-
cípio na preparação e execução dos 
trabalhos.

Este protocolo dá continuidade 
a um acordo firmado em Março de 
2016, também estabelecido entre 
a Câmara, o Estado, Enatur e LNEC, 
para concretizar a primeira fase dos 
trabalhos na encosta.

Risco elevado em caso de sismo  
e chuvas torrenciais 
No protocolo, as entidades colabo-
rantes destacam que “não podem ser 
consideradas satisfatórias as condi-
ções de segurança existentes para 
obstar à ocorrência de um acidente 
potencialmente grave, com eventual 
perda de vidas humanas e de equi-
pamentos”. E o LNEC refere que, ao 
longo dos anos, tem observado a evo-
lução da estabilidade da encosta, es-
tando datado desde 2011 um “cenário 
de elevado risco”, em especial no caso 
de ocorrerem fenómenos naturais, 
“como sismos ou chuvas torrenciais”.

LNEC tem indicado, em 
sucessivos relatórios, 
risco de desabamento 
da encosta
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Montijo

Apesar da actual conjuntura epide-
miológica, o Lions Clube do Monti-
jo pretende continuar a “cumprir os 
objectivos” a que se propõe. Quem 
o diz é Nélia Parreira, 62 anos, que 
preside à nova direcção da institui-
ção, que foi empossada no passado 
dia 10, na sede da Banda Democrá-
tica 2 de Janeiro. A missão para este 
ano lionístico (2020-2021) não se 
perspectiva fácil e a responsável 
revela a receita para ultrapassar os 
condicionalismos provocados pela 
pandemia.

“Vamos ter de usar a imaginação, 
o entusiasmo, a fé e a coragem, de 
forma possível e responsável, sem-
pre em equipa. Não vamos desistir. 
Queremos servir, apesar de estes 
tempos serem diferentes”, afirma, 
sublinhando que as metas passam 
pelas acções dirigidas “à visão, à dia-
betes, ao alívio da fome, ao meio-
-ambiente e à luta contra o cancro 
pediátrico”.

“Se conseguirmos manter as ac-
tividades que vão ao encontro dos 
objectivos, então vamos ficar satis-
feitos. Agora, como, quando e onde 
as vamos conseguir fazer será um 
desafio permanente”, admite, ten-
do em conta o cenário da pandemia 
e o facto de que muitas das anga-
riações do Lions “são conseguidas 
com a realização de galas e jantares”. 
Iniciativas difíceis de conciliar com 
as actuais restrições no combate à 
propagação do vírus, mais ainda na 

região de Lisboa e Vale do Tejo.
Neste novo mandato – de um 

ano lionístico – deverá haver aten-
ção particular para duas situações. 
“Certamente vamos ter de reforçar o 
combate à fome, com a distribuição 
de cabazes, de alimentos. E temos 
sempre feito actividades na luta con-
tra o cancro infantil e outras de apoio 
à juventude que devemos manter”, 
realça Nélia Parreira, juntando que, 
pelo diagnóstico social que o clube 
faz, “a franja populacional com ca-
rências aumentou, primeiro com 
a chegada da troika, e agora com 
o flagelo da Covid-19”. Muito em-
bora também tenha sido notado, 
nos último anos, que o crescimen-
to demográfico no Montijo trouxe 
novos residentes com maior poder 
económico.

Fundado a 30 de Maio de 1992, 
o Lions Clube do Montijo apresen-
ta hoje “35 sócios” e a responsável 
pretende que esse número venha 
a aumentar. “Na tomada de posse, 
tivemos a admissão de mais uma 
companheira”, conta, sem esquecer 
que a admissão no clube implica o 
cumprimento de alguns requisitos a 
avaliar por um grupo composto sem-
pre pelos três últimos presidentes 
da instituição.

Rastreios, bolsas de estudo  
e investigação
Foram várias as acções que o Lions 
Clube do Montijo promoveu ao lon-
go de 2019-2020. João Paulo Dinis 
– que passou o testemunho a Nélia 
Parreira – destaca, em jeito de balan-
ço ao ano lionístico que ficou para 

A nova direcção, a passagem de testemunho e a admissão de Fátima Sousa  como novo membro

Mário Rui Sobral

Lions Clube aposta 
em imaginação, 
fé e coragem para 
garantir missão
Nélia Parreira, presidente recém-empossada, dá a receita para 
o futuro próximo em tempo de pandemia e garante que a 
instituição não desistirá de atingir os objectivos do voluntariado

O novo elenco directivo do Lions 
Clube do Montijo para este 
ano lionístico (2020-2021) é 
constituído por nove elementos 
para 11 cargos. Cinco homens 
e quatro mulheres, com dois 
nomes a acumularem duplas 
funções.

A saber: Nélia Parreira 
(presidente), António Porfírio 
(primeiro vice-presidente), 
António Picanço Santos 
(segundo vice-presidente), 
Magda Reimão (secretária) e 

Composição Cinco homens 
e quatro mulheres na direcção 

José Manuel Sousa (tesoureiro). 
A estes juntam-se João Paulo 
Dinis (ex-presidente que 
assume dois cargos: assessor de 
sócios e coordenador de LICF 
do clube) e Céu Simões, que 
também vai desempenhar dois 
cargos (assessora de serviços 
e assessora de comunicações 
e marketing). A nova direcção 
fica completa com Maria de 
Guadalupe Prates (directora 
social de clube) e Jorge 
Fernandes (director de clube).
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dois monumentos. O projecto 
“conta com a participação de 
quatro voluntários por quinzena”, 
em acções de escavação 
arqueológica e antropológica, 
revelou a Câmara do Montijo. A 
escavação será aberta ao público 
no próximo dia 13 de Agosto.

Escavações 
arqueológicas 
decorrem 
em Sarilhos 
Grandes

Arrancou na passada segunda-
-feira, e prolonga-se até 2 de 
Outubro, o campo-escola do 
projecto “SAND – Sarilhos 
Grandes Entre Dois Mundos”, que 
decorre no interior da Ermida de 
N. Sra. da Piedade, na Igreja de 
S. Jorge e na zona exterior dos 

A nova direcção, a passagem de testemuno e a admissão de Fátima Sousa   como novo membro

A Junta da União das Freguesias de 
Montijo e Afonsoeiro anunciou o 
encerramento dos parques infantis 
e a interdição do uso dos aparelhos 
geriátricos, no território, até final 
deste mês. 

A medida visa prevenir a propaga-
ção da Covid-19.

"Tendo em conta o estado de ca-
lamidade e contingência impostos 
na Área Metropolitana de Lisboa, 
onde a nossa freguesia está inse-
rida e se inclui nas freguesias que 
estão em estado de contingência e 
face ao Despacho n.º 7006 A/2020, 
informamos que voltamos a encer-
rar os parques infantis, assim como 
interditar a utilização dos aparelhos 
geriátricos existentes ao longo da ci-
clovia da circular externa", informou 
a autarquia, na página que administra 
na rede social Facebook.

A reabertura dos equipamentos ao 

A Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Canha vai pro-
ceder, na tarde do próximo domingo, à 
inauguração de três viaturas que vêm 
reforçar o parque automóvel e a ca-
pacidade de resposta da corporação.

A cerimónia, a ter lugar no quartel 
da unidade, inicia-se com uma forma-
tura geral, pelas 15h30, que antecede 
a recepção aos convidados, seguindo-
-se, a partir das 16h00, a bênção e 
inauguração dos novos veículos que 
irão passar a estar ao serviço da corpo-
ração daquela freguesia da zona Este 
do concelho.

A frota dos bombeiros de Canha 
vai ser reforçada com um veículo de 
combate a incêndios florestais, uma 
ambulância de transporte de doentes 
múltiplos e ainda um veículo dedicado 
ao transporte de doentes.

A viatura de combate aos fogos flo- Urbano Emídio, comandante 

DR

Mário Rui Sobral

Parques infantis e aparelhos geriátricos 
com utilização interdita até final do mês

Bombeiros Voluntários de Canha vão 
inaugurar três viaturas no próximo domingo

JUNTA DE MONTIJO E AFONSOEIRO ANUNCIA

REFORÇO DA FROTA

público poderá, contudo, vir a acon-
tecer mais cedo ou até ser adiada, 
dependendo da forma como evoluir 
a actual onda de contágio na região 
de Lisboa e Vale do Tejo.

"Esta interdição vigora até ao dia 
31 de Julho de 2020, podendo ser 
suspensa ou prolongada conforme 
o evoluir da situação epidemiológi-
ca", pode ler-se no comunicado da 
autarquia que, a terminar, deixa um 
apelo à comunidade.

"Apelamos a toda a população 
que cumpra esta interdição, pois só 
assim, todos em conjunto, podere-
mos contribuir para a contenção da 
pandemia Covid-19."

A medida surge num momento 
em que vários parques infantis do 
concelho estão ou vão ser interven-
cionados. Recorde-se que a Câmara 
Municipal do Montijo tem vindo a 
aprovar a atribuição de apoios finan-
ceiros às juntas de freguesia para a 
requalificação destes espaços de 
recreio e lazer.

trás, algumas dessas iniciativas.
“O rastreio visual a todos os alunos 

do 1.º ano de escolaridade do con-
celho (cerca de 450 alunos) e oferta 
de óculos aos alunos carenciados. E 
a oferta de consulta e óculos a cerca 
de 10 adultos, através do protocolo 
que temos com a Câmara Municipal 
do Montijo”, começa por elencar, 
lembrando a “oferta de uma bolsa 
de estudo a um aluno de mestrado”.

A  realização de “acções de sensi-
bilização sobre a diabetes”, quer nas 
escolas secundárias do Montijo quer 
na Praça da República – esta última 
“a envolver a população, finalizando 
com uma caminhada” – são outras 
das iniciativas destacadas por João 
Paulo Dinis.

O ex-presidente do Lions Clube 
do Montijo sublinha também a di-
namização de diversos ateliers com 
a população infantil e idosa para ela-
boração da “mascote LUCAS que 
simboliza a luta contra o cancro in-
fantil”. “Desses ateliers resultou uma 
verba que entregámos, junto com 
outros clubes, para duas bolsas de 
investigação sobre o cancro infantil 
[no valor de 13 500 euros cada]”, 
assinala.

Durante todo o ano lionístico, 
adianta, foi feita “recolha e dádiva 
de alimentos à população vulnerável 
do Montijo”. E acrescenta: “Colabo-
rámos também com as crianças do 
Centro Social de S. Pedro do Afon-
soeiro, com brinquedos e material 
pediátrico no Natal, assim como 
com a associação de apoio à vida 
da Santa Casa da Misericórdia do 
Montijo.” Além disso, o Lions Clube 
do Montijo, juntamente com outras 
associações, está a colaborar no pro-
jecto de solidariedade “Montijo a dar 
tudo”, que visa apoiar as famílias em 
situação de maior carência, durante 
esta fase da pandemia, com bens ali-
mentares ou produtos de higiene.

Por concretizar, devido ao fla-
gelo sanitário, ficaram “as primei-
ras jornadas comunitárias sobre a 
diabetes do Montijo” bem como a 
Gala Lions. “As jornadas tínhamos 
já programadas com médicos, en-
fermeiros e personalidades da so-
ciedade civil, entre os convidados, 
para discutir a diabetes no concelho 
de Montijo. Para a gala tínhamos 
uma parceria combinada com o Ci-
nema Teatro Joaquim d' Almeida e 
o Conservatório Regional de Artes 
do Montijo. Ambas estavam pro-
gramadas para Maio”, revela João 
Paulo Dinis, garantindo a concluir 
que o Lions “continuará a servir a 
comunidade”.

Na última reunião do executivo ca-
marário foi aprovado, por unanimida-
de, um apoio de 60 mil euros para a 
Junta de Sarilhos Grandes reabilitar 
os parques infantis da Lançada, da EB 
1 de Sarilhos Grandes, do Jardim dos 
Triângulos e do Jardim-de-Infância 
de Sarilhos Grandes. Antes, o muni-
cípio já havia atribuído um total de 
160 mil euros às juntas de Canha e da 
União de Atalaia e Alto Estanqueiro-
-Jardia para recuperação deste tipo 
de equipamentos para os mais novos. 
Os apoios, explicou então a Câmara 
Municipal, têm como objectivo “ga-
rantir o nível de qualidade, segurança 
e conforto” nos espaços de lazer e re-
creio destinados às crianças. Ao mes-
mo tempo, o município justificou a 
decisão de apoiar financeiramente as 
intervenções, lembrando que apesar 
de “legalmente” a manutenção dos 
parques infantis ser “competência 
das freguesias”, a requalificação dos 
mesmos representa “um investimen-
to avultado” para as juntas.

restais representou um investimento 
de 106 mil euros, totalmente suporta-
do pela Câmara Municipal do Montijo. 
A ambulância resulta do novo acordo 
estabelecido entre a autarquia e a 
Repsol, constituindo uma das contra-
partidas da renegociação do contrato 
de arrendamento do espaço onde se 
encontra instalado o posto de abaste-
cimento de combustível na Avenida 
de Olivença. Além da corporação de 
Canha também os bombeiros volun-
tários do Montijo foram contempla-
dos com a oferta de uma viatura igual. 
Ambas foram comparticipadas pela 
Repsol, no valor de 37 mil euros cada. 
Já o veículo de transporte de doentes 
foi adquirido pela Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de 
Canha, cuja corporação é comandada 
por Urbano Emídio.
M.R.S.
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PUBLICIDADE

Alcochete

Maria Carolina Coelho

Intervenções incluem a 
ampliação das salas de 
aula e dos refeitórios 
e a construção de 
instalações sanitárias

MAIS CONDIÇÕES PARA ALUNOS E PROFESSORES 

Escolas básicas do Samouco e Monte Novo
vão receber obras de requalificação e alargamento 

Para conseguir dar “mais conforto e 
condições não só a quem ensina, mas 
também a quem aprende”, a Câmara 
Municipal de Alcochete aprovou, na 
reunião de 8 de Julho, “o projecto de 
execução e o procedimento de con-
curso público para a requalificação 
e ampliação da Escola Básica do 1.º 
Ciclo do Samouco e da Escola Básica 
do Monte Novo”, empreitadas que 

representam um investimento de 
um milhão e meio de euros, refere a 
autarquia em nota de imprensa.

Na Escola Básica do Samouco a in-
tervenção abrange “a reabilitação do 
edifício, a construção de duas novas 
salas de aula, que permitirá existir uma 
capacidade máxima para 150 crianças” 
e a “requalificação da cantina escolar, 
para aumentar o número de lugares”.

A obra, que tem “uma estimativa 
de custo de 1 milhão e 92 mil euros e 
um prazo de execução de 8 meses”, 
inclui, ainda, a instalação de “novas 
instalações sanitárias, novos espa-
ços de arrumação, biblioteca e sala 
de professores”. Vão ser, também, 
renovadas as “redes de electricidade, 
de abastecimento de água e de águas 
residuais”. “O espaço de recreio será 
requalificado e serão implementadas 

medidas de melhoria das acessibili-
dades como a inclusão de elevador 
e rebaixamento de pisos e rampas”, 
acrescenta a mesma nota.

Por sua vez a Escola Básica do 
Monte Novo vai iniciar a 2.ª fase de 
intervenções, depois te ter sido alvo, 
no passado ano, de um conjunto de 
melhorias no valor de 150 mil euros. 
Esta nova empreitada, que represen-
ta um “investimento de 410 mil e 997 
euros e tem um prazo de execução de 
6 meses”, tem como objectivo “a am-
pliação do topo noroeste do edifício, a 
requalificação da área de recreio e do 
polidesportivo, a criação de uma sala 
polivalente/refeitório com capacidade 
para 85 crianças, a construção de ins-
talações sanitárias, de rampas de aces-
so e de uma cobertura de protecção 
desde a entrada da escola ao edifício”.Escola Básica do 1.º Ciclo do Samouco recebe intervenção global

DR
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Maria Carolina Coelho

Empreitada acontece 
“no âmbito do Programa 
Operacional de Lisboa 
2020” e tem “prazo de 
execução de um ano”

O trajecto compreendido “entre o li-
mite nascente do empreendimento 
urbanístico em curso nas instalações 
da antiga fábrica do alumínio e a ro-
tunda do Freeport” prepara-se para 
receber a “1.ª fase do percurso 1 da 
rede ciclável de Alcochete”, depois 
da Câmara Municipal aprovar o pro-
jecto, “por unanimidade, na reunião 
de dia 8 de Julho”, revela a autarquia 
em comunicado.

A empreitada, que tem “um valor 
base estimado de mais de 1 milhão e 
991 mil euros” e “um prazo de exe-
cução de um ano”, surge “no âmbito 
do Programa Operacional de Lisboa 
2020”. De acordo com a mesma no-
ta, “a intervenção prevê a redução 
da largura da via rodoviária para seis 
metros e a criação de vias cicláveis e 
pedonais, com substituição dos pavi-
mentos ao longo de toda a extensão”. 
Vai proceder-se, ainda, à “repavimen-
tação dos arruamentos, à colocação 
de sinalização e à execução das re-
des de águas, de drenagem de águas 
domésticas e pluviais, electricidade, 
telecomunicações e gás natural”.

Conclusão da empreitada  
na ‘Estrada Real’ 
A empreitada de pavimentação a 
acontecer no Caminho Municipal 
1004, “conhecido como Estrada 

INVESTIMENTO DE 2 MILHÕES

Município aprova construção 
de ciclovia entre antiga 
fábrica do alumínio e Freeport

Real”, está quase concluída, estando 
a ser realizados os últimos trabalhos 
no local. A via requalificada, “numa 
extensão de dois quilómetros, en-
tre a rotunda do Entroncamento e a 
do Pinheiro da Cruz”, encontra-se a 
receber “a sinalização horizontal e a 
renovação da sinalização vertical, no 
sentido de promover a segurança ro-
doviária numa das artérias principais 
do concelho”, refere o município em 
nota de imprensa.

A execução desta intervenção, que 
“envolveu a colocação de um novo 
tapete em betuminoso, a uniformiza-
ção das faixas de rodagem e a regula-
rização das bermas, num investimen-
to de 149 mil e 485 euros”, aconteceu 
pois o pavimento estava “bastante 
irregular e muito degradado”, devido 
do local “registar um elevado tráfego 
rodoviário”. 

A Câmara Municipal de Alcochete vai 
conceder um apoio financeiro de 895 
euros à Comissão de Reformados, Pen-
sionistas e Idosos de Alcochete, mon-
tante que “pretende cobrir o défice ve-
rificado com a falta de pagamento de 
quotas e o fecho do bar, que constitui 

PROGRAMA DE APOIO
Comissão de Reformados recebe verba 
para fazer frente à falta de receitas

uma das principais fontes de receita da 
colectividade”, devido à propagação 
da Covid-19, lê-se em comunicado. 

A medida, aprovada na reunião de 8 
de Julho, surge no “âmbito do Progra-
ma Municipal de Apoio Extraordinário 
ao Movimento Associativo”. 

"A intervenção 
prevê a 
redução da 
largura da via 
rodoviária para 
seis metros e 
a criação de 
vias cicláveis e 
pedonais”
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
MUNICÍPIO DE MONTIJO

União dos Sindicatos de Setúbal

EDITAL N.º 84/2020 

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA, 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO. 

TORNA PÚBLICO, nos termos do disposto no artigo 40. º do 
Anexo I à Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, que a reunião 
ordinária desta Câmara Municipal marcada para o dia 05 de agosto 
de 2020, não se realizará, mantendo-se a normal periodicidade 
das restantes. 

Para constar se publica o presente e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume. 

Paços do Município de Montijo, 10 de julho de 2020. 

O Presidente da Câmara Municipal 

Nuno Ribeiro Canta

EDITAL Nº 1/2020

PUBLICIDADE AOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE 2019

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 4.º, alínea c), 
d), e) e f) do Decreto – Lei nº 54 – A/99 de 22 de fevereiro e do disposto no 
nº 1, do artigo 56º, do Anexo I da Lei nº75/2013 de 12de setembro, que a 
Assembleia Municipal, na sua primeira reunião da segunda sessão ordinária, 
de 22 de junho de 2020, apreciou e votou os documentos de prestação de 
contas relativos ao ano de 2019, mediante proposta da Câmara Municipal, 
tendo sido anteriormente aprovados por este Conselho de Administração. ----
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares públicos  de estilo. -----------------------------------------
E eu, Nuno Miguel Caramujo Ribeiro Canta, Presidente do Conselho de 
Administração, o subscrevi. --------------------------------------------------------

Montijo, 25 de junho de 2020
 
O Presidente do Conselho de Administração

Nuno Miguel Caramujo Ribeiro Canta

11.º Congresso

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos das normas estatutárias aplicáveis, e de acordo 
com a deliberação do Plenário de Sindicatos de 18/06/2020, convoca-se o 
11.º Congresso da União dos Sindicatos de Setúbal/CGTP-IN para reunir a 
07 de Outubro de 2020, no Forum Luisa Todi em Setúbal, entre as 09,30h 
e as 18,00h com a seguinte

Ordem de Trabalhos:

1. Discussão e votação do Regulamento de Funcionamento do Congresso.
2. Apresentação e Votação do Processo Eleitoral.
3. Apresentação, discussão e votação, do Relatório de Actividades 

desenvolvidas pela Direcção no quadriénio.
4. Discussão e aprovação do Programa de Acção da União para o mandato 

de 2020 a 2024.
5. Eleição da Direcção da União dos Sindicatos de Setúbal/ CGTP-JN, 

para o Mandato de 2020 a 2024.

De acordo com o Regulamento, o Congresso é aberto à participação dos 
Sindicatos não filiados.

Setúbal, 23 de Junho de 2020

A Direcção da USS/CGTP-JN
Luís Leitão
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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

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

Classificados

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€ - CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

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

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

(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
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Região

Humberto Lameiras

PCP protesta por a 
gestão PS ter coberto 
a estrada da Fonte da 
Telha, ministro manda 
retirar, e fala 
de projecto integrado 
para o território 

MINISTRO DO AMBIENTE QUER TAPETE PERMEÁVEL

Almada recebe com agrado notícia de que 
betuminoso na Fonte da Telha tem de sair

A Câmara de Almada vai ter 
de “retirar” a cobertura 
betuminosa que acabou 
de colocar na estrada de 

acesso às praias da Fonte da Telha, e 
substituí-lo por um tapete que seja 
“permeável”, sendo que esta remo-
ção tem um custo de “15 mil euros”. 
Assim o disse o ministro do Ambien-
te, João Pedro Matos Fernandes, em 
resposta à deputada comunista Paula 
Santos durante a última audição na 
Comissão Parlamentar de Ambiente 
e Ordenamento do Território.

Desde a primeira hora que o PCP 
tem estado contra este tapete, co-
locado em Junho, sobre o qual a 
presidente socialista da Câmara de 
Almada, Inês de Medeiros, afirma 
ser um “betuminoso semipermeá-
vel” aplicado “apenas na estrada já 
existente e não na duna”. Mas os 
comunistas dizem que este fica em 
cima de zona dunar pelo que é “um 
crime ambiental”. 

Pelo que publica o semanário 
Expresso, o ministro do Ambiente 
acredita que “no contexto de um 
projecto integrado para aquele terri-
tório, depois da época balnear aquele 
pavimento seja substituído por um 
pavimento efectivamente mais per-
meável”, um anúncio que para a Câ-
mara de Almada é bem-vindo.

Na sua página online, a autarquia 
refere que foi com “agrado que rece-
beu as declarações” do ministro João 
Matos Fernandes, pela “convergên-
cia de interesses e pelo compromisso 
assumido, ao fim de tantos anos de 
abandono, de avançar e financiar o 
plano integrado para toda a costa do 
município de Almada”. 

Autarquia garante que pavimentaçção respeita o parecer positivo do Instituto da Conservação da Natureza

DR

Na mesma publicação, a autarquia 
aproveita para relembrar ter “em 
devido tempo alertado para as fra-
gilidades do Plano de Ordenamento 
Costeiro - Alcobaça Cabo Espichel”, 
pelo que “está disponível para qual-

quer alteração que venha a revelar-se 
necessária”.

Sobre o tapete colocado na estra-
da da Fonte da Telha, afirma que es-
ta intervenção “responde às normas 
impostas para o combate à pandemia 
Covid-19, nomeadamente o estabele-
cido no decreto de Lei 24/2020, que 
imputou às autarquias locais a orga-
nização e ordenamento do espaço 
de estacionamento”. Refere ainda 
que, apesar desta ser “uma obra de 
emergência e transitória, cumpre o 
estabelecido no Plano de Ordena-
mento Costeiro - Alcobaça Cabo Es-
pichel, no Regulamento de gestão das 
praias marítimas e do domínio hídrico 
do troço Alcobaça-Cabo Espichel”.

Do mesmo modo, garante que es-
ta “respeita integralmente o parecer 
positivo do Instituto da Conservação 
da Natureza e Floresta”, e que a in-

Câmara de 
Almada diz 
estar disponível 
para qualquer 
alteração
que venha 
a revelar-se 
necessária

AMBIENTE

Navigator 
reúne 
produtores 
para valorizar 
floresta

A The Navigator Company lançou 
ontem a iniciativa Produtores Flo-
restais, com o objectivo de “apoiar 
os diversos players da floresta no 
desenvolvimento de um cluster 
mais produtivo, assente em pa-
drões de gestão responsável e de 
sustentabilidade ambiental, social e 
económica”, dá a saber a produtora 
de papel.

Esta iniciativa foi pensada para 
informar, apoiar e sensibilizar so-
bre o ecossistema florestal, e po-
tenciar o que dela advém “criando 
um contexto de partilha de conhe-
cimento com vista à respectiva va-
lorização”. 

Num contexto em que o cluster 
da floresta constitui uma compo-
nente robusta da indústria trans-
formadora nacional, o projecto 
Produtores Florestais envolve pro-
dutores, proprietários florestais e 
todos os stakeholders relevantes 
ligados ao poder local, associações, 
prestadores de serviços e deciso-
res políticos na área da floresta e 
do território. 

Pretende também “estimular a co-
municação entre todos os que têm 
ou que pretendem vir a ter uma re-
lação profissional ou de rendimento 
ligada à floresta”, uma vez que “fun-
ciona como um veículo de partilha 
de conhecimento, contribuindo 
para uma floresta mais bem gerida 
em Portugal, abrindo uma janela de 
conhecimento e de aperfeiçoamen-
to técnico sobre a silvicultura e as 
florestas de produção”.

O sector florestal – silvicultura, in-
dústria e comércio de base florestal 
– mobiliza cerca de 24 mil empresas, 
representando 2% do total nacional. 
São cerca de 8 mil empresas na silvi-
cultura, mais de 10 mil na indústria 
e perto de 6 mil nas actividades de 
comércio de base florestal, respon-
sáveis por mais de 100 mil empregos 
directos.

Humberto Lameiras

tervenção “teve sempre o acompa-
nhamento da Agência Portuguesa do 
Ambiente, para além de acautelar e 
salvaguardar a duna primária, dado 
que incide sobre o acesso já existente 
aos concessionários”. Assim, “a via foi 
regularizada, reduziu-se a pressão au-
tomóvel, evitou-se estacionamento 
abusivo no espaço dunar, como acon-
tecia até então e foram criadas uma 
ciclovia e uma via de emergência”. 

O executivo de Inês de Medeiros 
pretende ainda que esta obra seja 
“inserida num âmbito alargado de 
requalificação de toda a frente ma-
rítima, estando já em curso uma co-
laboração com a Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia para um estudo de 
incidências ambientais e realização 
de um projecto para a requalificação 
e valorização ambiental da frente 
atlântica".



A Câmara do Barreiro 
efectou nova limpeza 
ao areal das praias de 
Alburrica e Mexilhoeiro. A 
operação, executada com 
uma máquina de forquilhas, 
acoplada a um trator, 
permite recolher resíduos 

sólidos.
João Pintassilgo, vice-
presidente do município, 
lembra que esta limpeza 
“insere-se na valorização 
das zonas ribeirinhas 
com elevado potencial de 
usufruto pelos barreirenses 

e de quem nos visita”, 
possibilitando que a 
câmara possa avançar 
com o procedimento de 
candidatura à certificação 
de Alburrica a Praia Fluvial, 
junto da Agência Portuguesa 
de Ambiente.
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PUBLICIDADE

Barreiro limpa 
areal das praias 
de Alburrica
e Mexilhoeiro

Nos últimos dias, utentes 
e profissionais de saúde, 
alertaram para o risco de 
encerramento da urgên-

cia de obstetrícia do Hospital Garcia 
de Orta (HGO) no período noturno, 
devido à carência de médicos. No 
ano passado o serviço de urgência 
de pediatria do HGO encerrou no 
período noturno por falta de mé-
dicos e apesar dos compromissos 
assumidos pelo Governo ainda não 
reabriu.

Estes são os resultados de uma 
continuada política de desvalori-
zação dos profissionais de saúde, 
que levou à saída de muitos mé-
dicos para o setor privado e para 
a aposentação. Conhecido que é 
o problema, não se compreende 
que os Governos nada tenham fei-
to para inverter a situação e evitar a 
redução de serviços, prejudicando 
as populações.

O Centro Hospitalar de Setúbal 
está em risco de perder valências 

A saúde na 
Península 
de Setúbal

OPINIÃO

Paula Santos

Deputada do PCP

devido à falta de médicos e às li-
mitações físicas das suas instala-
ções. Tardam em avançar as obras 
de ampliação do Hospital de São 
Bernardo que irão proporcionar a 
reorganização e reaproveitamen-
to de espaços e novas instalações 
de vários serviços, nomeadamen-
te as urgências. Apesar do com-
promisso assumido, no Orçamen-
to do Estado para 2020 não foi 
incluída a verba para a ampliação 
do hospital.

O Governo decidiu adiar nova-
mente a adjudicação do concurso 
para a elaboração do projeto do 
Hospital no Seixal. No início deste 
mês, confrontado com a necessi-
dade de dar esclarecimentos sobre 
esta decisão, o Governo justifica o 
atraso com a epidemia. Mas a jus-
tificação não colhe considerando 
que este concurso está por adju-
dicar há quase dois anos. Não há 
nenhuma razão para que um con-
curso para a execução de projeto, 

saúde, seja nos cuidados de saú-
de primários, seja nos cuidados 
hospitalares. 

O Governo tem de uma vez por 
todas tomar as medidas para re-
solver os problemas existentes 
e concretizar os compromissos 
assumidos com as populações e 
a região e não procurar subterfú-
gios para justificar o injustificável, 
deixando assim todo o espaço para 
a iniciativa privada e para o negócio 
da doença.

A atual situação exige investi-
mento no SNS, no reforço do nú-
mero de profissionais de saúde, na 
modernização de equipamentos e 
na ampliação e construção de esta-
belecimentos de saúde. 

Investir no SNS é a solução para 
assegurar o direito à saúde.

iniciado em julho de 2018 ainda 
não esteja concluído, sobretudo 
para a concretização de um inves-
timento urgente como é o Hospital 
no Seixal.

Sobre a necessidade de cons-
trução de um novo Hospital para 
responder às populações dos con-
celhos do Montijo e de Alcochete 
nem uma palavra. O Hospital do 
Montijo foi desqualificado com a 
perda progressiva de serviços e 
valências, em particular a cirurgia 
geral e medicina interna e o servi-
ço de urgência médico cirúrgica foi 
desclassificado.

Na generalidade das extensões e 
centros de saúde da Península de 
Setúbal também há falta de profis-
sionais de saúde e há 131.497 uten-
tes sem médico de família, segundo 
os dados disponibilizados no sítio 
da internet SNS.

As populações da Península de 
setúbal sentem grandes dificul-
dades no acesso aos cuidados de 
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Desporto de Setembro, às 18 horas, frente 
à Sanjoanense e no dia seguinte 
defronta o Póvoa AC, às 17 horas. 
No final desta competição a três, 
os dois primeiros classificados 
serão promovidos à principal 
competição do andebol nacional.
Em situação idêntica está o 

Almada e 
Torrense já 
conhecem 
calendário das 
provas de acesso

O Almada Atlético Clube que vai 
disputar a prova de acesso à 1.ª 
Divisão Nacional, que se realiza 
nos dias 4, 5 e 6 de Setembro, no 
Pavilhão Municipal da Nazaré, já 
conhece o calendário de jogos. 
A estreia da equipa almadense 
na competição acontece no dia 5 

Vitória sonha repetir feito de 2011 
no Estádio de Alvalade

O Vitória FC vai na próxima terça-
-feira, a partir das 19 horas, no Está-
dio de Alvalade, defrontar o Spor-
ting, em partida da 33.ª jornada da 
I Liga. Apesar do favoritismo estar 
do lado do conjunto leonino, os se-
tubalenses acreditam que podem 
surpreender e repetir o feito de 
2010/11, época em que celebraram 
pela última vez um triunfo, por 1-0, 
no reduto dos lisboetas.

A 8 de Maio de 2011, dia em que 
o brasileiro Jaílson, assistido pelo 
seu compatriota Pitbull, apontou o 
golo que valeu o triunfo (0-1) sobre 
os sportinguistas na 29.ª ronda (a 
penúltima), o Vitória festejou a sua 
continuidade no escalão principal. 
Também na terça-feira a festa da 
permanência, apesar de estar de-
pendente do desfecho do Tondela, 
poderá ser uma realidade para os 
sadinos.

Para que esse sonho se torne já 
realidade, os beirões, que seguem 
com os mesmos 30 pontos do Vi-
tória na tabela, terão de perder na 
segunda-feira na recepção ao Sp. 
Braga. Se isso suceder e os sadinos 
ganharem em Alvalade, conseguin-
do quebrar um jejum de 14 jogos 
sem vencer na competição, os co-
mandados de Lito Vidigal, que levam 
vantagem no confronto direto com 
o Tondela) não teriam de esperar 
pela derradeira jornada para atingir 
o objectivo da permanência.

Apesar de este ser o cenário ideal 
para evitar dissabores na última 
jornada, quando a equipa defron-
tar o Belenenses SAD, todos estão 
conscientes da tarefa hercúlea que 
os setubalenses têm pela frente. O 
péssimo momento que vive a equipa 

Ricardo Lopes Pereira

Jaílson marcou o golo 
que permitiu aos 
sadinos celebrarem 
a permanência em 
2010/11

DUELO COM SPORTING NA TERÇA-FEIRA

ARSÉNIO FRANCO

– vem de seis derrotas consecutivas 
e permitiu que o penúltimo classifi-
cado (Portimonense) recuperasse 
nas oito jornadas após o reatamento 
de uma desvantagem de 12 pontos 
na tabela – alimenta o cepticismo 
dos adeptos.

No entanto, tal como em 2011, o 
Sporting de José Couceiro também 
era favorito, mas o Vitória de Bruno 
Ribeiro conseguiu levar a melhor 
num jogo em que os sadinos ali-
nharam com Diego, Michel, Ricar-
do Silva, Anderson do Ó, Miguelito, 
Hugo Leal, José Pedro, Neca, Zeca, 
Pitbull e Jaílson, que fez o único golo 
do jogo aos 55 minutos. Tengarrinha, 
François e Brasão também foram a 
jogo depois de terem começado a 
partida no banco de suplentes.

Um dos elementos que viveu esse 
dia por dentro é Diego, actual treina-
dor de guarda-redes. O técnico, que 

na altura fez uma exibição de gala 
que permitiu manter a baliza vito-
riana inviolável, pode relatar o que 
aconteceu a 8 de Maio de 2011 aos 
jogadores que vão a jogo na terça-
-feira. Tal como acontece agora, o 
jogo será a contar para a penúltima 
jornada do campeonato e pode valer 
toda uma época.

Refira-se que o Sporting, que nes-
se ano terminou na 3.ª posição da 
tabela classificativa, jogou com Rui 
Patrício, Cédric Soares, Torsiglieri, 
Daniel Carriço, Anderson Polga, Eval-
do, Zapater, Izmailov, Matías Fernan-
dez, Hélder Postiga e Yannick Djaló.

Entretanto, debaixo de calor in-
tenso, o plantel do Vitória, depois de 
nos dois dias anteriores ter treinado 
de tarde, continuou ontem de ma-
nhã, no Estádio do Bonfim, a prepa-
rar o duelo de terça-feira, 19 horas, 
no reduto do Sporting. O treinador 

Lito Vidigal deu na sessão especial 
atenção à vertente táctica de forma 
a agilizar os processos da equipa pa-
ra a partida da 33.ª jornada que terá 
lugar no Estádio de Alvalade.

Face à provável ausência de 
Guedes, avançado que se lesionou 
no ombro esquerdo na partida de 
segunda-feira com o Famalicão, o 
marroquino Hachadi perfila-se como 
alternativa para preencher a vaga do 
atacante português, que realiza hoje 
novo exame de forma a aferir da sua 
condição clínica.

Tal como aconteceu nas últimas 
partidas, o guarda-redes Lucas Paes 
deverá continuar de fora das opções 
devido a lesão. Além de a titularida-
de da baliza continuar a cargo do 
georgiano Makaridze, João Valido, 
jovem formado no clube, será su-
plente na partida. 

Por razões diferentes, neste caso 

devido a castigo, o central Pirri não 
será opção no duelo em Lisboa.

As boas notícias prendem-se com 
os regressos dos defesas Sílvio e Ar-
tur Jorge, atletas que formam com 
o guarda-redes Makaridze o trio 
de vitorianos com mais minutos 
de competição na edição 2019/20 
da I Liga. Hoje, também no Estádio 
do Bonfim, a partir das 10h00, o 
treinador Lito Vidigal prossegue a 
preparação da equipa para o duelo 
com os leões.

Refira-se que no final da sessão 
matinal de ontem, os jogadores, 
equipa técnica e ‘staff’ voltaram a ser 
alvo de rastreio à Covid-19, ao abrigo 
do protocolo de retoma que obriga 
os clubes à realização de dois testes 
sempre que o período entre jogos for 
superior a cinco dias, o que acontece 
neste caso entre a recepção ao Fa-
malicão e a visita a Alvalade.

Se o Vitória vencer o Sporting e o Tondela perder com o Braga, os sadinos podem respirar antes da derradeita jornada frente ao Belenenses SAD
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Torrense, que vai atacar a 
subida à 2.ª Divisão Nacional 
nos confrontos directos com 
o Oriental, dia 19 às 18 horas e 
com a Académica de Coimbra, 
no dia 20, às 17 horas, em prova 
semelhante que se realiza 
também no Pavilhão da Nazaré.

Fazer melhor que na época 
passada é o principal objectivo 
David Canilho vai 
continuar no comando 
técnico da equipa para 
dar continuidade ao 
bom trabalho realizado 
na época anterior

DR

José Pina 

O Zambujalense, que terminou o 
campeonato da época passada em 
8.º lugar, já começou a preparar a 
sua participação no Campeonato 
Distrital da 2.ª Divisão.
O primeiro passo da direcção foi 
dado no sentido de garantir a 
continuidade do treinador David 
Canilho, que treinou com sucesso 
a equipa nos últimos três jogos do 
campeonato. Depois, seguiu-se o 
trabalho de bastidores com vista à 
formação do plantel e nesta altura 
está praticamente tudo definido.
A O SETUBALENSE, o comandante 
das tropas disse que está apenas à 
espera de luz verde para avançar 
com a preparação. 
Na próxima época vai 
continuar como treinador do 
Zambujalense? 
Sim, está consumada a renovação. 
Após a interrupção do campeonato, 
o presidente convidou-me para 
continuar à frente da equipa. 
Perante a vontade e a ambição que 
me foi passada, pelas pessoas que 
compõe a estrutura do clube, decidi 
aceitar e agarrar o desafio. 
Qual o balanço da primeira 
experiência como treinador 
principal de uma equipa sénior? 
Foi muito curta no tempo mas 
muito proveitosa no que respeita 
ao trabalho. Na altura em que o 
campeonato foi interrompido a 
equipa já estava a entender a minha 
forma de trabalhar e a perceber as 
minhas ideias. Já estava a conseguir 
pô-las em prática e começava a 
ser interessante vê-la jogar. Nos 
três jogos em que estive à frente 
da equipa conseguimos duas 

vitórias em campos difíceis (Monte 
Caparica e ADQC) e um empate em 
casa frente ao Alcacerense que teve 
um sabor amargo porque fomos 
superiores mas a bola teimou em 
não entrar na baliza adversária.  
Para a nova época já foram 
traçados os objectivos? 
Os objectivos não diferem muito 
das outras temporadas. Iremos 
treinar bem durante a semana 
para tornar a equipa o mais focada 
possível e no fim-de-semana sermos 
competitivos no máximo para retirar 
do jogo todos os pontos possíveis 
e se possível fazer melhor que o 8.º 
lugar alcançado na época anterior. 
Na equipa técnica há elementos 
novos? 
Sim, é verdade. Quando cheguei 
ao clube havia apenas um adjunto 
e um treinador de guarda-redes, 
a quem aproveito para agradecer 
a ajuda que deram no trabalho 
desenvolvido. Para esta nova época 
entendi que era necessário colocar 
mais qualidade no trabalho e nesse 
sentido convidei o Filipe Dinis que 
estava na formação do Desportivo, 
convidei igualmente o João Guerra 
que estava na formação do Seixal 
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e, por fim, pela paixão que tem 
pelas balizas, pelo seu empenho e 
dedicação integrei no corpo técnico 
como treinador de guarda-redes 
o António Semblante que tinha 
estado comigo no Amora. 
E quanto a jogadores vai haver 
muitas novidades? 
Quanto à equipa e aos jogadores, 
que são os principais intervenientes 
do jogo, conseguimos renovar com 
todos os que queríamos porque já 
existia uma base de qualidade e de 
competitividade muito boa. Quanto 
a contratações vamos ter algumas, 
dentro do perfil que traçámos 
para acrescentar mais qualidade a 
posições em que era necessário dar 
mais competitividade. 
Já há alguma previsão sobre o 
início dos trabalhos?
Estamos a cumprir todas 
as indicações da Federação 
Portuguesa de Futebol, Associação 
de Futebol de Setúbal e Direcção 
Geral da Saúde. Começaremos 
apenas quando houver luz verde 
para isso. Só quando nos derem 
indicações sobre o início da 
competição é que estabeleceremos 
uma data para o início dos treinos. 

CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relacionamento. 
Poderá ser surpreendido, muito favoravelmente, com as atitudes e gestos de alguém 
que entrou há pouco na sua vida. No plano profissional – poderá entrar numa nova fase 
profissional, comece a pensar em novos projetos ou novas aplicações financeiras. Carta 
da semana – O SOL – semana muito luminosa e feliz para Peixes. Vai sentir-se com muita 
vontade de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus sentimen-
tos. No plano profissional, terá algumas propostas, mas não se iluda com as mais vantajosas. 
Carta da Semana – A Lua, esta carta mostra que você estará sensível e um pouco frágil, mas 
ao mesmo tempo estará com um grande poder de análise. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – poderá travar novos conhecimentos, embora deva amadurecer bem 
as ideias antes de lançar num novo romance. Poderá ter de enfrentar oposições familiares 
para poder levar em frente uma relação. No plano profissional – deve manter a calma 
em todas as circunstâncias, até porque esta semana tudo está ao seu alcance. Carta da 
semana – O CARRO – a conjuntura anuncia progressos.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – possibilidade de os seus sentimentos serem completamente re-
novados. Numa situação inesperada ou mesmo sem estar disponível pode sentir novas 
emoções. No plano profissional – se estiver envolvido em atos de representação ou de 
cariz público, sair-se-á muito bem. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta define 
uma semana intensa em que todos os comportamentos estão marcados pela paixão.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – não aceite opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu 
coração é o seu melhor amigo e só poderá arrepender-se do que não fizer. No plano profis-
sional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que estruturados e 
calculados darão bons resultados. Carta da semana – O IMPERADOR – está muito lúcido, 
objetivo e eficaz marcando pontos em todas as situações que se envolver. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em rela-
ção. No plano profissional – alguns colaboradores podem interferir ou pôr em causa as 
suas opiniões, mas é aconselhável que não baixe os braços e faça persistir as suas ideias. 
Carta da semana – A FORÇA – fomenta novas ideias confere rapidez de raciocínio e força de 
vontade não permitindo que se instalem na sua vida indecisões ou qualquer tipo de medo.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – é uma semana adequada a que faça alterações na sua forma de vida; 
pode iniciar uma fase mais límpida e intensa. No plano profissional – algumas situações 
podem assumir contornos que não esperava e perante os quais terá de tomar uma posição. 
Carta da semana – A MORTE – é uma carta forte que permite conduzir a sua vida de forma 
objetiva e eficaz. Fim de uma etapa e inicio de uma nova etapa próspera.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amora quem não o merece, corre o risco de dece-
ções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profissional – dê 
atenção a um negócio ou a um projeto que pode esconder problemas, procure novos 
apoios. Carta da semana – A LUA – a conjuntura leva-o para o mundo dos sonhos em que 
é difícil ser racional, tente manter-se lúcido para não ser enganado. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso, relações são correspondidas e regidas por si e pelos seus interesses. Controle 
o seu feitio pois numa relação toma decisões a dois. No plano profissional, mostre-se 
mais activo e mais empenhado com trabalhos que lhe são solicitados. Carta da Semana – O 
Mundo, esta carta mostra que as conquistas e os seus êxitos estão ao seu alcance, basta que 
consiga reunir todas as suas potencialidades para atingir os seus fins.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – escute o que lhe dita o coração sempre que tomar uma decisão ou 
fizer uma escolha sentimental; todos os gestos deverão ser fruto de reflexão solitária e 
amadurecida. No plano profissional – está perfeitamente apto a atuar em proveito próprio 
e fazer bom uso das suas habilitações e conhecimentos. Carta da semana – A PAPISA – a 
semana promete ser muito importante.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso, poderá estar a passar uma fase conflituosa, que se deve á indefinição de 
sentimentos, clarifique-os. No plano profissional, os trabalhos que tem em curso irão sofrer 
alguns atrasos, devido á falta de recursos. Carta da Semana – O Eremita, esta carta mostra 
que deve agir com rigor e cuidado em todas as situações.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – momento propicio á evolução sentimental; conseguirá compreender 
alguns gestos e lidar melhor com os afetos. No plano profissional – vida financeira sujeita 
a flutuações que merecerão medidas adequadas em cima dos acontecimentos. Carta da 
semana – O JULGAMENTO – traz uma semana marcante pródiga em acontecimentos 
importantes que lhe possibilitarão análises e iniciativas fundamentadas. 

O SEGREDO DAS CARTAS 

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