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Abertura

Em agosto de 2018, publiquei 
um texto com o título “Re-
gião de Setúbal, afirma-te!”. 
O objetivo que pretendia al-

cançar com a minha opinião era o de 
fazer chegar aos decisores políticos 
portugueses o apelo da necessidade 
de se atribuir uma NUT1  própria à Pe-
nínsula de Setúbal, como em tempos 
idos já assim tinha sido. 

A agregação de Setúbal à Região 
de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) é 
juntar realidades socias e económi-
cas diferentes que em nada favore-
cem o desenvolvimento regional do 
território que está entre o Tejo e o 
Sado. 

Setúbal tem potencialidades en-
dógenas suficientes para não ser 
uma zona periférica da RLVT. Por 
outro lado, continua a ter uma con-
centração de desafios socio-econó-
micos-culturais que exigem o acesso 
a programas de financiamento co-
munitário para estes setores. 

A junção à Grande Lisboa não tem 
permitido o acesso a programas co-
munitários tão necessários para o 
desenvolvimento da região sadina, 
com enormes prejuízos à criação de 
mais riqueza a partir da criação de 
mais postos de trabalho e em novas 
áreas económicas. 

No plano social, até agora, o pa-
norama não é o mesmo, em termos 
de taxas de pobreza, mas a agressi-
vidade dos que nela permanecem, 
devido a causas que procurarei 
evidenciar num próximo texto, tem 
especificidades preocupantes. 

No plano cultural há uma riqueza 
de iniciativas para a qual contribui 
a diversidade de tradições trazidas 
por gentes migrantes de dentro e 
de fora do país, bem como um pa-
trimónio arquitetónico, que a não se 
conservar, compromete a narração 
histórica de Portugal e até mesmo 
da Península Ibérica. 

Nos últimos quadros comunitários 
têm existido programas com finan-
ciamentos apropriados dos quais a 
Região de Setúbal tem sido impossi-
bilitada de aproveitar por estar numa 
NUT que a posiciona no nível dos não 
carenciados. 

É uma clara ilusão que tem exigido 
esforços desmesurados a autarcas, 
a empresários, a trabalhadores, a 

Região de Setúbal e a crise 
económica em curso

OPINIÃO

Eugénio Fonseca

oitenta do século passado.
A crise económica, decorrente da 

pandemia sanitária que, infelizmen-
te, está para durar, está já a dar sinais 
de vir a ser como alguma nunca vista, 
há mais de cem anos. 

Mesmo esta comparação tempo-
ral é muito subjetiva, pois estamos 
a falar de realidades diferentes, so-
bretudo na perceção que agora se 
tem de bem-estar. 

Se já se justificava, há muito, a re-
posição da NUT perdida, serão ine-
vitáveis as peculiares consequências 
que a atual crise terá nesta zona do 
país, povoada, predominantemente, 
por gente da classe média baixa e 
média, mas uma média com várias 
fragilidades. 

É preciso diversificar o tecido 
económico que contemple grandes 
empreendimentos empresarias, mas 
deixando o maior espaço para as 
mais pequenas e médias unidades. 

No plano social há que investir 
ainda mais na infância, nos jovens 
NEET (Not in Employment Educa-
tion or Training - jovens que não es-
tudam, não trabalham e não estão 
a frequentar formação); nos jovens 
adultos que procuram alcançar o di-
reito ao trabalho, nas famílias mono-
parentais que têm uma expressão 
significativa; nos mais velhos que 
precisam de respostas mais ade-
quadas às suas necessidades.

Apelo ao Governos português, 
aos partidos com assento no Par-
lamento Europeu (PE) para que se 
empenhem em repor a NUT que já 
esteve atribuída à Região de Setúbal. 

Porque o tempo que se aproxima 
assim o exige, seria da maior con-
veniência que os deputados eleitos 
por Setúbal viessem até nós, urgen-
temente, refletir esta questão, sob 
pena de se continuar a cometer uma 
agressão ao desenvolvimento inte-
gral e sustentado desta promissora 
região para a recuperação económi-
ca inclusiva do país.

 1 As NUTS- Nomenclatura das Uni-
dades Territoriais para Fins Estatísti-
cos são as divisões regionais existen-
tes em todos os estados-membros 
da União Europeia.

Presidente da Cáritas Portuguesa

A crise 
económica, 
decorrente 

da pandemia 
sanitária que, 
infelizmente, 

está para durar, 
está já a dar 
sinais de vir 
a ser como 

alguma nunca 
vista, há mais 
de cem anos

promotores sociais e culturais. 
Não fora, repito, as potencialida-

des naturais da região, as humanas 
e profissionais das suas populações, 
e Setúbal não teria conseguido liber-
tar-se da penúria que viveu nos anos 

Humberto Lameiras

Na Assembleia da 
República os autarcas 
do Seixal e Moita 
fizeram ouvir as suas 
razões e reafirmaram 
o aeroporto em 
Alcochete 

O presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Joaquim Santos, continua 
a afastar a construção do terminal 
aeroportuário no Montijo, e insiste 
na opção Campo de Tiro de Alcoche-
te para receber o novo Aeroporto 
de Lisboa. 

Foi isso mesmo que o autarca 
vincou, na passada semana, na As-
sembleia da República, aquando da 
discussão desta infra-estrutura.

Com o presidente da Câmara da 
Moita, Rui Garcia, a defender tam-
bém Alcochete, o Governo vai ter 
de conseguir apoios, caso contrário 
o novo aeroporto vai ter muita difi-
culdade em ‘aterrar’.

Na audição dos grupos parlamen-
tares, o autarca do Seixal defendeu 
que a “localização prevista pelo Go-
verno para este terminal acarreta 
enormes impactos negativos, não 
só no ambiente, mas também na 
qualidade de vida e saúde das popu-
lações dos concelhos envolvidos”. 
Pelas suas contas, “estima-se que 
mais de 90 mil pessoas serão afec-
tadas de forma directa".

Para Joaquim Santos não há ar-
gumentos do Governo para rebater 
que a opção Montijo “não serve os 
interesses das populações, da região 
e do país”. 

Portanto, “é um projecto sem fu-
turo que, daqui a alguns anos, es-
tará esgotado”. Também do ponto 

REGIÃO

Seixal e Moita estão 
perto de conseguir 
bloquear o novo 
aeroporto no Montijo

de vista do investimento, não tem 
dúvidas de que com a construção 
do novo aeroporto em Alcochete 
“far-se-ia mais obra pelo valor que 
se prevê para a opção Montijo, sem 
afectar a saúde de milhares de pes-
soas".

Ora, é também pelo lado da saúde 
e sossego da população que o au-
tarca do Seixal tem o presidente da 
Câmara da Moita do seu lado. 

Na mesma audição dos grupos 
parlamentares, Rui Garcia reafirmou 
estar contra o aeroporto no Montijo. 

Nem mesmo as medidas de mi-
tigação previstas na Declaração de 
Impacte Ambiental, nem a proposta 
do primeiro-ministro, António Costa, 
de avançar com a reabilitação urba-
na da Baixa da Banheira, das mais 
afectadas pela construção do novo 
Aeroporto de Lisboa, convence o 
autarca da Moita.

Aos deputados, disse mesmo que 
os impactes tanto ambientais como 
nas pessoas são “irreversíveis e não 
mitigáveis”, por isso todas as medi-
das “são insuficientes”.

Com esta posição, os dois autarcas 
estão a conseguir bloquear a opção 
Montijo, e diz nota da autarquia sei-
xalense que, para além da Moita, em 
defesa de Alcochete vêm também 
as autarquias de Palmela, Sesimbra, 
Setúbal e de Benavente.

Perante este parecer negativo e 
com o PSD a não definir ainda se está 
ao lado dos socialistas, o Governo 
começa a ficar próximo de uma não 
solução, pelo menos nos moldes 
a que se propunha, isto apesar da 
ANA insistir que o novo aeroporto no 
Montijo não pode ficar num impasse.

Entretanto, começam outras som-
bras a pairar sobre a construção do 
novo aeroporto. Como lembra o 
semanário Expresso, até mesmo a 
opção Alcochete começa a esgotar-
-se, uma vez que a Declaração de 
Impacte Ambiental caduca no final 
deste ano.
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Espaço público 
limpo em 
Alcácer do Sal

O município de Alcácer do Sal está 
a proceder à lavagem de ruas um 
pouco por toda a cidade, como 
forma de promover a higiene 
e limpeza do espaço público, 
informou ontem a autarquia.
Os trabalhos vão decorrer até ao 
fim do mês de Setembro.

O PECC – Plano Estratégico da 
“Cidade do Conhecimento” 
surge depois da assinatura 
do protocolo de colaboração 
entre a Câmara de Setúbal e The 
Pitroda Group em Dezembro de 
2019.

Sustentabilidade é desde 
o início a palavra chave deste 
projecto que, por essa via, se 
destaca face à “Nova Setúbal”, 
que deveria ocupar o mesmo 
lugar no Vale da Rosa, mas 

apenas com habitação e um 
novo estádio para o Vitória 
Futebol Clube. “Esse projecto 
deixaria aquela zona como 
um dormitório, distante de 
acessos e sem mais-valias para 
a sua rentabilização”, explicou 
em Dezembro o arquitecto 
Fernando Travassos, que está 
a trabalhar com o executivo da 
Câmara de Setúbal e The Pitroda 
Group, no desenvolvimento 
deste projecto.

Plano Sonho da nova cidade foi 
assinado em Dezembro

Grupo empresarial de Sam Pitroda garante 
“o plano é para concluir em três anos”

O Conselho Consultivo da “Cidade do 
Conhecimento” reuniu na Câmara de 
Setúbal para dar início à definição do 
Plano Estratégico (PECC) do projecto 
que será construído no Vale da Rosa 
onde, no início dos anos 2000, es-
teve projectada a “Nova Setúbal”. 
A primeira fase do PECC está a ser 
dedicada à recolha de contributos 
para o desenho do projecto e áreas 
científicas, tecnológicas e culturais 
que deve incluir, com o investidor 
Sam Pitroda a reafirmar o ideal de 
“terminar o projecto dentro da meta 
prevista: três anos”.

Algo que espera conseguir com os 
contributos de todos os parceiros do 
conselho consultivo, entre os quais se 
incluem a Administração dos Portos 
de Setúbal e Sesimbra (APSS), Admi-
nistração do Porto de Lisboa (APL) 
e a Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo (CCDRLVT).

A partir do seu escritório em Chi-
cago, o mecenas que dedica parte 
da sua actividade ao financiamento 
e desenvolvimento de projectos de 
tecnologia de ponta, “agradeceu o 
apoio político da Câmara de Setúbal 
que recebeu este projecto “de braços 
abertos”, reconhecendo a sua impor-
tância “para a economia e desenvolvi-
mento, assim como para o futuro da 
qualidade de vida das populações”.

Uma “vontade política”, sem a qual 
Sam Pitroda afirma que “nunca seria 
possível levar a bom termo esta nova 
cidade”. O investidor destacou ainda 
o país e a região “pelo tempo ameno, 

Ana Martins Ventura

Começou a ser 
delineado o Plano 
Estratégico da “Cidade 
do Conhecimento”, no 
qual as acessibilidades, 
os portos e o novo 
aeroporto são descritos 
como fundamentais

“CIDADE DO CONHECIMENTO” REGRESSA AO DEBATE

DR

cultura, talento e boas infraestrutu-
ras de base disponíveis, propícias ao 
salto de desenvolvimento”, que am-
biciona trazer para a região.

Gustavo Miedzir, presidente do 
Pitroda Group Portugal, destacou 
também o facto de uma ideia como 
a “Cidade do Conhecimento apenas 
ser possível concretizar com pensa-
mento crítico colocado à disposição 
do futuro possível”. E referiu a força 
de “vários factores, para chegar ao 

nem eramos umas das regiões capi-
tais com pior desempenho económi-
co nos últimos 20 anos”.

Apesar de “termos valor e com-
petências, precisamos fazer muito 
mais” e “assumir este projecto com 
transparência”, sabendo tirar desta 
nova cidade “o melhor que nos puder 
dar”, defendeu Sérgio Barroso. Até 
mesmo porque, recorda, “a região de 
Lisboa não recebe um projecto desta 
envergadura há mais de 20 nos”.

E a razão pela qual isso não aconte-
ceu é, no seu parecer “a falta de mas-
sa crítica e de capital para sustentar 
essa visão global”. Motivo pelo qual, 
a primeira fase do Plano Estratégico 
será dar força promocional ao pro-
jecto, a nível internacional. “Sem 
essa promoção o projecto não será 
exequível”.

Em segundo lugar virá a viabilidade 
da cidade de Setúbal e da Área Me-
tropolitana de Lisboa como território 
ideal.

“Para tal é essencial ter cidade, re-
gião e país a trabalhar em conjunto”, 
concretizando as infraestruturas ne-
cessárias, tais como “um novo aero-
porto em Alcochete e perceber, nos 
próximos 15 a 20 anos, quais serão as 
áreas científicas de ponta, que inte-
ressam a esta nova cidade”.

APSS quer reforçar ligação  
portuária a formação académica 
e investigação científica
Durante a reunião, Lídia Sequeira, 
presidente do conselho de adminis-
tração da APSS, reafirmou a impor-
tância de assumir as áreas portuárias 
enquanto elementos potenciadores 
da criação de start up’s associadas à 
energia e robótica.

“Para tal Setúbal tem essa frente 
marítima, esse grande estaleiro na-
val, que reúne mais condições do que 
outras cidades portuárias da Europa”, 
aponta.

Uma possibilidade sobre a qual 
Lídia Sequeira tem a certeza, “deve 
ser elencada com estudo e criação 
nestas áreas, com o desenvolvimen-
to da investigação nas engenharias”, 
pois esses são os portos do futuro”, 
concluiu.

momento ideal”. Salientando desta 
forma o contexto que Portugal vi-
ve, com a perspectiva de um novo 
aeroporto e novas acessibilidades 
associadas.

A presidente da Câmara de Setú-
bal, Maria das Dores Meira, também 
espera que as reuniões do conselho 
consultivo permitam “angariar um 
conjunto de ideias a partir das quais 
será desenhado o projecto, que visa 
criar um ambiente propicio à inova-

ção e à troca de conhecimento”.
Quanto à adesão imediata ao pro-

jecto, Dores Meira esclareceu que 
“o conceito da “Cidade do Conheci-
mento” enquadra-se perfeitamente 
no Plano Estratégico de Desenvol-
vimento Setúbal 2026 (PEDS) e na 
razão do novo Plano Director Muni-
cipal (PDM), actualmente em fase de 
discussão pública”.

De acordo com a autarca, no PE-
DS ficou clara a necessidade de um 
“desenvolvimento, inteligente, sus-
tentável e inclusivo de Setúbal”, com 
base em investimento externo, “que 
marque a diferença quer a nível regio-
nal como nacional”.

Já a visão estratégica do novo PDM 
tem como ambição atribuir a Setúbal 
forte influência do desenvolvimento 
da actividade portuária, industrial e 
logístico, assim como do turismo. 

Sérgio Barroso, coordenador da 
equipa do Centro de Estudos de 
Desenvolvimento Regional e Urba-
no (CEDRU) apresentou a primeira 
fase do Plano Estratégico com uma 
abordagem de “respeito por Setúbal 
e todos aqueles que aqui vivem”. E 
salientou que “se Portugal fosse o 
melhor lugar do mundo para investir 
não estávamos na cauda da Europa, 



4 O SETUBALENSE 21 de Julho de 2020

Seixal Hospital Garcia de Orta, em estado 
grave, apresentando queimaduras 
do primeiro e segundo grau. 
Também o agressor necessitou 
de receber assistência hospitalar, 
isto segundo declarações dos 
Bombeiros Voluntários do Seixal, 
citados pela TVI24.

Homem rega 
companheira 
com álcool e 
pega-lhe fogo

Um homem de 80 anos foi 
detido no passado domingo 
depois de ter regado com álcool 
a sua companheira, de 45 anos, 
pegando-lhe fogo. O agressor 
pegou ainda fogo à casa da mulher, 
em Foros da Catrapona, no Seixal.  
A vítima foi transportada para o 

Humberto Lameiras

De 14 escolas básicas 
do 1.º ciclo no concelho, 
uma cobertura está 
concluída e 5 já estão 
em adjudicação 

INVESTIMENTO DE UM MILHÃO DE EUROS

Autarquia está a substituir coberturas 
de fibrocimento no seu parque escolar

A cobertura de fibrocimento da Esco-
la Básica de Santa Marta de Corroios 
já foi substituída. Esta foi a primeira 
intervenção da Câmara do Seixal a fi-
car concluída, no seu parque escolar, 
num programa que vai envolver ainda 
mais treze escolas básicas do 1.º ciclo 
no concelho. 

A obra agora concluída implicou 
um investimento municipal de 42 
196 euros, sendo que o plano glo-
bal da autarquia para a substituição 
e instalação de novas coberturas 
tem um orçamento de um milhão 
de euros. “Neste momento estão 
em fase de adjudicação mais cinco 
empreitadas”, dá a saber a Câmara 
em comunicado.

“Embora as coberturas em fibroci-
mento sejam apenas prejudiciais para 
a saúde quando danificadas, situação 
que não se verifica, a autarquia está 
a substituir estas coberturas com um 
fim preventivo”.  

Ao mesmo tempo, a Câmara Muni-
cipal do Seixal “continua a reivindicar 
a remoção das coberturas em fibroci-

Escola Básica de Santa Marta de Corroios já intervencionada

DR

pais, professores e alunos”.
A EB Dr. António Augusto Louro, na 

Arrentela, está em funcionamento há 
quase 30 anos, estando as “instala-
ções deterioradas e a necessitarem 
de uma requalificação generalizada 
do edificado e do espaço de logra-
douro da escola, sendo mais urgen-
te a substituição das coberturas dos 
edifícios e dos telheiros, pois contêm 
fibras de amianto”.

“O Governo não pode continuar a 
adiar o investimento nas escolas que 
são da sua responsabilidade e deve-
ria olhar para o exemplo da Câmara 

Municipal do Seixal que está a reali-
zar um significativo investimento na 
valorização da escola pública, seja ao 
nível das coberturas, equipamentos 
escolares ou espaços exteriores”, 
comenta o presidente da Câmara, 
Joaquim Santos. 

 A Câmara Municipal do Seixal 
enviou, no dia 2 de Junho, um novo 
ofício dirigido ao ministro da Educa-
ção a reiterar a necessidade urgente 
de intervenção nesta escola, agora 
reforçada com a aprovação pela 
Assembleia da República de vários 
projectos de resolução. 

A Oficina da Juventude de Miratejo e 
o Centro de Apoio ao Movimento As-
sociativo Juvenil já reabriram ao públi-
co, depois da autarquia ter decretado 
um período de encerramento devido 
à pandemia de Covid-19. Neste reco-
meço, para além de serem aplicadas as 
regras de segurança definidas pela Di-
recção-Geral da Saúde, o atendimento 
passou a ser individual, não são permi-

RECOMEÇO

Equipamentos para a juventude reabriram 
com regras de segurança 

tidos acompanhantes e é privilegiada 
a marcação prévia das visitas.   

No caso da Oficina da Juventude de 
Miratejo, vão estar disponíveis os servi-
ços de autoutilização de tecnologias de 
informação e comunicação, inscrições 
em programas e iniciativas municipais, 
informação à comunidade, atendimen-
to da Associação Rato e Gabinete de 
Inserção Profissional (GIP).

O horário é de terça-feira a sexta-
-feira, das 10h00 às 13h00 e das 
13h30 às 20h30. Aos sábados fun-
ciona das 10h00 às 13h00 e das 
14h00 às 18h00. Encerra ao domin-
go, segunda-feira e feriados.

No Centro de Apoio ao Movimen-
to Associativo Juvenil, funcionam 
os mesmos serviços que na Oficina 
da Juventude de Miratejo, com a 

excepção da Associação Rato e do 
GIP. Neste equipamento está ainda 
disponível uma sala de reuniões para 
organizações juvenis, apenas durante 
o horário de abertura ao público.

O horário é de terça-feira a sexta-
-feira, das 10h00 às 13h00 e das 
14h00 às 18h00. Aos sábados, é das 
14h00 às 20h00. Encerra ao domin-
go, segunda-feira e feriados.

ESTACIONAMENTO

Parque junto 
à Estação de 
Corroios já 
começou a ser 
construído   

Está a ser construído um novo parque 
de estacionamento em Corroios, junto 
ao Mercado de Levante. Trata-se de 
uma obra da autarquia que vai dispo-
nibilizar neste espaço 220 lugares.  

Com a falta de estacionamento a 
ser um problema conhecido no con-
celho, a Câmara decidiu avançar com 
um plano de criação de dois mil novos 
lugares, gratuitos, junto às estações 
da Fertagus existentes no município. 
“O Governo não entrega os Parques 
de estacionamento à Câmara Munici-
pal, e prefere tê-los encerrados, com 
uma política de preços muito elevado”, 
aponta o presidente da Câmara do Sei-
xal, Joaquim Santos, na sua página do 
Facebook.

Os seis novos parques de estaciona-
mento municipais “vão beneficiar em 
muito a qualidade de vida dos muníci-
pes do Seixal que se debatem com o 
problema do estacionamento abusivo 
junto às suas habitações nestas áreas, 
e os utentes da Fertagus que pagam 
preços muito elevados nos parques 
de estacionamento desta concessão 
do Estado”. 

Para além do parque de estaciona-
mento em Corroios agora em cons-
trução, na mesma localidade já foram 
criados 94 lugares, sendo dois para 
pessoas com mobilidade reduzida. 
Ainda em Corroios, junto à Escola Se-
cundária João de Barros, são criados 
300 lugares para estacionamento.

Já na envolvente da Estação Fer-
roviária dos Foros de Amora passam 
a existir mil lugares, no Bairro 1.º de 
Maio, no Casal do Marco, vai ficar com 
136 lugares e, na envolvente da Esta-
ção Ferroviária do Fogueteiro passam 
a existir 250 lugares.

Humberto Lameiras

mento existentes nas escolas básicas 
do 2.º e 3.º ciclos e secundárias, da 
responsabilidade do Governo”.

Coberturas danificadas   
na António Augusto Louro
Lembra a autarquia que a Assembleia 
da República aprovou um conjunto 
de projectos de resolução que re-
comendam ao Governo a “requalifi-
cação urgente da Escola Básica Dr. 
António Augusto Louro, nomeada-
mente a substituição das coberturas 
que contêm fibras de amianto, no 
quadro da exigência da Câmara, de 
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Palmela

Inês Antunes Malta (texto) 
Alexandre Nobre (fotografia)

Esta edição permitirá 
homenagear a anterior 
directora do festival, 
Dolores de Matos, que 
faleceu no ano passado

EVENTO DE VOLTA À VILA PALMELENSE

Festival Internacional de Artes de Rua anima 
centro histórico já este fim-de-semana

Dança, teatro, música, circo contem-
porâneo, instalações e performances, 
em papel, vídeo e ao vivo, são as pro-
postas do Festival Internacional de 
Artes de Rua (FIAR) que, no próximo 
fim-de-semana (sábado e domingo), 
promete animar o centro histórico da 
vila de Palmela.

Esta edição permitirá ainda home-
nagear a encenadora, actriz e ante-
rior directora do festival Dolores de 
Matos que faleceu no ano passado. 
Celebrar a Lola (Dolores de Matos) 
é uma das premissas do FIAR 2020.

Segundo a coordenação, que acre-
dita neste FIAR “como coisa do futuro 
das artes que escolhem a rua como le-
gitimadora da sua arte e nunca como 
legitimação de penúrias criativas”, os 
artistas, “que escolhem estar na rua 
como processo de testar os seus ca-
minhos artísticos”, são “cúmplices” 
desta edição. “Estão de regresso ao 
FIAR, à vila e à sua comunidade”, faz 
notar a organização.

A instalação FIAR Dramaturgia de 
Rua abre o programa, com nota às 
16h00 de dia 25, mas prolonga-se 
durante todo o evento em diferentes 
locais da vila de Palmela. Seguem-se 
“A música anda na rua”, de Rini Luyks, 
“A Vila a Fiar”, de Paula Moita e Gon-
çalo Freire, e “Le Voyage du Balayer”, 
de Clara Solezi e Diogo Santos.

Da programação para o primeiro 
dia, a repetir no segundo, faz parte 
a instalação “FOmE de Parede”, em 
que a revista FOmE sai do papel pa-
ra os edifícios do centro histórico de 
Palmela, levando a arte emergente a 
todos os públicos em espaços ines-
perados. Pelas 21h30, a projecção 
em vídeo de “Pele”, com encenação 
de Ricardo Guerreiro Campos e in-
terpretação deste com o Teatro As 
Avozinhas, instala-se no Largo S. João 

Os fios do evento interligam várias formas de arte pelas ruas da vila de Palmela

de Leonor Keil. Para as 18h30 está 
marcado um concerto de Huesos del 
Niño, projecto a solo de Pedro Cunha, 
no Parque Venâncio da Costa Lima. 
À noite, pelas 22h00, a performance 
“Penélope”, de Tiago Vieira, vai até ao 
Salão Nobre da Biblioteca Municipal 
de Palmela homenagear o amor.

A organização lembra que “os es-
pectáculos têm lotação limitada” e 
“o uso de máscaras é obrigatório em 
recintos fechados e nos eventos de 
rua é recomendado manter as regras 
de afastamento social”.

A FIAR Associação Cultural foi 
criada em 2000, como estrutura co-
-organizadora do festival. Hoje, com 

20 anos de vida, o FIAR assume-se 
como um Centro de Artes de Rua 
em movimento e admite que não foi 
fácil colocar de pé esta edição. “Este 
tem sido um ano difícil e singular mas 
também um ano de reinvenção e de 
reaprendizagem. Tivemos de partir 
à descoberta de novos modos de 
pensar e de fazer”. Ao mesmo tem-
po, justifica ainda a aposta deste ano: 
“Consideramos a arte um elemento 
fundamental na construção de um 
novo território humano, mais rico e 
mais poderoso. Por isso, ao voltarmos 
às ruas de Palmela acreditamos que 
estamos a cumprir a nossa missão de 
contribuir para um mundo melhor”.

ACTIVIDADES

Município 
assinala Dia 
dos Avós 
e Netos

A Câmara de Palmela vai assinalar o 
Dia dos Avós e Netos, 26 de Julho, 
com “um conjunto de actividades 
entre gerações em casa ou no exte-
rior”, respeitando as orientações da 
Direcção-Geral da Saúde, anunciou a 
autarquia. As iniciativas vão ser pro-
postas “através da newsletter digital 
do Projecto Educativo Local”.

“Avós e netos vão ser desafiados 
a serem contadores da história da 
'Galinha Ruiva', a actividades ao ar 
livre explorando jogos e outras pro-
postas na publicação digital 'Brinca e 
aprende com o Zé Pintas – Sol Férias… 
Cuidados a ter', da Associação Portu-
guesa do Cancro Cutâneo, e ainda, a 
Conversas.com 'Avós na Net: Como 
lidar com o mundo digital', a partir da 
visualização da mini série 'Avós na 
Net', promovida pelo Centro Inter-
net Segura/Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, no âmbito da iniciativa 
nacional 'Somos todos digitais'”, re-
velou a edilidade.

Além disso, os munícipes são con-
vidados a partilharem “estórias de 
memórias de avós e netos”, mediante 
“contacto telefónico gratuito para o 
'Em Linha para si' (800 500 101), que 
privilegia momentos de conversação, 
escuta activa e a prestação de infor-
mação de interesse junto da popula-
ção com mais de 65 anos”, acrescenta 
a autarquia.

A concluir, o município sublinha 
ainda que a iniciativa “encerra tam-
bém o ciclo de conversas 'Dar voz aos 
avós: o papel dos avós na actualida-
de', iniciado em 2016”.

Baptista. A peça de teatro “A Interrup-
ção” sobe ao palco do Cineteatro São 
João pelas 23h00 e fecha a primeira 
noite de festival.

Propostas para o segundo dia
Entre o Miradouro da Serra do Lou-
ro, o Largo de São João, as ruas do 
centro histórico e os demais locais 
da vila palmelense, “a rua é o palco” 
do FIAR. “Nesta rua que é sua” abre 
o domingo, dia 26, pelas 11h00, com 
criação, interpretação e produção 
de Diogo Duro. Os espectáculos, to-
dos com entrada gratuita mediante 
marcação prévia, continuam à tar-
de, pelas 17h00, com Elo e Novelo 
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de prevenção decretadas pela 
Direcção-Geral da Saúde, face 
à pandemia, a participação do 
público será limitada e sujeita a 
inscrição prévia, até dia 22. As 
inscrições devem ser efectuadas 
junto dos serviços de apoio à 
Assembleia Municipal, através do 

contacto telefónico 212 352 144”, 
indicou o município. A ordem de 
trabalhos da próxima reunião 
engloba cinco pontos, dos quais se 
destacam as Contas Consolidadas 
2019 e a 2.ª Alteração Modificativa 
ao Orçamento 2020 e Grandes 
Opções do Plano 2020-2023.

Sessões da 
Assembleia 
Municipal em 
directo no 
Youtube

A próxima Assembleia Municipal 
de Palmela, agendada para as 
20h30 desta quinta-feira, 23, 
no Cineteatro S. João, marca o 
início da transmissão em directo 
das sessões deste órgão no canal 
Youtube do município.
“Na sequência das medidas 

CABANAS

Bebé de dois 
anos morre 
vítima de 
afogamento 
na piscina 
de casa

Um bebé de dois anos morreu vítima 
de afogamento na piscina de casa em 
Cabanas, no concelho de Palmela, na 
manhã do passado sábado. O alerta, 
segundo notícia avançada pelo Jornal 
de Notícias, foi dado às 10h30 pelo 
pai do menino, “que ligou às auto-
ridades quando deu com o filho já 
inanimado dentro da piscina”. 

Ao local acorreu “a Cruz Vermelha 
de Setúbal e a equipa da Viatura Mé-
dica de Emergência e Reanimação 
(VMER) do Hospital de Setúbal”, on-
de foram feitas várias tentativas de 
reanimação, mas sem sucesso, tendo 
o óbito sido “declarado no local pela 
equipa da VMER e o corpo transpor-
tado para a morgue do hospital pelos 
bombeiros de Palmela”. Foi, ainda, 
accionada “uma equipa de psicólogos 
do INEM para amparar os familiares 
da vítima”.

Segundo a mesma publicação, “aos 
militares da GNR chegou a informa-
ção de que o menino estaria sozinho 
na zona da piscina quando caiu e aca-
bou por falecer”, tendo a força mili-
tar comunicado “o caso ao Ministério 
Público, que solicitou a presença da 
Polícia Judiciária de Setúbal no local”.

Este é o segundo bebé a morrer ví-
tima de afogamento no espaço de um 
mês no concelho de Palmela. No dia 
21 de Julho, um menino também de 
dois anos caiu na piscina do parque 
de campismo Vasco da Gama, locali-
zado em Pinhal Novo, no momento 
em que os seus pais se encontravam a 
fazer o registo de entrada, acabando 
por não sobreviver. 

BREVES

Devido à realização de 
“trabalhos urgentes de 
manutenção do furo de 
captação, necessários à 
melhoria do equipamento”, 
a Câmara Municipal de 
Palmela informa através 
de comunicado que o 
abastecimento de água a 
Fernando Pó e Fonte Barreira 
vai estar interrompido na 
próxima quinta-feira, entre as 
08h00 e as 18h00.

A Câmara Municipal de Palmela 
enviou para a cidade da Praia, 
em Cabo Verde, equipamentos 
de protecção individual, 
dos quais fazem parte “mil 
máscaras FFP1, 250 viseiras, 
500 toucas, 500 cobre pés e 
500 manguitos”, no âmbito 
do “acordo de cooperação 
celebrado em 2002 entre 
os dois municípios", refere a 
autarquia em comunicado.

Ao som dos Urze de Lume 
é apresentada no próximo 
sábado, no Centro Cultural 
de Poceirão, pelas 22h00, a 
iniciativa “(H) A Ver Estrelas”, 
numa união entre a música e 
a astronomia. “Sob o luar de 
Poceirão, os participantes 
vão poder conhecer estrelas e 
planetas”, revela a autarquia de 
Palmela em nota de imprensa.

FERNANDO PÓ
Abastecimento 
de água cortado 
na quinta-feira

COVID-19
Oferta de
equipamentos 
a Cabo Verde

SÁBADO
Poceirão a ver 
estrelas ao som 
de Urze de Lume

alerta às autoridades 
foi dado pelo pai. No 
espaço de um mês, este 
é o segundo menino 
a morrer afogado no 
concelho

Obra permitirá concluir 
“um corredor pedonal e 
ciclável entre Cabanas 
e Quinta do Conde 
(Sesimbra)”

QUINTA DO ANJO

Empreitada da Estrada dos Quatro Castelos 
a concurso por mais de 1,5 milhões de euros

A Câmara Municipal de Palmela 
decidiu lançar a concurso por mais 
de 1,5 milhões a 2.ª  fase da obra de 
beneficiação da Estrada dos Quatro 
Castelos, na Quinta do Anjo.

A proposta para abertura de con-
curso público da empreitada, no 
âmbito da HUB 10 - Plataforma Hu-
manizada de Conexão Territorial”, foi 
aprovada na reunião de câmara de 
quarta-feira passada, por unanimida-
de, com o preço base de 1.439.546,48 
milhões de euros +IVA.

Em comunicado, o município 
lembra que “tinha já visto aprovada 
a candidatura” da obra ao POR Lisboa 
2020, com “valor global elegível de 
1.562.588,61 euros” e “co-financia-
mento FEDER de 50%”.

Esta segunda fase da empreitada 
“abrange os troços nascente e sul da 
Estrada dos Quatro Castelos, numa 
extensão de mais de quatro quilóme-
tros". Inclui “o reperfilamento da faixa 
de rodagem, um novo enquadramen-
to paisagístico, a criação de uma via 
para peões e ciclistas e de caixas e 

Intervenção abrange os troços nascente e sul da Estrada dos Quatro 
Castelos, numa extensão de mais de quatro quilómetros

DR

abrigos para transportes públicos 
rodoviários”. A intervenção permi-
tirá criar “um interface em torno da 
EN10 e das estações ferroviárias de 
Penalva e Coina” e concluir “um corre-
dor pedonal e ciclável contínuo entre 
Cabanas e Quinta do Conde (Sesim-
bra), aliado a melhores condições de 
segurança viária”.

Outras pavimentações
Também adjudicada, mas por 279 mil 
e 609 euros + IVA, foi a 1.ª fase da 

pavimentação da Estrada do Monti-
nhoso, em Venda do Alcaide. O prazo 
de execução da obra, num troço com 
cerca de 1,3 Km, é de quatro meses.

Foi adjudicada ainda a pavimenta-
ção da Estrada da Quinta da Várzea, 
na Quinta do Anjo. O preço base as-
cende a 178 mil 999 euros + IVA e a 
obra, a executar em cerca dos 1,2 Km 
da via, deve estar concluída também 
dentro de quatro meses, contem-
plando “um prolongamento da rede 
de esgotos”.

“O que seria da vida sem a viagem? - 
Palmela Conquista-te” serve de mote à 
campanha de promoção turística que 
a Câmara Municipal de Palmela anun-
ciou ir lançar ainda durante este mês.

A campanha, explica o município, 
“é baseada num vídeo de um minuto 
que, através de uma mensagem sim-
ples, emotiva e humanizada, apela 
aos afectos”. Mas não só. Apela tam-
bém à essência da relação com o pró-
ximo e com o património que rodeia a 
todos. “Ao longo dos meses de Julho 
e Agosto, esta mensagem vai chegar 
até si através dos principais canais te-
levisivos, de outdoors e através dos 

TURISMO
Campanha em vídeo promove sector com afecto

canais digitais do município”, adian-
ta a autarquia, em jeito de desafio à 
população.

Promover o território e alicerçar as 
várias acções de incentivo ao sector 
turístico, dinamizadas nos últimos 
tempos pelo município, é o objecti-
vo da nova campanha. Até porque, 
“2020 tem sido marcado pela pan-
demia Covid-19, com impactes for-
tíssimos no sector do turismo, em 
franco crescimento e caracterizado, 
sobretudo, por micro e pequenas 
empresas”.

“Para apoiar os agentes económi-
cos que, directa e indirectamente, 

dependem deste sector a nível local, 
e também com o objectivo de valori-
zar os principais produtos e recursos 
turísticos do concelho, o município 
tem vindo a lançar, desde o Estado 
de Emergência, diversas campanhas 
de promoção temáticas, do vinho ao 
queijo e ao património”, lembra a edi-
lidade.

Ainda de acordo com o município, o 
trabalho desenvolvido “dá continuida-
de à estratégia da marca 'Palmela Con-
quista' e assume-se como um projecto 
de envolvimento da comunidade, pela 
presença de pessoas da terra ou que 
nela desenvolvem projectos”.



8 O SETUBALENSE 21 de Julho de 2020

MARIA DAS DORES MEIRA

Entrevista

“O Vitória é parte 
integrante desta 
cidade e quando 
não está bem todos 
nós sofremos”
Ajudar o clube a manter o Bonfim, preservar a Arrábida 
e apoiar a retoma da economia local estão nas prioridades 
da gestão camarária

Já recebi mails 
de pessoas que, 
para
protegerem 
os seus 
restaurantes,
querem que se 
faça parques de
estacionamento 
na Serra. Nunca!

Humberto Lameiras (Texto) 
Alex Gaspar (Fotografia)

A presidente da Câmara de 
Setúbal, Maria das Dores Meira, 
na segunda parte da entrevista 
a O SETUBALENSE, afirma que a 
solução tomada para o acesso às 
praias da Arrábida é a melhor para 
proteger a Serra. Explica o motivo 
da Câmara estar sempre disponível 
para ajudar o Vitória, e a pressão que 
tem feito junto da ministra da Saúde 
para que o Hospital de S. Bernardo 
seja ampliado.
A autarca comenta ainda o esforço 
do município para apoiar as famílias, 
comércio local e artistas apanhados 
pela crise desta pandemia. Diz que 
o Governo não se pode esquecer de 
reforçar as finanças dos municípios, 
e revela que no caso de Setúbal, 
entre receita e despesa, já lá vai uma 
perda de 1,2 milhões de euros, isto 
pelas primeiras contas.  
O acesso automóvel às praias da 
Arrábida tem sido condicionado 
no Verão. O programa “Arrábida 
sem Carros”, agora no terceiro 
ano, é a melhor e única solução?
Não encontramos outra solução. 
Deixar destruir a Serra da Arrábida 
é impensável; colocar a segurança 
das pessoas em causa é impensável. 
Portanto não encontramos outra 
solução. Antes desta cidade ser 
atractiva, já era um caos com tantas 

pessoas a irem para as praias e, 
à medida que a cidade vai tendo 
atractividade, mais pessoas vão para 
as praias e o problema rodoviário é 
maior.
Hoje é a Câmara que gere as praias, 
antes estavam ao abandono, nem 
tratamento sanitário tinham, nem os 
decks para as pessoas caminharem. 
Fizemos grande investimento 
em equipamentos nas praias, 
inclusivamente para o tratamento 
de águas residuais.
Já recebi mails de pessoas que, para 

protegerem os seus restaurantes, 
querem que se faça parques de 
estacionamento na Serra. Nunca! 
Estamos a falar de património 
ambiental.  
As pessoas podem continuar a ir aos 
restaurantes, mas estacionam em 
zonas para isso criadas e continuam 
nos vai-vem. Depois das 20h00, as 
cancelas abrem e podem ir de carro 
para jantar. Quando acaba a época 
balnear não há restrições.
Mas há praias como a Figueirinha 
onde o estacionamento, que está 
bem regulado, é perto do areal.
A Câmara de Setúbal tem 
respondido a pedidos de apoio 
do Vitória Futebol Clube. 
Estamos a falar de um espírito de 
parceria?
Este apoio insere-se na preocupação 
e responsabilidade que a Câmara 
de Setúbal tem de ter com o Vitória. 
O Vitória é parte integrante desta 
cidade. Quando o Vitória não está 
bem, a cidade não está bem e a 
Câmara também não. 
Independentemente do Plano 
Especial de Revitalização [pedido 
pelo clube] houve, recentemente, 
duas situações que saem do âmbito 
deste Plano. A possibilidade de 
comprar um crédito que vai abater 
mais de 2 milhões nas penhoras que 
o Vitória tem. Portanto comprámos 
um crédito de 300 mil euros para 
comprar um crédito de 2 milhões?, 
isto [com base] num acerto de 

A pouco mais de um ano de 
deixar a Câmara de Setúbal, 
a presidente Maria das Dores 
Meira aponta o trabalho feito 
por uma “equipa fantástica”. 
Realça que tudo o que foi feito, 
não foi só por si, mas por um 
executivo com vereadores 
“muito unidos e empenhados 
nos objectivos a cumprir”.

Sem qualquer dúvida, diz: 
“Esta equipa, mesmo sem 
eu cá estar, vai continuar 
empenhada com a população 

Confiança Uma equipa de 
vereadores “fantástica e unida” 

e com os trabalhadores da 
Câmara Municipal. São 1 700 
trabalhadores que ajudaram 
esta terra, sem eles teria sido 
impossível”. Por fim, lembra que 
por vezes, “quando há mudanças 
de partido numa câmara, só 
metade do mandato é a mudar 
dirigentes e funcionamentos, 
o que é preocupante. O povo 
de Setúbal tem de continuar 
confiante, mesmo sem um 
jogador, a equipa está cá toda e 
ao seu lado”. 
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Quem vier para aqui [como presidente da 
Câmara] tem de pensar Setúbal, Setúbal, 
Setúbal. Coloquei Setúbal acima da minha 
família. Só assim se consegue.

Nas autárquicas de 2021 a CDU 
não vai contar com Maria das 
Dores Meira como recandidata à 
Câmara de Setúbal. Como atingiu 
o limite de mandatos, a autarca 
vai ter de dar lugar a outro nome 
que “tenha Setúbal no coração”, 
diz. Contesta esta lei sobre os 
mandatos e chama-lhe anti-
democrática.
O rumo da autarca agora será a 
Câmara de Almada e, pela primeira 
vez, fala abertamente que, se 
o PCP lhe permitir, tem “toda a 
disponibilidade” para se candidatar 
à presidência da autarquia, hoje 
governada pela socialista Inês de 
Medeiros.  
Como atingiu o limite 
de mandatos, não pode 
candidatar-se à Câmara de 
Setúbal nas autárquicas de 
2021. Qual o perfil do próximo 
candidato da CDU para 
conseguir manter a maioria, ou 
mesmo a maioria absoluta? 
Uma pessoa honesta, 
trabalhadora, competente, 
dedicada, com muita motivação e 
que goste muito de Setúbal. Tem 
de ter Setúbal bem no coração, é 
aquilo que eu tenho. 
Tem de levar este trabalho 
como uma missão. Se estiver à 
espera que este seja o espaço 
para se promover profissional 
ou financeiramente, está muito 
enganado.
A mim aconteceu-me exactamente 
o contrário: vida privada devassada 
e financeiramente foi um desastre. 
Eu não era empregada da política; 
eu trabalhava no privado e tinha 
cinco escritórios.
Ainda os mantém?   
Não. Tiveram de ir fechando, só 
um está a funcionar. Portanto, 
isto financeiramente não é 
compensativo. Quem vier para 
aqui [como presidente da Câmara] 
tem de pensar Setúbal, Setúbal, 
Setúbal; até acima da família. Foi o 
que me aconteceu a mim.
Eu coloquei Setúbal acima 
da minha família. Só assim se 

a população. Também para o 
funcionamento da autarquia 
continuamos a gastar centenas e 
centenas de euros em Equipamento 
de Protecção Individual, para 
além dos custos em estruturas de 
protecção de vidro nos serviços dos 
nossos edifícios. 
Neste momento, a Câmara já não  
assegura a alimentação [às famílias 
fragilizadas], esta passou para a 
Segurança Social. Mas continuam 
outros apoios.
Que respostas o Governo 
tem de dar às autarquias, 
nomeadamente a Setúbal, pelo 
esforço financeiro neste combate 
à pandemia?
Isto foi um murro no estômago para 
todas as câmaras. Há a promessa 
de alguns fundos comunitários 
chegarem a nós, mas ainda não 
chegaram. Existem despachos nesse 
sentido. 
Entretanto a Câmara, por 
causa da pandemia, deixou de 
ter custos nos apoios a festas 
tradicionais do concelho.
Pagámos muito para a cultura. 
Ajudámos os artistas que 
trabalharam nas redes sociais, e 
mais de 240 eventos na área da 
educação, cultura e inclusão social, 
isso fomos nós que pagámos; fomos 
nós que subsidiámos esses artistas. 
E nunca deixámos de apoiar o 
movimento associativo.
Já consegue calcular o desvio 
que estas despesas tiveram no 
Orçamento da Câmara e como se 
compensa?
Para já, 1,2 milhões de euros, entre 
a receita e despesa. Até agora ainda 
não conseguimos compensar, temos 
de analisar. Será que vem essa tal 
ajuda financeira do Governo?

FUTURO

Maria das Dores Meira 
aceita candidatura 
à Câmara de Almada

consegue. Esse amor nítido por 
Setúbal levanta também a auto- 
-estima e confiança dos outros 
e, quando assim é, conseguimos 
tudo. Setúbal está a transformar-
se na melhor cidade de Portugal, 
sem sombra de dúvida.
É por isto que fico sem perceber 
como é que uma lei injusta, e 
anti-democrática, afasta uma 
pessoa daquilo que é a vontade 
das populações. A população é 
que decide quem quer para seus 
dirigentes autárquicos. Então se 
há limitação de mandatos para as 
autarquias e para a Presidência 
da República; não há para os 
deputados na Assembleia da 
República, nem para o governo; 
porquê? É para satisfazer caprichos 
de alguns que votaram esta lei?
Estamos perante uma lei injusta e 
anti-democrática. Se as pessoas 
não nos quiserem na autarquia, 
votam noutros partidos, isto sim é 
democracia.
Vai ou não, candidatar-se 
à Câmara de Almada, hoje 
gerida pela socialista Inês de 
Medeiros?
Se vou candidatar-me, ou não, 
à Camara de Almada não está 
decidido. Sou militante do PCP 
e, essas coisas, são discutidas no 
meu partido. Mas que eu tenho 
disponibilidade para isso, e que há 
uma forte possibilidade que isso 
aconteça, há.
E dar continuidade em Almada 
ao que fez por Setúbal?       
Não sei trabalhar noutro espírito. 
Quando me entrego às coisas 
é de alma e coração. Não sei 
trabalhar a fazer de conta, tenho 
de estar presente de corpo e 
alma para mudar as coisas e, se 
isso acontecer, Almada pode 
ter a certeza de que vou dar 
continuidade ao que foi feito.
Está a referir-se ao trabalho 
feito por Maria Emília de Sousa 
quando presidente da Câmara 
de Almada e, por um mandato, 
Joaquim Judas (ambos PCP)?
Exactamente! 

um pagamento a prestações da 
dívida tinha de presentar uma 
garantia real e, como tínhamos estes 
[65] lotes na Freguesia do Sado, 
decidimos doá-los ao Vitória para 
que lhe fosse permitido resolver 
este problema com as Finanças. Não 
podemos imaginar o Vitória sem 
equipa para jogar.
Neste momento, deveria estar 
em construção no campus do 
Hospital de S. Bernardo um novo 
edifício. Não está e não se sabe 
quando. A Câmara de Setúbal já 
questionou sobre esta obra?
Já questionámos, mas não 
obtivemos resposta. A senhora 
ministra da Saúde, por razões 
obvias, devido à pressão 
da pandemia, não tem tido 
disponibilidade para nos receber. 
Compreendemos isso, mas 
continuamos a fazer perguntas. 
Dizem-nos que está previsto, e 
que as Finanças já aprovaram 
a ampliação do Hospital, mas 
ainda não está em Orçamento. 
Contrariamente ao que a oposição 
tem dito de que a obra iria começar 
no início do ano, estamos em Julho 
e não há previsão de quando vai 
começar. O que a Secretaria de 
Estado nos diz é que estão à espera 
de fundos comunitários, isto quer 
dizer que, afinal, não há dinheiro no 
Orçamento para começar a obra. Por 
isso estamos a pressionar a senhora 
ministra para nos receber e clarificar 
a situação.
Para além do esforço que a 
Câmara já fez no combate 
à pandemia e à crise sócio-
económica que esta causou, que 
medidas de apoio às famílias 
mais fragilizadas e ao comércio 
local estão ainda previstas?
Tivemos uma acção muito pró- 
-activa. Ninguém ficou sem ajuda 
alimentar ou para medicamentos. 
Nos nossos bairros sociais ninguém 
ficou dependente de pagar as 
rendas de casa nem sujeita ao corte 
de água e luz. 
Isentámos os nossos comerciantes 
de ocupação de via pública, o que 
acontece ainda hoje, não pagam 
taxas de publicidade nem de toldos, 
ou mesmo rendas de concessão. 
Neste momento já só pagam o 
estacionamento.
Portanto temos uma não receita 
e uma nova despesa.
Entre a despesa para ajuda e aquilo 
que deixámos de receber já vai mais 
de 1,2 milhões de euros.
A Câmara pagou, para as juntas 
distribuírem, máscaras para 

contas que temos de fazer com o 
Millennium BCP, que vai fazer uma 
urbanização em Vale de Cobro, 
sendo as taxas abatidas neste 
crédito. Deste crédito impendia uma 
hipoteca sobre o Estádio do Bonfim 
e, de um momento para o outro, 
alguém podia comprar a hipoteca 
e proibir o clube de jogar no seu 
estádio. Tínhamos de assegurar 
o uso do estádio para o Vitória. 
O Vitória é nosso, é da cidade, 
independentemente de quem 
estiver na direcção.
Outra situação, que aconteceu 
também agora, foi por uma dívida 
que o clube tinha de pagar às 
Finanças para poder inscrever 
jogadores. Para que pudesse fazer 

Pagámos muito 
para a cultura. 
Ajudámos os 
artistas que 
trabalharam nas 
redes sociais, 
e mais de 240 
eventos
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-se entusias-
mado com o seu parceiro e verá todos os seus sentimentos consolidados. No plano profissional 
– momento ótimo em que terá inspiração aliada á concretização dos seus projetos. Carta da se-
mana –  O SOL – esta carta mostra que terá as energias que precisa para se manter forte e otimista. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – se tem alguma relação pendente ou mal terminada, é altura indicada 
para esclarecer os mal entendidos e arrumar o assunto de uma vez por todas. Se chegar á 
conclusão que a relação terminou reserve um tempo para si, mas não se feche ao amor. Viva 
a vida de uma forma alegre e descontraída. No plano profissional – terá algumas decisões 
importantes a tomar mas sentir-se-á confuso, por mais que lhe custe deve esfriar a cabeça para 
que consiga tomar decisões. Carta da semana – O AMOROSO – esta carta mostra que esta 
semana sentirá uma forte insegurança. Confie na sua intuição para conseguir tomar decisões.
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – se está interessado em alguém aconselha-se que se aproxime dessa 
pessoa de forma prudente e só vá mais longe se essa pessoa lhe enviar algum sinal de 
consentimento. Não invada o território da pessoa de forma brusca. No plano profissional 
– esta semana talvez a rotina se altere e terá de fazer algum trabalho extra, isto devido ao 
grande afluxo de trabalho. Carta da semana – A PAPISA – esta carta mostra que a semana 
corre muito bem, mas deverá estipular muito bem todos os passos que tem para dar.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – está muito seguro de si o que fará com que alcance progressos neste plano. 
Provocará bem estar em todos os que se aproximem de si. No plano profissional – vai realizar os 
seus projetos pessoais. Faça investimentos. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que esta semana estará com energias que farão com que seja bem sucedido em todos os planos.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – dias de intenso romance, de proximidade, o que o fará muito bem 
disposto e alegre. Nada nem ninguém conseguirá quebrar a sua boa disposição. No plano 
profissional – sucesso e muito trabalho são as duas máximas desta semana. Alcançará os 
seus objetivos. Carta da semana – A ESTRELA – esta carta iluminará o seu caminho. As 
suas capacidades e os seus atributos estão no auge. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – reforce laços familiares, use de bom senso para aliviar ambientes tensos. 
No plano profissional – se não está satisfeito, repense a sua situação, pode seguir por outros 
meios para atingir os seus fins. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra que esta será 
uma semana tranquila em que deve aproveitar para ler e desenvolver a sua vida intelectual.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – semana de conquista, aproveite e dê o melhor de si na arte de seduzir, 
mas não se deixe influenciar pelo passado e aproveite o melhor da vida. No plano profis-
sional – este plano está brilhante consegue convencer tudo e todos do seu poder, pode 
ter acesso a um cargo de liderança. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que consegue dominar todos os acontecimentos e controlar agitações.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – se está só dê uma oportunidade a si mesmo de voltar a amar sem receios. 
Se mantém uma relação estável dê a sim mesmo a oportunidade de repensar a situação, o 
que o mantêm preso a essa pessoa e valorize-a. No plano profissional – este plano da sua 
vida está mais claro do que nunca para si e poderá agir de uma forma mais segura pensando 
no futuro. Carta da semana –  A MORTE – esta carta mostra que irá conduzir a semana da 
forma que mais lhe agradar e conseguirá tomar as melhores decisões nos momentos certos.
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – está muito apaixonado e inseguro. Confie na sua cara metade e não 
tenha receio de dar mais do que recebe. No plano profissional – não é altura indicada 
para correr riscos, situação financeira estável, se possível faça algumas economias. Carta 
da semana – A LUA – esta carta mostra que a semana será muito desgastante, pois as 
preocupações que terá serão constantes. 
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – deverá dedicar mais tempo ao amor e o resultado será uma semana 
repleta de paixão e de harmonia. No plano profissional – arrisque, tente ir mais além pois 
tem todas as hipóteses de triunfar. Carta da semana –  O MUNDO – esta carta mostra 
que deve aproveitar todas as oportunidades que tem para mostrar aquilo que vale. Bons 
resultados em todas as áreas graças á sua determinação e garra.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – irá desenvolver de forma harmoniosa o seu relacionamento, desde 
que seja claro e sincero sobre os seus sentimentos. No plano profissional – esta semana 
terá êxito no trabalho e nas suas finanças. Carta da semana – A IMPERATRIZ – esta carta 
mostra que esta semana tudo o que semear irá colher em abundância futuramente.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – mesmo que se sinta indeciso evite alterar as suas decisões, e ao fazer uma 
escolha deve estar certo que algumas decisões são irreversíveis. No plano profissional – sente 
que alguém o pode prejudicar, mantenha a calma pois se isso acontecer você notará e saberá 
como agir. Carta da semana –  O CARRO – esta carta mostra que irá obter excelentes resultados 
em todos os aspetos da sua vida, mas que para isso, tem que dar o seu melhor.

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

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
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DA REGIÃO

Para contenção do novo coro-
navírus, além do distancia-
mento social e da proibição 
de jogos com bola, até foi cal-

culado o número de banhistas que ca-
da praia deve conter. Mas, depois, na 
prática,  que se verifica? Pelo menos 
na que temos frequentado, a Costa 
de Caparica, mais concretamente, as 
praias do Tarquínio, Dragão Vermelho 
e Praia Nova. Sobretudo na primeira, 
o que temos constatado, são situa-
ções  inadmissíveis e lamentáveis de 
incumprimento das normas em vigor 
relacionadas com o surto viral. Que, 
com situações destas e outras que já 
aqui temos relatado, não só não nos 
larga, como, consequentemente, ca-
da vez mais se expande, com todas 
as nefastas consequências na saúde 
pública, na economia, no relaciona-
mento entre as pessoas, sejam elas 
familiares, amigos , vizinhos, colegas 
de trabalho, etc.

A irreverência, é uma condição 
normalíssima e intemporal dos jo-
vens. Mas, em tempos de pande-
mia, pode ser muito perigosa. Pode 
ser um potencial foco de contágio, 

A perigosa irresponsabilidade
impune nas praias

OPINIÃO

Francisco Ramalho

quando se juntam irresponsavel-
mente em grupos, convivendo e 
brincando. E é exatamente isso,  
que acontece sem que ninguém lhes 
chame a atenção ou até, no caso de 
insistência, serem sancionados, co-
mo, aliás, está previsto na Lei.

Como se sabe, os nadadores-sal-
vadores, não têm qualquer autorida-
de para o fazer. Limitando-se, os que 
por sua livre e espontânea vontade, 
assim decidam, chamar-lhes à aten-
ção para o perigo e  o incumprimento 
de tal comportamento. Falando com 
alguns, disseram-nos que de uma 
forma geral,  além de não lhes liga-
rem nenhuma, ainda estão sujeitos a 
más respostas. Só quem pode fazê-
-lo, chamá-los à razão ou até puni-
-los, é a Polícia Marítima. E isso,nem 
nós, nem os nadadores-salvadores 
com quem conversámos, com uma 
única exceção e, segundo ele,  re-
lacionada com um jogo de futebol,  
nunca vimos.

Fomos então indagar sobre a 
única entidade que pode (e deve-
ria…) fazer cumprir a Lei nas praias. 
E sem qualquer desvalorização da 

Trinco informativo

PM, mas, segundo o que apurámos,  
a conclusão a que se pode chegar, se 
não se trata-se de um assunto tão 
importante, tão preocupante, da-
ria para nos rebolarmos a rir. Fomos 
duas vezes ao posto da PM que fica 
a 200 metros da praia do Tarquínio 
e, compreende-se perfeitamente 
porquê, estava fechado com uma 
placa na porta a dizer: “Agentes no 
Exterior” e um numero de telemóvel.

E os agentes no exterior, são 
dois. Dois por cada turno ,cuja área 
de atuação vai da Cova do Vapor à 
Fonte da Telha, mais as praias fluviais 
do Seixal e do Barreiro. Foi-nos dito 
ainda por um responsável em Lisboa, 
que se houvesse necessidade de re-
forços, eles iriam da capital. Pelos 
vistos,  nunca tal se verificou.

Pronto! E ficamos assim!
Quem quiser que vá confirmar o 

que descrevemos. Nomeadamen-
te, se é que ainda não sabe, quem 
pode e deve alterar/corrigir esta si-
tuação. Que, com certeza, deve ler 
a imprensa regional.  Aqui fica  neste 
seu destacado representante, “ O 
SETUBALENSE”, O alerta.
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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

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS MISTOS DE 
ÁGUAS DE MOURA

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do art.º 47ºn.º2 al. c) e do art.º 48º n.º4dos Estatutos da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura, convoco todos os 
sócios para uma Assembleia Geral ordinária a realizar na Sede da Associação 
em Águas de Moura, pelas 20:30 h de segunda-feira, dia 27 de Julho de 2020 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.Ponto
Informações da Direção

2.Ponto
Apresentação do Relatório de Atividades de 2019

3.Ponto
 Discussão e votação do Relatório e Contas de Gerência do ano 2019

NOTA: Conforme o art.º49n.º1 dos Estatutos, as Assembleias Gerais poderão 
funcionar com qualquer número de Associados em segunda convocação, trinta 
minutos depois da hora inicial desde que não inferior a 8 (oito) associados efetivos.

Águas de Moura, 17 de Julho de 2020

O Presidente da Assembleia Geral

José Henrique Cardoso

Departamento de Administração, Finanças e Recursos Humanos
Divisão de Atendimento e Administração Geral

Edital
N.º 132/DAFRH-DAAG/2020

ALTERAÇÃO REGULAMENTAR DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal de Palmela:
Torna público, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º e do n.º 1 do artigo 119.º do 
Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, no seguimento da deliberação de 03 de junho 
de 2020, que a Câmara Municipal de Palmela irá proceder à abertura de um período de 
participação sobre a intenção de alterar os Artigos 11.º e 32.º do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal. Na deliberação foi também determinada a dispensa da elaboração 
da avaliação ambiental estratégica, atenta a legislação aplicável.
Com esta alteração regulamentar pretende-se adaptar o documento à mudança 
de paradigma verificada nos últimos anos no urbanismo, adaptando as regras de 
estacionamento e altura dos edifícios por forma a privilegiar as operações urbanísticas 
de consolidação dos aglomerados urbanos existentes e a sua reabilitação.
A participação é aberta por um período de 15 dias, a partir da data da publicação do 
correspondente Aviso em Diário da República, para a formulação de sugestões e para 
apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do respetivo procedimento de alteração.
Os interessados poderão consultar a documentação que instrui este procedimento 
conducente à alteração supra mencionada, nos locais a seguir identificados:
• Câmara Municipal de Palmela – Balcão de Atendimento de Palmela, Largo do 

Município em Palmela, no seguinte horário: segunda-feira a sexta-feira, das 08h30 
às 15h30, mediante marcação prévia;

• Página eletrónica do município (www.cm-palmela.pt).
As reclamações, observações ou sugestões, deverão ser feitas por escrito e dirigidas ao 
Presidente da Câmara Municipal de Palmela, utilizando para o efeito o impresso próprio 
que pode ser obtido no local acima referido ou em www.cm-palmela.pt, ou, caso pretendam 
ser ouvidos, os interessados devem comunicar essa intenção junto do serviço supracitado 
ou através dos seguintes contactos:

• Telefone – 212336600;
• E-mail - geral@cm-palmela.pt

Para constar se afixa o presente Edital nos lugares de estilo com igual teor do Aviso 
publicado em Diário da República e na comunicação social.
Palmela, 17 de junho de 2020.

O Presidente da Câmara

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO
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Região

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

Dois militares sofreram 
escoriações, pelo que 
receberam tratamento 
no Hospital do Litoral 
Alentejano

MADRUGADA DE DOMINGO EM SINES

GNR detém uma pessoa
e dispara para o ar para dispersar 
grupo de 30 indivíduos

Uma pessoa foi detida e dois militares 
da GNR sofreram escoriações na ma-
drugada do passado domingo, em Si-
nes, numa acção policial para dispersar 
um grupo de cerca de 30 indivíduos. 
Questionado pela agência Lusa sobre 
a ocorrência, o Comando-Geral da GNR 
relatou que uma patrulha do posto de 
Sines abordou, perto das 02h00, um 
grupo que se encontrava na via pública, 
"sem o devido distanciamento social e 
sem uso de máscara, em violação das 
normas em vigor" devido à Covid-19.

Indicando que, desde o início, o 
grupo "adoptou uma atitude pouco 
colaborante", a GNR diz que houve a 

O lançamento do programa “Revive 
Natureza”, “um fundo que pretende 
servir de motor à dinamização local 
através da requalificação de imóveis 
públicos devolutos”, tem lugar hoje, 
pelas 10h30, no Auditório Municipal 
de Alcácer do Sal, no qual vai discursar o 
presidente da autarquia, Vítor Proença, 
assim como a secretária de Estado do 
Turismo, Rita Marques e o presidente 
da empresa Turismo Fundos, Pedro 
Moreira. No concelho de Alcácer do 

Sal, “nomeadamente na freguesia da 
Comporta, encontram-se afectos ao 
projecto o quartel e a garagem do an-
tigo Posto Fiscal da Comporta”, releva 
o município em comunicado.

“Tendo como entidade gestora 
e legal representante a TF Turismo 
Fundos-SGOIC, S.A., o “Revive Natu-
reza” consiste num instrumento de re-
qualificação e valorização de imóveis 
públicos devolutos, com o objectivo 
de compatibilizar a conservação, re-

cuperação e a salvaguarda dos valores 
em causa com novas utilizações que 
beneficiem as comunidades locais, 
atraiam novos visitantes e fixem novos 
residentes”, refere a mesma nota. Para 
a autarquia de Alcácer do Sal, “os mu-
nicípios são valiosos parceiros neste 
programa, dado o seu conhecimento 
sobre a realidade local e a possibilida-
de de assegurar uma concertação da 
actividade administrativa na implan-
tação destes projectos”.

Grupo não cumpria "o devido distanciamento social nem uso de máscara"
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necessidade de proceder à detenção 
de uma pessoa. Na altura em que en-
caminhavam o detido para a viatura 
da guarda, os militares "foram cerca-
dos". Já com o indivíduo no interior da 
viatura, foram os militares "injuriados 
e agredidos" e, "vendo a sua integri-
dade física colocada em causa, foram 

efectuados disparos de advertência 
para o ar". Dois militares sofreram 
escoriações e deslocaram-se às ur-
gências do Hospital do Litoral Alen-
tejano, tendo recebido tratamento 
hospitalar. O detido foi constituído 
arguido e os factos remetidos para o 
Tribunal de Santiago do Cacém. Lusa

LANÇAMENTO DECORRE NO AUDITÓRIO DE ALCÁCER DO SAL

Programa “Revive Natureza” vai requalificar 
quartel e garagem do Posto Fiscal da Comporta

GRÂNDOLA

Município 
avança com 
obra na casa 
Frayões 
Metello

Construída no século XVIII, a casa se-
nhorial Frayões Metello, localizada 
na Rua Vaz Pontes, em Grândola, en-
contra-se a ser alvo de intervenção, 
com o objectivo de “receber a sede 
do Museu Municipal Polinucleado de 
Grândola e o Núcleo Museológico de 
Etnografia do município”, revela a au-
tarquia em nota de imprensa.

Considerada “uma das mais im-
portantes casas nobres da vila e um 
exemplar da arquitectura civil do sé-
culo XVIII”, a edificação “apresenta ac-
tualmente diversos problemas ao nível 
do seu estado de conservação”, pelo 
que a sua requalificação, “adjudicada à 
empresa Monumenta LDA. por quase 
830 mil euros” contempla, entre ou-
tras obras, “a demolição de todas as 
construções recentes e dissonantes, 
a recuperação da cobertura do edifício 
principal, com reaproveitamento dos 
madeiramentos estruturais em bom 
estado, a instalação de elevador/
monta-cargas a partir do piso térreo 
e a construção de paredes divisórias e 
instalação de redes de abastecimento 
de águas, de drenagem de esgotos e 
de equipamentos sanitários”. Vão ser, 
ainda, criados “espaços para exposi-
ções de longa duração e temporários, 
recepção, serviços educativos, centro 
de documentação, conservação pre-
ventiva e reservas para o acervo mu-
seológico”, acrescenta a mesma nota. 

O edifício, “de feição senhorial”, foi 
adquirido pela Câmara Municipal de 
Grândola “em 1866 a Bernarda Joa-
quina de Sande Abelha”, onde fun-
cionaram, no decorrer destes anos, 
diversos departamentos e serviços.

Maria Carolina Coelho

BREVES

A Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém vai 
assinalar o Dia do Município, 
celebrado a 25 de Julho, 
“com dois espectáculos do 
fadista Marco Rodrigues, 
na próxima sexta-feira e 
sábado, a partir das 21h30, no 
Auditório Municipal António 
Chainho”, refere a autarquia 
em comunicado. “No dia 25, 
pelas 10h00, realiza-se, ainda, 
a cerimónia do hastear da 
Bandeira, com a participação 
da Banda da Sociedade 
Recreativa Filarmónica União 
Artística de Santiago do 
Cacém”, lê-se na mesma nota.

Com o objectivo de “promover 
a conservação de habitações 
que utilizam cal como 
revestimento”, a Câmara 
Municipal de Sesimbra 
encontra-se a “distribuir junto 
dos munícipes cal e pincéis”, 
afirma a autarquia em nota 
de imprensa. Cada cidadão 
“pode solicitar até dia 14 de 
Agosto dez quilos de cal e um 
pincel” no Balcão Único de 
Serviços, podendo “levantar 
os materiais às sextas-feiras 
no Centro de Convívio da 
Fonte Nova ou no Parque 
Operacional do município”. 

SANTIAGO CACÉM
Dia do Município 
assinalado
com fado

SESIMBRA
Autarquia 
disponibiliza
cal e pincéis 



O concelho de Alcácer do Sal vai 
receber, pela 7.ª vez, o programa 
de Rastreio do Cancro da Mama, 
da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, que decorre a partir da 
próxima terça-feira até ao dia 11 
de Setembro. “Concretizado com 
o apoio da Câmara Municipal de 

Alcácer do Sal, da Unidade Local de 
Saúde do Litoral Alentejano e das 
Juntas de Freguesia do concelho, a 
iniciativa vai acontecer de segunda 
a sexta-feira, entre as 08h00 e as 
18h30”, divulga a autarquia através 
de comunicado.
O rastreio vai arrancar “junto à 

Escola Bernardim Ribeiro, no 
Torrão, onde vai permanecer 
até 3 de Agosto, seguindo para a 
Comporta de 4 a 7 de Agosto” e, 
por fim, para Alcácer do Sal, “com 
a Unidade a manter-se junto ao 
Centro de Saúde de 8 de Agosto a 11 
de Setembro”.
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Alcácer do 
Sal recebe 
programa de 
Rastreio do 
Cancro da Mama

Os habitantes de Brejos de 
Azeitão e arredores sabem 
bem responder a esta per-
gunta. É em confinamento 

que vivem há anos. Não podem abrir 
janelas e arejar a casa porque o que se 
entranha é um cheiro nauseabundo, 
tóxico, que provoca irritações nas 
mucosas e dificuldades respirató-
rias. É o cheiro de um assunto que 
se arrasta no tempo de uma vida e 
que governo após governo teima em 
não resolver.

Trata-se da fábrica Carmona – 
Gestão Global de Resíduos Perigo-
sos - instalada em plena zona resi-
dencial de Brejos de Azeitão e cujo 
processo de deslocalização para o 
parque industrial da Mitrena em 
Setúbal se arrasta há mais de uma 
década.

“Soluções Limpas, Ambiente Sau-
dável” é o slogan com que a Carmona 
se apresenta, mas quem elegeu Bre-
jos de Azeitão para viver encontrou 
um inferno que o impede de usufruir 
do exterior das casas e as crianças de 
brincarem na rua.

A Carmona opera com materiais 
poluentes e, para além da poluição 
atmosférica, contamina solos e 
lençóis freáticos que afetam igual-
mente os terrenos agrícolas circun-
dantes que vão até ao concelho de 
Sesimbra.

As sucessivas perguntas do Bloco 
de Esquerda à tutela, desde há cerca 
de 10 anos, por escrito, ou em audi-
ção no parlamento têm recebido co-
mo resposta uma mão cheia de nada.

A cronologia desta saga não 
é bonita, mas importa para que 
se compreenda a dimensão do 
problema e da completa inação 
dos governos e entidades com 
responsabilidade.

2008 – É celebrado um protocolo 
entre a autarquia de Setúbal e a Car-
mona com vista à sua deslocalização 
para o Parque Industrial da Mitrena, a 
ocorrer durante o ano de 2013.

Maio de 2012 – A APA inicia o 
processo de Avaliação de Impacte 

E se o confinamento
durasse uma vida?

OPINIÃO

Sandra Cunha 

nova prorrogação. Concedida. As 
licenças da instalação na zona resi-
dencial são prorrogadas até Maio de 
2018.

Final de 2017 – Em discussão do OE 
2018, o senhor secretário de Estado 
do Ambiente Carlos Martins afirma 
que “a empresa Carmona terá de des-
localizar até ao final do 1.º semestre 
de 2018. Ou isso, ou encerra.”

Início de 2018 – É emitida Licença 
Ambiental para a laboração da fábrica 
na Mitrena.

17 Abril 2018 – É lançada a primei-
ra pedra para a deslocalização para 
a Mitrena.

Maio de 2018 – As licenças da ins-
talação em Brejos de Azeitão são 
novamente prorrogadas por mais 
dois anos.

15 Maio 2020 – Termina a vigência 
das licenças da instalação em Brejos 
de Azeitão.

20 Maio 2020 – Em audição regi-
mental o senhor ministro, à pergunta 
colocada pelo Bloco de esquerda res-
ponde: “Sobre a empresa Carmona 
pois é obvio que ela vai ter de des-
localizar”.

14 junho 2020 – Um mês depois 
do término das licenças, a empre-
sa Carmona continua a laboral, a 
empestar toda aquela freguesia e 
freguesias adjacentes, a poluir os 
solos e a água.

Perante nova insistência do Bloco 
de Esquerda, o ministro do Ambiente 
finalmente informa que “a 22 de Ju-
nho entrou o pedido de desativação 
e que a obra já se encontra muito 
avançada no novo destino da fábrica".

Mais uma vez, sem data concreta 
para a deslocalização, sem compro-
misso, sem responsabilização.

Continuaremos a acompanhar e a 
insistir até que estes habitantes dei-
xem de ser forçados ao confinamento 
e passem a poder viver num ambien-
te saudável. Sem cheiros nauseabun-
dos, sem poluição, sem Carmona no 
meio das suas casas.

Deputada do Bloco de Esquerda

“Soluções 
Limpas, 

Ambiente 
Saudável”

é o slogan com 
que a Carmona 
se apresenta, 

mas quem 
elegeu Brejos 

de Azeitão para 
viver encontrou 

um inferno

Ambiental para a deslocalização da 
Carmona.

Fevereiro de 2014 – A Carmona 
pede adiamento do processo que 
foi concedido.

Junho de 2015 – A Carmona pede 

INVESTIGAÇÃO DECORRIA HÁ OITO MESES

ALCÁCER DO SAL

GNR detém três pessoas por 
tráfico de estupefacientes e 
apreende 222 doses de haxixe

Presidente da autarquia quer 
esclarecimentos do ICNF 
sobre estaleiro de madeiras

A GNR deteve três homens, com ida-
des compreendidas entre os 25 e os 51 
anos, por tráfico de estupefacientes 
em Fernão Ferro, Quinta do Conde e 
Charneca da Caparica e procedeu à 
apreensão, para além de outros ma-
teriais, de “222 doses de haxixe, oito 
gramas de cannabis, um grama de se-
mentes e 11 pés de cannabis”, refere a 
força de segurança em comunicado.

As detenções foram efectuadas no 
âmbito de uma “investigação que decor-
ria há cerca de oito meses”, que permitiu 
“apurar a existência de uma rede que 
se dedicava à prática reiterada do cri-
me de tráfico de estupefacientes”. “No 
seguimento das diligências de investi-

gação, foi dado cumprimento a cinco 
mandados de busca domiciliária e seis 
mandados de busca não domiciliária”, lê-
-se na mesma nota divulgada pela GNR. 

Os detidos vão ser hoje “presentes 
ao Tribunal Judicial do Seixal, para pri-
meiro interrogatório judicial e aplica-
ção de medidas de coacção. A opera-
ção contou com o reforço da estrutura 
de Investigação Criminal do Comando 
Territorial de Setúbal, do Destacamen-
to Territorial de Almada, do Destaca-
mento de Intervenção (DI) de Setúbal 
e da Unidade de Intervenção (UI) da 
GNR, num total de 53 militares. A ope-
ração contou, ainda, com o apoio da 
Polícia de Segurança Pública (PSP)”.

“No seguimento de uma reclama-
ção apresentada por um munícipe, 
que aponta para um possível crime 
ambiental”, o presidente da Câma-
ra Municipal de Alcácer do Sal, Vítor 
Proença, solicitou junto do Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas 
(ICNF) “esclarecimentos sobre a exis-
tência de um estaleiro de resíduos de 
madeiras na Avenida José Saramago, 
na zona norte da cidade”, que, de acor-
do com a denúncia, “está a provocar 
a mortandade das espécies vegetais 
nos terrenos envolventes”, refere a 
autarquia em nota de imprensa.

“A Câmara Municipal expõe ao ICNF 

que não entrou nos serviços municipais 
da autarquia qualquer pedido de licen-
ciamento / autorização para o Park de 
Madeiras e que, em visita relâmpago 
efectuada, verifica-se no local um acu-
mular de madeira em pilhas de grande 
dimensão, não existindo no espaço equi-
pamentos de intervenção de combate a 
incêndios, como, por exemplo, a rede de 
água de combate a incêndios”, lê-se na 
mesma nota divulgada pelo município.

Para que a “instalação possa conti-
nuar a funcionar”, a autarquia “terá de 
tomar e implementar os procedimen-
tos adequados, de forma a garantir 
a segurança fitossanitária da zona .

Detidos traficavam em Fernão Ferro, Quinta do Conde e Charneca da Caparica 

DR
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Vitória joga hoje pela permanência 
no Estádio de Alvalade

O Estádio José Alvalade é hoje, a par-
tir das 19 horas, palco daquele que 
poderá vir a ser o jogo mais impor-
tante da época do Vitória FC. A duas 
jornadas do final da I Liga, numa al-
tura em que todos os pontos contam 
na luta pela permanência, os sadinos 
estão conscientes da implicação que 
o desfecho desta 33.ª penúltima ron-
da pode ter no futuro do clube que 
celebra dentro de quatro meses o 
sei 110.º aniversário.

Apesar do mau momento que que 
os setubalenses vivem, os 14 jogos 
que levam sem triunfar no campeo-
nato não impedem os comandados 
de Lito Vidigal de pensar num des-
fecho positivo em Lisboa. A última 
vez que a equipa obteve um êxito no 
reduto leonino remonta a 2010/11, 
época em que um golo solitário do 
brasileiro Jaílson bastou para os sa-
dinos festejarem a continuidade no 
escalão principal na penúltima jorna-
da da prova.

À frente da equipa técnica estava 
Bruno Ribeiro que recorda que o 
contexto desse jogo também não 

Com o objectivo de dar ânimo aos 
jogadores que compõem o plantel 
vitoriano, o departamento de comu-
nicação do clube fez um vídeo moti-
vacional para os jogadores verem an-
tes do duelo de hoje com o Sporting. 
Acompanhado de algumas imagens 
marcantes na presente época, o texto, 
que transcrevemos na íntegra, preten-

Ricardo Lopes Pereira

Treinador Lito Vidigal 
quer imitar desfecho 
alcançado por Bruno 
Ribeiro em 2011

DUELO COM SPORTING AGENDADO PARA AS 19 HORAS

VÍDEO EMOTIVO DÁ FORÇA À EQUIPA

LUSA

era favorável ao Vitória. 
“Era um jogo complicado e che-

gámos a Alvalade depois de sofrer 
uma derrota no Bonfim por 4-0 com 
o FC Porto. No entanto, sabíamos 
que a equipa tinha qualidade e po-
dia, como veio a acontecer, ganhar 
ao Sporting, que também estava 
pressionado a ganhar para ficar em 
3.º lugar”.

O antigo jogador e treinador dos 
setubalenses, de 44 anos, não escon-
de “preocupação e tristeza” pelo ac-
tual momento, mas isso não o impede 

de acreditar no desfecho que todos 
os adeptos desejam. “Não é fácil, 
mas o facto de não haver público no 
estádio é algo que pode beneficiar o 
Vitória. Esse facto, aliado a uma exi-
bição desinibida e organizada, pode 
permitir um bom resultado. Como 
vitoriano, acredito sempre”.

Para o confronto de hoje, o treina-
dor Lito Vidigal volta a contar com 
dois reforços de peso na defesa. De-
pois de cumprirem castigo na jorna-
da anterior com o Famalicão, Sílvio 
e Artur Jorge, que a par do guarda-

-redes Makaridze, são os atletas com 
mais minutos jogados em 2019/20, 
regressam ao onze.

Para fazer face à mais do que pro-
vável ausência de Guedes, avançado 
que se lesionou no ombro esquerdo 
com os famalicenses, o marroquino 
Hachadi perfila-se como alternativa 
para preencher a vaga do atacan-
te português. Além de Guedes, o 
guardião Lucas Paes, a recuperar de 
lesão, e o central Bruno Pirri, casti-
gado, também não serão opção em 
Alvalade.

Presidente “atento” ao Aves
Entretanto, o presidente Paulo Go-
mes tornou pública a posição do Vi-
tória sobre a possibilidade de o Des-
portivo das Aves faltar ao jogo com o 
Portimonense da última jornada da 
competição. Em declarações à Lusa, 
o líder dos sadinos, que garante que 
o “foco da equipa está neste momen-
to apenas nos jogos que vai realizar 
com o Sporting e Belenenses SAD”, 
afirmou que vai até às últimas conse-
quências para defender os interesses 
do clube.

“Expectante” e “atento” ao desen-
rolar da situação, numa altura em que 
vários clubes, entre eles o Portimo-
nense e o Vitória, estão envolvidos na 
luta pela permanência, o dirigente foi 
peremptório. “Se o Aves decidir não ir 
a Portimão, há uma infração grave e 
terá de ser eliminado de todos os jogos 
que fez até agora. Não pode no último 
jogo usufruir de uma posição para be-
neficiar o Portimonense, com todo o 
respeito que tenho pelo clube. Vamos 
esperar para ver, com a certeza de que 
o Vitória, juridicamente, vai defender 
os seus interesses até ao limite”.

Apesar da posição delicada em que 
o Vitória se encontra na classificação, 
Paulo Gomes confessa-se confiante 
em relação ao futuro. "A equipa es-
tá unida. Os objectivos e o foco são 
comuns. Estamos todos a trabalhar 
no mesmo sentido e estamos todos 
confiantes de que, internamente, 
vamos conseguir o nosso objectivo”

"Já ultrapassámos tanto juntos que nada tememos"

Numa altura em que todos os pontos contam, Lito Vidigal espera desfecho positivo em Lisboa

de transmitir à equipa o sentimento 
que vai na alma dos adeptos neste 
momento.

“Agora é o nosso momento, esta-
mos tão preparados para lutar com 
vocês, para sofrer, lutar e chorar de 
alegria. Com uma fé e força inabaláveis 
as nossas vozes multiplicamos toda 
esta enorme nação, nação de gente 

que não se deixa cair e que transforma 
em perseverança o sabor amargo das 
adversidades. Que tem o coração ao 
alto por vocês, neste momento e em 
todos. O Vitória é a voz de nós todos, 
é a voz de uma cidade que viu nascer 
em Novembro de 1910 o símbolo da 
sua alma sadina, o povo que tem no 
sangue o Rio Sado”.

E continua: “A tenacidade e a audá-
cia da sua gente generosa e trabalha-
dora. É esta alma que vocês carregam 
nos ombros, esta esperança que se 
eleva de um clube, de uma cidade, de 
um distrito e das milhares de pessoas 
que por este mundo fora, de olhos 
postos neste vosso momento. Já ul-
trapassámos tanto juntos que nada 

tememos. Longe das bancadas mas 
cada vez mais perto. Sabemos que 
não podemos mudar o passado, mas 
podemos agarrar o presente neste 
exacto momento e fazer com que cada 
um, cada gesto dentro de campo seja 
o caminho para o golo. Agora é o nosso 
momento, o Vitória não é grande, o Vi-
tória é enorme! Força, Vitória”, finaliza.



Chamada para outro tema p00Benjamins (18h 15), Iniciados (19h 
15) e Juvenis (20h 30) e no dia 26 
para Petizes e Traquinas, às 10h 30.  
A todas as pessoas que entrarem 
nas instalações do clube será feita 
a medição da temperatura, haverá 
doseadores com álcool gel para 
que todos os atletas e equipas 

técnicas desinfectem as mãos à 
entrada e saída dos treinos, e todos 
os materiais que forem utilizados 
serão colocados numa tômbola 
e posteriormente desinfestados.  
Todas estas regras a colocar em 
prática foram implementadas pelo 
IPDJ e pela DGS.

Treinos de 
captação 
para futsal no 
Portugal Cultura 
e Recreio

O Portugal Cultura e Recreio vai 
realizar treinos de captação para 
atletas que queiram representar o 
clube na modalidade de futsal. Os 
treinos, que tiveram ontem início 
no pavilhão da colectividade para 
o escalão de Infantis, prosseguem 
ao fim desta terça-feira para 

21 de Julho de 2020 O SETUBALENSE 15

José Pina

O treinador também já 
está encontrado mas 
o nome ainda não é 
revelado por não haver 
confirmação oficial

O Amora Futebol Clube renovou o 
contrato com mais dois jogadores 
que faziam parte do plantel da época 
passada, na circunstância dois jovens 
promissores de 20 anos (Rodrigo 
Monteiro e André Velez) e conta já 
com dois reforços para a nova época 
(Marcos Silva e Adilson Gano). 

Rodrigo Monteiro, defesa central, 
foi utilizado em 13 jogos, sendo titu-
lar indiscutível com tempo total de 
utilização entre a 12.ª e a 25.ª jorna-
da, tendo marcado ainda um golo. 
Rodrigo começou a jogar futebol na 
Payhouse de onde transitou para o 
Amora na época de 2015 / 2016 para 
a equipa de juniores.

André Velez, médio, fez 10 jogos 
pela equipa principal no Campeonato 
de Portugal na época transacta. Co-
meçou no Sporting mas representou 
também o Belenenses e Estoril Praia 
antes de ingressar nos juniores do 
Amora na época de 2018 / 2019.

Marcos Silva é médio centro, tem 
22 anos e na época passada repre-
sentou o Praiense com 21 jogos rea-

AMORA 

Marcos Silva (ex-Praiense) 
e Adilson (ex-Hércules) 
são os primeiros reforços

lizados e um golo marcado. Este é 
um jogador que está de regresso ao 
Amora, clube que representou em 
2014 / 2015 nos juniores e em 2016 
/2017 nos seniores. Começou a jogar 
no Belenenses e passou também pelo 
Corroios, Naval e Atlético. 

Adilson Gano, defesa, 22 anos, pro-
veniente da equipa B do Hércules (Es-
panha) que disputa a terceira divisão 
espanhola, para onde se transferiu 
depois de ter iniciado a época no U. 
Madeira. O jogador de nacionalida-
de portuguesa começou a jogar no 
Odivelas, passou depois pelo Atléti-
co, Loures, Sacavenense, Tondela e 
Torreense nas camadas jovens e pelo 
Alvarenga, Areas (Espanha), Vilafran-
quense e U. Santarém. 

Estes jogadores juntam-se a Chico 
Gomes, Joca e David Silva que tam-
bém já haviam renovado com o clube.

Entretanto, correm rumores que 
também já está encontrado o treina-
dor que vai orientar a equipa na nova 
temporada. Não revelamos o nome 
por não haver ainda confirmação ofi-
cial mas, a confirmar-se a informação 
que temos, trata-se de um técnico 
que está de volta à Medideira, onde 
representou o clube como jogador 
na extinta II Divisão B.

Nas últimas três épocas esteve na 
Islândia onde chegou treinar uma 
equipa que participou na 1.ª elimi-
natória da Liga Europa (2018 / 2019) 
e, já em 2020, treinou na Série C do 
Campeonato de Portugal.

Marcos Silva é um dos reforços
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As competições da Associação de 
Futebol de Setúbal relativas à nova 
época desportiva devem começar no 
dia 13 de Setembro no que respeita 
ao futebol e no dia 19 do mesmo 
mês para o futsal, de acordo com 
o planeamento feito pela entidade 
associativa. 

Convém entretanto salientar que 
estas são datas estimadas e que, por 
essa razão, ficam sujeitas a alterações 

ARRANCAM NO DIA 13 DE SETEMBRO 
Campeonatos Distritais de Seniores marcam início 
da nova época desportiva 

que poderão ser impostas pela Direc-
ção Geral da Saúde.

As primeiras competições a evoluí-
rem serão os campeonatos distritais 
de seniores da 1.ª e 2.ª divisão, no dia 
13 de Setembro.

Os juniores da 1.ª divisão têm início 
a 19 de Setembro, os juvenis e inicia-
dos da 1.ª divisão no dia seguinte, 20 
de Setembro.Juniores e juvenis da 2.ª 
divisão deverão arrancar no fim-de-

-semana seguinte, 27 de Setembro. 
A Taça da AFS – Joaquim José Sou-

sa Marques, que esta época vai ser 
disputada em moldes diferentes, 
terá a realização da 1.ª eliminatória 
em Outubro, em data ainda a definir.

O Campeonato Distrital de Futsal, 
que terá uma única divisão, arrancará 
no dia 19 de Setembro. As datas de 
início das restantes provas serão di-
vulgadas oportunamente. J.P.

José Pina

Tiago Correia, que na 
época passada marcou 
13 golos pelos juniores, 
foi integrado na equipa 
principal

PINHALNOVENSE JÁ APRESENTOU 15 JOGADORES

Depois das renovações 
começaram a chegar os reforços

O Clube Desportivo Pinhalnovense, 
depois de ter renovado com seis jo-
gadores da época passada, deu início 
ao processo de aquisições e neste 
sentido já garantiu mais nove atletas, 
sendo oito reforços e uma promoção.

Da equipa de juniores foi promovido 
o avançado Tiago Correia, de 19 anos, 
que na época passada marcou 13 go-
los nos 17 jogos que realizou. Estava 
no Pinhalnovense há três épocas e 
antes disso representou também o 
Comércio Indústria, Palmelense e Es-
ferinhas, clube onde iniciou a prática 
desportiva. 

Os reforços são o guarda-redes Par-
dana (ex-Desp. Fabril); os defesas Mar-
co Gomes (ex-Sintra Football Clube), 
Luís Lucas (ex-Oriental), João Gomes 
“Obi” (ex-Aljustrelense), Márcio Del-
gado (ex-Águas de Moura) e Bruno Je-
sus (ex-Olímpico do Montijo); o médio 
Miguel Pires (ex-Olímpico do Montijo) 
e o avançado Márcio Fernandes (ex-
-Olímpico do Montijo).

Pardana, de 24 anos, fez toda a sua 
formação no Barreirense, clube que 

Márcio Delgado jogava no Águas de Moura
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representou também como sénior, 
depois passou pelo Palmelense, C. 
Piedade e Sintra Football.

Marco Gomes tem 23 anos, come-
çou no V. Setúbal de onde saiu para 
o Belenenses, Real e posteriormente 
para o Sintra Football.

Luís Lucas, de 26 anos, iniciou-se no 
Estrela da Amadora tendo representa-
do depois o Sacavenense, Santa Iria, 
Vilafranquense, At. Cacém, Tourizen-
se e Oriental, onde se encontrada há 
quatro temporadas.

João Gomes, conhecido no futebol 
por Obi, tem 21 anos e está de regresso 
ao Pinhal Novo onde jogou nos esca-
lões de formação. No seu currículo 
tem passagens pelo Barreirense, Desp. 
Portugal, FC Porto (juniores), V. Setú-
bal (sub-23) e Olímpico do Montijo.

Márcio Delgado, de 22 anos, che-
ga da 2.ª Divisão Distrital (Águas de 

Moura) mas é outro dos jogadores que 
está de volta ao Pinhalnovense. No 
seu percurso representou também o 
V. Setúbal, Belenenses, Sporting, Oei-
ras, Torreense, Águias do Moradal e 
Oriental Dragon.

Bruno Jesus, de 22 anos, fez pra-
ticamente toda a sua formação no 
V. Setúbal à excepção de uma época 
em que alinhou no Comércio Indústria. 
Jogou também no Moura e Olímpico 
do Montijo. 

Miguel Pires, de 23 anos, começou 
no C. Piedade mas representou tam-
bém o Beira Mar de Almada, Corroios, 
Almada e antes de ingressar no Olím-
pico jogou no FC Stumbras (Lituânia). 

Márcio Fernandes tem 19 anos e na 
época passada integrava a equipa de 
juniores do Olímpico que disputou o 
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, 
tendo marcado 11 golos. 



04:12 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
10:11 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar 
16:30 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
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09:40 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar 
15:57 ~ 3.4 m ~ Preia-mar
22:13 ~ 0.6 m ~ Baixa-mar

03:41 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
09:41 ~ 0.8 m ~ Baixa-mar 
15:59 ~ 3.4 m ~ Preia-mar
22:15 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar

04:29 ~ 3.5 m ~ Preia-mar
09:56 ~ 0.7 m ~ Baixa-mar 
16:45 ~ 3.8 m ~ Preia-mar
22:25 ~ 0.6 m ~ Baixa-mar
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