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Abertura

A Festa do Avante é uma 
festa política, cultural, 
desportiva e musical com a 
duração de três dias, reali-

zada pelo PCP. 
É o maior evento politico-cultural 
realizado em Portugal. 
Todos os anos os visitantes podem 
assistir a peças de teatro, ranchos 
folclóricos, grupos corais, danças 
e concertos de vários géneros mu-
sicais por vários palcos, por onde 
passam dezenas de artistas. 
Tendo acontecido a primeira vez, 
em 1976, no espaço do Jamor, conta 
já com 44 anos de existência. Só no 
período de 2001 a 2012, a Organiza-
ção da Festa do Avante, programou 
para o palco Avanteatro 170 es-
pectáculos: teatro, música, cinema 
documental, dos quais 58% foram 
de Teatro. 
Fazendo o memorando dos artistas 
que já não se encontram entre nós, 
dos que me lembro: Mário Alberto, 
Morais e Castro, Carlos Santos, Má-
rio Jacques, Mário Viegas, Mário Pe-
reira, Pedro Pinheiro, António Anjos, 
Armando Caldas, Augusto Sobral, 
Joaquim Benito, António Assunção, 
Canto e Castro, António Rama, Os 
cenógrafos Irmãos Martins, Rogério 
Ribeiro, Mário Barradas, Rogério 

Se não acreditarmos na Direção 
Geral da Saúde, em quem é que 

acreditamos?

OPINIÃO

Maria João Luís

Paulo, Luzia Maria Martins, Helena 
Félix, Maria Dulce, António Macha-
do, Fernanda Montemor, Cremilda 
Gil, Ivone Silva, Artur Ramos, Linda 
Silva, José Viana, Henrique Viana, 
Manuela Caçola, Eduardo Jacques, 
João Guedes, Mónica Lapa e, a gran-
de perda recente, Fernanda Lapa. 
Passaram por estes palcos inúmeros 
artistas, técnicos, profissionais 
de espectáculo que, como todos 
sabem, encontram-se a atravessar 
uma das maiores crises devido a esta 
pandemia que se abate em Portugal, 
desde o mês de Março. Desde o 
desconfinamento, que nos foi dito 
ser preciso voltar a uma espécie 
de “normalidade”, cumprindo as 
regras que nos seriam apresentadas 
pela Direção Geral de Saúde. Não 
compreendo, portanto, porque é 
que a Festa do Avante é tão criticada 
quando é a própria DGS que permite 
a sua execução. 
Se eu não acreditar na DGS, vou 
acreditar em quem? 
Não é a primeira vez que o Teatro da 
Terra se apresenta no Avanteatro e, 
conhecendo tão bem quanto conhe-
ço a organização da Festa e a orga-
nização do Avanteatro, tenho toda a 
confiança de que vão ser garantidas 
todas as normas de segurança.
À data de hoje, ainda não se conhece 
uma vacina que possa vir a resolver 
este enorme problema. No entanto, 
a alternativa não poderá ser um iso-
lamento perpétuo. 
A vida vai continuar, inevitavelmen-
te, de preferência sem tensões e até 
haver uma solução com sorrisos sin-
ceros, por detrás das máscaras.
Bem-haja a todos os que nela vão 
participar.

Actriz e encenadora

Já arrancaram as obras de pavimentação de um troço nas ruas 
Florbela Espanca e do Lagar, em Palmela, que têm 60 dias de 
prazo de execução. Segundo a Câmara Municipal, a intervenção 
representa um investimento de 117 mil e 661 euros (+IVA) e 
engloba ainda “a realização de trabalhos nas redes de águas”.
A autarquia lembra que “esta foi uma das obras mais votadas pela 
população no âmbito do projecto Eu Participo!”.

O REPARO 

Pavimentação de 
ruas de Palmela 
em curso

DR

  O atirador de Sines voltou a brilhar, ao vencer a 
  Taça de Portugal de Trap (tiro aos pratos  com armas 

de caça). A competição decorreu este mês em Leiria e 
Fernando Sebastião, que actualmente está ao serviço do 
Clube de Tiro de Loulé, conquistou pela segunda vez esta 
taça. Já havia levantado o troféu em 2015.  

A FIGURA
Fernando 
Sebastião

Utentes de São Sebastião 
fragilizados com unidade 
de saúde familiar 
À revelia dos interesses dos utentes de 
São Sebastião, esta unidade de saúde, 
que tem cerca de 40 000 utentes ins-
critos, grande parte sem médico, e que 
até aqui tem funcionado como um cen-
tro de saúde normal, vai-se transformar 
em unidade de saúde familiar. 
Não podemos esquecer que esta é a 
unidade de referência da maioria dos 
13 bairros sociais da freguesia de São 
Sebastião, o que inclui o Bairro da Bela 
Vista.
Nesta transformação vão passar a ha-
ver mais utentes com médico? Não. Os 
médicos desta unidade transitam com 
as suas listas. 
Apenas há a transformação para o mo-
delo de funcionamento de unidade de 
saúde familiar. Passa-se a aplicar, tam-
bém, o modelo de avaliação destas uni-
dades, por indicadores, sendo um des-
ses indicadores o número e o custo dos 

CARTAS DO LEITOR

exames e medicação prescrita. Desta 
forma, os médicos, à semelhança, do 
que já acontece nas outras unidades, 
não vão passar exames aos utentes e 
os que passarem serão os mais baratos 
possível, o mesmo acontecendo com a 
medicação.
Assim, uma população já tão carencia-
da passa a ter uma saúde de segunda 
categoria por uma questão de conten-
ção de custos, deixando de ter acesso a 
exames e medicamentos que até aqui 
tinha. 
Esta reorganização do serviço vai im-
plicar a saída de vários enfermeiros, 
o que tem como consequência o ain-
da maior abandono dos utentes sem 
médico, pois estes, na maioria das va-
lências, eram apenas seguidos pelos 
enfermeiros. 
As unidades de saúde familiar são ape-
nas um degrau para a futura privatiza-
ção dos cuidados de saúde primários. 
Comissão de Utentes da Unidade 
de Saúde de São Sebastião

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.
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do Seixal veio considerar que a 
decisão deve ser tomada pelo 
tribunal cível da comarca onde o 
PCP tem sede. 
Em princípio segue para o Juízo 
Central Cível de Lisboa, avançou o 
Observador. 

O mesmo tribunal argumenta 
ainda que a providência cautelar 
diz respeito a um evento que se 
realiza num terreno no Seixal, 
Quinta da Atalaia, mas que é 
detido pelo PCP, que tem sede em 
Lisboa.

Tribunal do Seixal diz-se
incompetente para 
decidir providência 
sobre Festa do Avante

O Tribunal do Seixal declarou-se 
incompetente para decidir sobre 
a providência cautelar interposta 
pelo empresário de Palmela 
Carlos Valente para travar a Festa 
do Avante.
Na manhã de ontem, o Tribunal 

O segundo dos dois 
estabelecimentos  de 
Grândola foi ontem 
fechado. Infectados 
residem no concelho 
vizinho de Alcácer

CONFIRMADOS 18 CASOS POSITIVOS

Surto de Covid-19 
obriga ao fecho de dois 
restaurantes no Carvalhal

Dois restaurantes na freguesia do 
Carvalhal, concelho de Grândola, 
foram encerrados, no espaço de 
uma semana, devido a um surto de 
Covid-19, que já infectou 18 pessoas.

“O primeiro estabelecimento foi 
encerrado no dia 20 deste mês, 
quando verificámos a existência 
de casos positivos. Depois, surgiu 
outro estabelecimento na mesma 
zona com casos positivos, que foi 
encerrado hoje [ontem]”, disse Is-
mael Selemane, delegado de saúde 
de Grândola, à Lusa.

Segundo o mesmo responsável, o 
surto “foi despoletado a partir de um 
caso positivo, diagnosticado na última 
quinta-feira, 20 de Agosto, entre os 
funcionários dos estabelecimentos, 
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pertencentes ao mesmo proprietário”. 
Sendo que as pessoas infectadas re-
sidem no concelho vizinho de Alcácer 
do Sal.

“Temos um total de 18 casos posi-
tivos, 12 funcionários no primeiro res-
taurante, dois no segundo restaurante 
e ainda quatro familiares relacionados 
com este foco, mas ainda não temos 
todos os resultados”, avançou à Lusa 
a delegada de saúde de Alcácer do Sal, 
Tamara Prokopenko.

O primeiro restaurante a ser en-
cerrado “tem 20 funcionários" e o 
segundo "conta com um total de 15 
funcionários”, acrescentou.

“Um funcionário do primeiro restau-
rante fechado coabita com outros fun-
cionários do segundo restaurante, daí 
descobrimos esta ligação”, pelo que 
“decidimos testar todos os funcioná-
rios do segundo restaurante”.

Segundo a delegada de saúde de Al-
cácer do Sal, estão a ser feitos “testes a 
todos os funcionários e todos os casos 
positivos, assim como os familiares, 
foram colocados em quarentena e em 
vigilância activa". "Estamos a tentar 
conter o surto o máximo possível”, 
frisou.

Avança o presidente da Câmara 
Municipal de Alcácer do Sal, Vítor 
Proença, que na origem do surto “es-
tão estabelecimentos localizados na 
freguesia do Carvalhal, concelho de 
Grândola, que envolvem pessoas que 
residem nas localidades de Possanco, 
Carrasqueira e Comporta, no concelho 
de Alcácer do Sal”.

“De acordo com a autoridade de 
saúde, é uma situação preocupante 
e já alertámos a polícia porque há 
muito poucos efectivos no posto da 
GNR da Comporta. As pessoas que 
estão identificadas e assintomáticas 
são obrigadas ao confinamento e não 
podem andar na rua, por isso, com-
pete às autoridades acompanhar o 
assunto”.

Para o autarca, “este surto tem ori-
gem num aumento exponencial de 
procura que as praias da Comporta, 
desde Troia até à costa de Santo André 
[concelho de Santiago do Cacém], têm 
tido este Verão e que teve reflexos nos 
estabelecimentos, nos restaurantes, 
na rua e tantas e tantas vezes as pes-
soas não respeitarem as regras básicas 
de disciplina”. 
Lusa

Ana Martins Ventura

O SEP afirma que a 
situação vivida pelos 
enfermeiros evidencia 
uma preparação 
inadequada do Plano de 
Contingência

PANDEMIA AGRAVOU SITUAÇÃO
Sindicato alega que Misericórdia 
do Barreiro está a coagir 
enfermeiros para realizarem 
trabalho extraordinário

Após ter recebido uma denúncia da 
direcção do Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES) do Arco Ribeirinho, 
o Sindicato dos Enfermeiros Portu-
gueses (SEP) acusou a Misericórdia 
do Barreiro de coagir os enfermeiros 
que trabalham nos equipamentos 
desta Santa Casa, de forma a que es-
tes profissionais realizem horas ex-
traordinárias, face à falta de recursos 
humanos.

O SEP considera a situação “inad-
missível”, argumentando que os en-
fermeiros deste ACES, nos dias 14 e 
15 de Agosto, foram “coagidos a fazer 
trabalho extraordinário na Santa Ca-
sa da Misericórdia (SCM) do Barreiro 
por forma a colmatar a carência es-
trutural existente”, devido ao surto 
de Covid-19 que afectou, para além 
de 26 utentes, 10 profissionais do Lar 
de São José, segundo os últimos nú-
meros divulgados pela Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo  (ARSLVT).

Os dirigentes sindicais também 
acusam a SCM do Barreio de estar 
a protelar a saída dos seus utentes 
com alta médica do Hospital Nossa 
Senhora do Rosário. Situação que 
“pode comprometer a resposta a ou-
tros utentes que necessitem de uma 
resposta hospitalar”.

Para o SEP esta situação evidencia 
“a impreparação da instituição no que 
se refere ao seu Plano de Contingên-
cia, tendo já solicitado informações 
acerca do mesmo à SCM Barreiro, bem 
como o ponto de situação quanto a 
Equipamentos de Protecção Indivi-
dual e organização de equipas, desde 
logo por meio de correctas dotações 
de profissionais”.

Falta de profissionais   
desvalorizada há vários meses 
No parecer do sindicado e do ACES 
do Arco Ribeirinho, a SCM do Barreiro 
está, desde há vários meses, “a des-
valorizar a necessidade de contratar 
e fixar enfermeiros, chegando a fazer 
propostas de trabalho indignas, abaixo 
de 4,00 euros por hora”. Motivo pelo 
qual o SEP afirma não estar surpreen-
dido “que as equipas estejam reduzi-
das e enfrente sérias dificuldades na 
contratação”.

Aliás, o SEP tem vindo a denunciar 
o número insuficiente de enfermeiros 
face ao número de utentes neste tipo 
de instituições, “sendo a situação mais 
evidente em Lares e Unidades de Cui-
dados Continuados Integrados”, como 
é o caso da SCM do Barreiro.

Os cálculos para a contratação 
destes profissionais não estão a ter 
em conta “a norma do órgão regula-
dor (Ordem dos Enfermeiros), o que 
subdimensiona as equipas e, conse-
quentemente, limita as intervenções 
de saúde no âmbito dos cuidados de 
enfermagem, tornando ingeríveis si-
tuações imprevistas como a ocorrida 
recentemente, em consequência da 
Pandemia por SARS-CoV-2”, acusa o 
sindicato.

Medida que, a ser colocada em prá-
tica, “melhoraria as condições de tra-
balho e remuneratórias, “equiparando 
os profissionais à tabela remunerató-
ria do sector público” e promoveria a 
estabilidade nas equipas, “por meio 
da correcta valorização do tempo de 
serviço na instituição e conseguiriam 
assim estar melhor preparados para 
esta pandemia”, conclui o sindicato.
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CAMPANHA

Vacinação 
antirrábica em 
cães decorre 
até Dezembro 

A Câmara Municipal de Setúbal en-
contra-se a promover até ao mês de 
Dezembro uma campanha de vacina-
ção antirrábica e de identificação elec-
trónica, a acontecer “nesta edição so-
mente no CROAC – Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia do 
município de Setúbal, a funcionar jun-
to do Parque Municipal de Poçoilos”, 
revela a autarquia em comunicado. 

Os serviços, que este ano se desti-
nam exclusivamente a cães, devem 
ser agendados previamente através 
de “marcação pelo contacto telefóni-
co 910 531 905”, consoante “as datas 
disponibilizadas, com opções nos 
períodos da manhã e da tarde”. “No 
período entre as 14h00 e as 16h30 é 
possível fazer marcações nos dias 17 e 
23 de Setembro, 1, 7 e 14 de Outubro, 
25 de Novembro e 16 de Dezembro. Já 
durante a manhã, das 10h00 às 12h30, 
estão disponíveis os dias 8, 16, 22 e 29 
de Setembro, 6 e 13 de Outubro, 11 de 
novembro e 2 de Dezembro”, acres-
centa o município na mesma nota. 

A campanha, que tem como objec-
tivo a “profilaxia da raiva e de outras 
doenças infecciosas dos animais 
transmissíveis aos humanos”, vai 
acontecer este ano de forma diferen-
te, “em virtude dos constrangimentos 
motivados pela crise sanitária”. Por 
este motivo a autarquia explica que 
“os médicos veterinários responsá-
veis não se deslocam como habitual-
mente às freguesias do concelho, 
sendo que diariamente é atendido 
um máximo de dez pessoas com o 
máximo de 15 animais”, sendo tam-
bém esta a razão pela qual “a cam-
panha não assegurar a identificação 
electrónica em gatos”.

Aos cidadãos que pretendam rea-
lizar este procedimento, a Câmara 
Municipal pede que sejam respeita-
das e cumpridas as "orientações da 
Direcção-Geral da Saúde para pre-
venção da transmissão da Covid-19, 
concretamente no que respeita a eti-
queta respiratória, desinfecção, uso 
de máscara e distanciamento social”.

Maria Carolina Coelho

Maria Carolina Coelho

DIAS 29 DE SETEMBRO E 1 E 13 DE OUTUBRO

Cidade sadina participa em 
acção de formação online 
sobre alterações climáticas

A cidade de Setúbal foi uma das es-
colhidas a nível nacional para marcar 
presença na acção de formação on-
line “Acção Climática e o Desafio da 
Comunicação para o Grande Público”, 
agendada para os dias 29 de Setem-
bro e 1 e 13 de Outubro com o objec-
tivo de “capacitar técnicos municipais 
e jornalistas a comunicarem melhor 
sobre a problemática das alterações 
climáticas”, revela a Câmara Munici-
pal de Setúbal em comunicado. 

A iniciativa, criada “no âmbito do 
projecto internacional Beacon - Brid-
ging European and Local Climate Ac-
tion e co-desenvolvida com Tatiána 
Shauro, directora de comunicação da 
Climate Action Network – South East 
Asia”, vai ser realizada em formato 
de workshop, com a duração total de 

Inscrições abertas até dia 31 de Agosto através de beaconpt@fc.ul.pt
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dez horas, permitindo “que os parti-
cipantes adquiram ferramentas para 
comunicarem com mais qualidade e 
eficácia sobre temáticas relacionadas 
com as alterações climáticas e a acção 
climática”.

As inscrições encontram-se a 
decorrer através do endereço bea-
conpt@fc.ul.pt até ao dia 31 de Agos-
to, dia em que os participantes de-
vem preencher um inquérito online 
com o intuito da organização ficar a 

conhecer “o nível de conhecimento 
sobre o tema do grupo de forman-
dos”. Financiado pela German Euro-
pean Climate Initiative, o workshop 
“vai contar com o apoio de diversos 
especialistas da área das alterações 
climáticas, da comunicação e de or-
ganizações da sociedade civil”.

Para além de Setúbal, foram tam-
bém seleccionados, a nível nacional, 
os concelhos de Ansião, Coruche, 
Loulé e Viana do Castelo.

A Assistência Médica Internacional 
(AMI) vai iniciar, no último trimestre 
do ano, uma campanha de recolha 
de “radiografias com mais de cinco 
anos ou sem valor de diagnóstico” 
no concelho de Setúbal, com o in-
tuito de proceder à sua reciclagem, 
“evitando-se a deposição em aterro”, 
afirma a Câmara Municipal em nota 
de imprensa.

Os fundos originados com a reco-
lha das radiografias, “que devem ser 
entregues sem relatórios, envelo-
pes ou folhas de papel nas farmácias 

ÚLTIMO TRIMESTRE DO ANO

Assistência Médica Internacional promove 
campanha de recolha de radiografias antigas

aderentes”, vão posteriormente ser 
entregues “para financiamento de 
projectos de apoio social”, refere a 
autarquia na mesma nota. Assim que 
cedidos, os exames são reencaminha-
dos “ao cuidado da AMI, organização 
não governamental portuguesa cria-
da em 1984 pelo médico cirurgião 
urologista Fernando Nobre, para 
encaminhamento para centros de 
tratamento de resíduos, permitindo 
a extracção da prata presente”. Por 
cada tonelada recolhida, é possível 
retirar “cerca de dez quilos de prata”. 

A iniciativa, desenvolvida desde 
1996, conta com o apoio do muni-
cípio. Desde que foi criada, a cam-
panha da organização, criada com o 
objectivo de “intervir em situações 
de crise e emergência e a comba-
ter a pobreza, a exclusão social, o 
subdesenvolvimento e as sequelas 
de guerra”, já permitiu a recolha de 
“mais de 1 650 toneladas de radio-
grafias, o que permitiu financiar 
várias missões humanitárias, além 
de reduzir a contaminação do meio 
ambiente”.

BREVES

O Fórum Municipal Luísa 
Todi vai receber dia 9 de 
Setembro a VI Conferência 
Anual de Educação, com o 
tema “A cidade como espaço 
de aprendizagem ao longo 
da vida”. O encontro, que 
vai contar com a presença 
de diversos “profissionais, 
técnicos e académicos”, 
pretende dar a conhecer 
“experiências e visões que 
podem marcar a diferença 
por um sistema de ensino 
melhor”, refere a autarquia em 
comunicado.

O acesso à estação ferroviária 
na Avenida dos Ciprestes, em 
Setúbal, encontra-se encerrado 
desde ontem à circulação 
automóvel, permanecendo 
assim “até à conclusão das 
obras de construção do 
Terminal Interface de Setúbal”, 
explica o município em nota de 
imprensa. 

A Junta de Freguesia de 
São Sebastião procedeu, 
segundo comunicado, à 
instalação de fixadores 
individuais nos contentores 
existentes na Rua Libânio 
Braga e criou, também, “uma 
reentrância para colocação 
de contentores RSU”, para 
permitir “desobstruir uma 
parte do parqueamento 
automóvel”.

9 DE SETEMBRO
Conferência 
sobre educação 
está de regresso

DESDE ONTEM
Trânsito na Av. 
dos Ciprestes 
condicionado

SEGURANÇA
Contentores 
da Rua Libânio 
Braga fixados

Workshop pretende 
habilitar “técnicos 
municipais e jornalistas 
a comunicarem melhor 
sobre a problemática”



Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(ARSLTV), entre os casos activos, 
54 são utentes do MHAS Centro 
Geriátrico e 22 são funcionários. 
Nove residentes do lar de Setúbal 
estão internados e na segunda-
feira já tinha morrido outro utente 
do MHAS Centro Geriátrico.

Morreu mais 
um utente do 
MHAS Centro 
Geriátrico

O MHAS Centro Geriátrico perdeu 
ontem mais um utente que 
estava infectado com Covid-19, 
tendo actualmente 76 casos 
activos relacionados com o surto 
identificada na instituição durante 
a passada semana.
Segundo a Administração 
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PUBLICIDADE

Ana Martins Ventura

Protocolo entre a 
Câmara e a Floating 
Nature vai desenvolver 
actividades no terreno 
em época alta e média

INICIATIVAS, ESTÃO PARA JÁ, PREVISTAS ATÉ 2021 

Ecoparque do Outão recebe novas 
actividades náuticas para jovens e crianças

A Câmara Municipal de Setúbal apro-
vou um protocolo de colaboração 
com a empresa Floating Nature Lda., 
para a dinamização de actividades 
náuticas e ao ar livre no Ecoparque 
do Outão. O protocolo dedicado a jo-
vens e crianças ficará em vigor até 31 
de Maio de 2021, podendo renovar-se 
por períodos anuais.

Quanto ao modelo de realização 
das actividades a Câmara esclarece, 
através da proposta aprovada em 
reunião pública, que “as iniciativas 
serão realizadas em época alta e 
média, com periodicidade bissema-

A participação nas actividades pode estar sujeita a pagamento
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causa, sempre mediante acordo do 
município”.

O documento indica ainda que as 
iniciativas “devem cumprir todas as 
normas legais e regulamentares apli-
cáveis”, cabendo à empresa Floating 
Nature “ser titular das licenças e das 
autorizações que eventualmente se-
jam necessárias”.

Enquanto actual concessionária do 
espaço e nos termos constantes de 
contrato celebrado com a Adminis-
tração dos Portos de Setúbal e Sesim-
bra, a Câmara afirma que a empresa 
Floating Nature “possui formação 
qualificada, conhecimento e expe-
riência” para o desenvolvimento dos 
serviços pretendidos.

A organização da Festa do Cine-
ma Italiano anunciou que o evento 
vai marcar presença em Setúbal com 
exibições no Cinema Charlot de 5 a 8 
de Novembro.

 Para além de Setúbal, no dis-
trito, também Almada receberá a 
mostra internacional, no Auditório 
Fernando Lopes-Graça, de 25 a 29 
Novembro.

Ao longo do mês de Novembro, 
a Festa do Cinema Italiano vai de-

CINEMA CHARLOT

Festa do Cinema Italiano passa pela cidade em Novembro
senrolar-se em mais de 10 cidades 
portuguesas, segundo confirmou a 
Associação Il Sorpasso, entidade res-
ponsável pela organização do evento 
que havia sido adiado em Abril devi-
do à situação pandémica que o país 
atravessava.

A abertura da Festa do Cinema 
Italiano decorrerá em Lisboa, no Ci-
nema São Jorge, a 4 de Novembro 
com exibição do filme “Pinocchio”, de 
Matteo Garrone. A capital continuará 

com exibições até dia 12 de Novem-
bro, nos cinemas do El Corte Inglés e 
na Cinemateca Portuguesa, enquanto 
em Cascais o evento é acolhido até 
dia 8 pelo Cinema da Villa.

As restantes cidades já confirma-
das são Porto (de 05 a 12 Novembro, 
no Cinema Trindade), Alverca do Ri-
batejo (de 06 a 07 de Novembro, no 
Teatro-Estúdio Ildefonso Valério), 
Penafiel (de 07 a 08 de Novembro, 
no Cinemax), Beja (de 10 a 12 de 

Novembro, no Pax Júlia Auditório 
Municipal), Coimbra (de 10 a 12 de 
Novembro, no Teatro Académico 
Gil Vicente), Caldas da Rainha (de 11 
a 13 de Novembro, no Centro Cultural 
e de Congressos), Viseu (de 17 a 20 
de Novembro, no Auditório do IPDJ), 
Tomar (de 17 a 21 de Novembro, no 
Cine-teatro Paraíso) Loulé (de 13 a 15 
de Novembro, no Auditório do Solar 
da Música Nova).
A.M.V.

122 MIL EUROS
Autarquia apoia 
36 associações 
desportivas do 
concelho

No âmbito do Programa de Desen-
volvimento Desportivo Matriz 2020, 
a Câmara Municipal de Setúbal atribuiu 
um apoio financeiro “no valor total de 
122 mil e 567 euros a 36 clubes e as-
sociações desportivas do concelho 
que, entre 19 de Maio e 11 de Junho 
de 2020, apresentaram as suas can-
didaturas”, revela a autarquia em nota 
de imprensa. 

A decisão, aprovada na reunião pú-
blica de 12 de Agosto, “representa uma 
das formas mais eficazes de promo-
ção do desporto junto da população, 
abrangendo um elevado número de 
munícipes nas várias vertentes”. Desta 
forma, “respeitando todos os critérios 
exigidos”, foi entregue, entre outros, 
um apoio de 2 765 euros à Academia 
de Rugby Club de Setúbal. O Centro 
Cultural e Desportivo Brejos de Azeitão 
conseguiu também cumprir com os re-
quisitos necessários, pelo que recebeu 
7 438 euros euros, da mesma forma 
que ao Clube de Canoagem de Setúbal 
foram entregues 6 048 euros. O mu-
nicípio aprovou, também, a entrega 
de 3 832 euros ao Clube de Ténis de 
Setúbal, de 3 585 euros ao Clube Des-
portivo “Os Pelézinhos” e, ainda, de 20 
350 euros ao Clube Naval Setubalense. 

Também o Clube Patinagem do Sado 
foi contemplado com a medida através 
de um apoio financeiro de 2 863 euros. 
A verba entregue ao Grupo Musical e 
Desportivo União e Progresso foi de 3 
608 euros e à Juventude Azeitonen-
se – Associação Cultural e Desportiva 
foi de 4 358 euros. O apoio financeiro 
chegou, ainda, ao Scalipus Clube de 
Setúbal, que recebeu 5 930 euros, à 
União Futebol Comércio e Indústria, 
associação à qual foram entregues 3 
595 euros e ao Vitória Futebol Clube, 
com a entrega de 25 725 euros. 
M.C.C.

nal, salvo quando, por acordo, for 
entendido que a taxa de ocupação 
do parque não justifica a sua realiza-
ção”. Em casos excepcionais, “devi-
damente justificados”, a participação 
nas actividades previstas pode estar 
sujeita ao pagamento de um valor “a 
estabelecer em função da tipologia 
e do custo real das iniciativas em 
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Moita

Ana Martins Ventura

Apontamentos musicais 
vão ser feitos em 
carro alegórico que 
percorrerá as ruas da 
vila

PROGRAMA CONFIRMADO

Festas da Moita realizam-se 
de 13 a 17 de Setembro sem 
concertos e largadas de touros

Na sequência do que foi deliberado 
no fim de Junho em sessão de Câma-
ra, para as celebrações em Honra de 
Nossa Senhora da Boa Viagem com 
um formato diferente devido à pan-
demia, Rui Garcia, confirmou ontem, 
durante reunião pública, que o even-
to decorrerá de 13 a 17 de Setembro, 
sem espectáculos musicais em palco 
e “de forma simplicíssima”. 

As Festas em Honra de Nossa Se-
nhora da Boa Viagem, passam a ser 
chamadas de “celebrações”, com um 
formato diferente, totalmente adap-
tado à condicionantes de prevenção 
e contenção da Covid-19. O programa 
será “simplicíssimo”, segundo afirma 
o presidente da Câmara, “com espec-
táculos musicais a decorrer as ruas da 
cidade apenas em carro móvel”. Es-
tão também suspensas as largadas de 

touros na Avenida Dr. Teófilo Braga.
Para assinalar a época de fortes 

tradições na vila raiana, ao longo de 
cinco dias, o autarca reforça a ideia de 
que a programação será “reduzida” e 
garante que “não haverá alterações 
às condições nem ao horário de fun-
cionamento dos estabelecimentos 

comerciais”.
A procissão em homenagem a 

Nossa Senhora da Boa Viagem, or-
ganizada pela paróquia da Moita, será 
adaptada a um modelo semelhante 
ao que já foi utilizado em outras oca-
siões e concelhos, “com as imagens 
a serem transportadas em carro an-
dor”, esclarece Rui Garcia. 

O autarca também confirma que 
haverá fogo de artifício, “embora 
em menor quantidade”, estando 
confirmada a largada de morteiros 
de alvorada, assim como os de sau-
dação à celebração religiosa. “No en-
cerramento das festividades o local 
do lançamento do fogo-de-artificio 
não será divulgado, de modo a evitar 
concentração de pessoas”.

Ainda dentro das tradições vivi-
das pela população “será esperado 
o engalanamento de janelas e deco-
ração de montras”. As embarcações 
tradicionais também ocuparão o seu 
habitual lugar, engalanados no Cais 
Fluvial da Moita.

A actual gestão da Praça de Touros 
Daniel Nascimento já confirmou à 
Câmara Municipal da Moita que vai 
realizar três corridas, uma mista, uma 
a pé e outra a cavalo, no âmbito da tra-
dicional Feira Taurina de Setembro.

Procissão a 13 de Setembro

DR

O município da Moita deu início re-
centemente ao processo da segunda 
Alteração do Plano Director Municipal 
(PDM), para adequação à nova Lei de 
Bases Gerais da Política Pública de So-
los, do Ordenamento do Território e do 
Urbanismo e ao Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial.

O período de participação, que 
começou no passado dia 12, após 
publicação do aviso no Diário da Re-
pública, termina num prazo de 90 
dias, razão pela qual os interessados 

ADEQUAÇÃO À NOVA LEI

Moita inicia segunda alteração ao PDM 
até 12 de Novembro

devem enviar as suas sugestões, in-
formações ou pedidos de esclareci-
mentos para o endereço de correio 
electrónico daumail@mail.cm.moita.
pt, ou através de correio normal para 
a Divisão de Administração Urbanís-
tica da autarquia.

De acordo com o município, o 
processo pretende “identificar com 
precisão quais as normas do PDM que 
têm enquadramento na legislação em 
vigor e quais as que devem ser altera-
das”, e constitui “uma oportunidade 

para proceder a ajustes de pormenor 
no regulamento e no modelo territo-
rial, nomeadamente no que respeita 
às áreas urbanas mais consolidadas, 
que se têm caracterizado, nos últi-
mos anos, como as que apresentam 
um maior dinamismo de actividade 
urbanística, e aos usos admissíveis pa-
ra solo urbano”, onde, segundo a câ-
mara municipal, se tem “evidenciado 
uma procura crescente por áreas para 
fixação de actividades económicas em 
detrimento do uso habitacional”.  L.G.

BREVES

A nova versão da aplicação para 
telemóveis ‘Recycle Bingo2’ já 
chegou ao município da Moita, 
numa iniciativa dinamizada 
pela Amarsul e financiada pelo 
Fundo Ambiental do Ministério 
do Ambiente, com o objectivo 
de “divertir e educar as famílias 
portuguesas em torno da 
temática da reciclagem”, 
oferecendo prémios a quem mais 
recicla. O jogo torna a experiência 

de reciclagem mais divertida 
e compensadora, desafiando 
a colecionar ‘bichinhos’, 
aquando da deslocação ao 
ecoponto habitual. Cada vez 
que se completa um cartão, os 
jogadores ganham EcoMoedas 
que podem ser trocadas por 
prémios, tais como “bilhetes 
de cinema, vales de desconto 
e muito mais”, acrescenta a 
Amarsul.

A campanha “Eco Praias 2020” 
passou na última semana, 
pela segunda vez neste Verão, 
pela Praia Fluvial do Rosário, 
numa iniciativa da Amarsul 
que contou com o apoio da 
Câmara da Moita. Recorde-se 
que esta acção visa “promover 
a utilização correcta dos 
contentores para resíduos 
recicláveis”, evitando que os 
mesmos acabem em aterros ou 

nos rios e oceanos. Com o lema 
“Vamos reciclar à beira-mar”, 
os jovens que participam nesta 
actividade, principalmente 
ao fim-de-semana, têm 
por objectivo sensibilizar a 
população para esta questão, 
que inclui ainda colónias e 
campos de férias. No final, 
são recompensados com uma 
pulseira de identificação para 
recordar estas datas.

A autarquia moitense assinalou, 
durante este mês, a conclusão 
da operação cofinanciada no 
âmbito do Plano Municipal 
para a Integração de Migrantes 
(PMIM) “Um Só Mundo”, com 
um conjunto de publicações 
online. Recorde-se que este 
plano surgiu no seguimento 
do desafio lançado pelo 
Alto Comissariado para as 
Migrações aos municípios, 

com o propósito de se 
associarem a uma nova etapa 
de políticas de acolhimento e 
integração de migrantes em 
Portugal, contribuindo para 
o desenvolvimento de uma 
cultura de direitos humanos. 
Neste âmbito, o município 
da Moita apresentou uma 
candidatura ao Fundo para o 
Asilo, a Migração e a Integração 
(FAMI).

Nova versão da aplicação 
‘Recycle Bingo2’ na Moita

Campanha “Eco Praias” 
passou pelo Rosário

Câmara assinalou conclusão 
do PMIM com evento online

DR
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Banheira.
Um filho da terra que a União das 
Freguesias de Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira descreve 
como “homem da cultura, 
da rádio e da música” e um 
banheirense “que levou longe o 
nome da terra”.

Morreu 
Fernando 
Marques, 
voz da Rádio 
Arremesso

O radialista Fernando Manuel 
Marques morreu no passado dia 
18, vítima de doença prolongada. 
Foi uma das vozes da Rádio 
Popular FM, Rádio Clube da 
Moita e a voz da histórica 
Rádio Arremesso, que chegou 
a ter sede na vila de Baixa da 

Luís Geirinhas

Desde Julho múltiplas 
actividades integraram 
iniciativa

PROGRAMA TERMINA ESTE FIM-DE-SEMANA

‘Cultura em Movimento’ encerra 
com cinema e música

O programa ‘Cultura em Movimen-
to’, promovido pelo município da 
Moita, Juntas de Freguesia e Mo-
vimento Associativo, chega ao fim 
no próximo fim-de-semana com 
um conjunto de sessões de cinema 
e espectáculos musicais distribuídos 
pelo concelho. Desde o início de Ju-
lho, diversos espaços públicos têm 
sido palco de diversas iniciativas de 
artes performativas, cinema, música 
e teatro, entre outras manifestações 
artísticas.

Na noite desta quinta-feira, pelas 
21h30, o Largo 5 de Outubro, em Sa-
rilhos Pequenos, recebe a exibição 
do documentário “O Nosso Lugar é 
um Mundo – Ofícios”, produzido pela 
Câmara da Moita, com realização de 
Margarida Leitão. 

Dedicado ao universo sociocul-
tural do concelho e à diversidade 
cultural que caracteriza este terri-
tório, este filme debruça-se sobre 
os ofícios e conta com testemunhos 
recolhidos junto de personalidades 
daquela zona, que desenvolvem 
actividades ligadas a ofícios tradi-
cionais, desde a construção naval 
ao salineiro, passando ainda pela 
construção de miniaturas.

Amanhã e à mesma hora, junto à 
Biblioteca Municipal de Alhos Ve-
dros, tem lugar mais uma sessão 
de cinema com “O Nosso Lugar é 
o Mundo III – Artes”, que aborda 
desde as artes plásticas à música, 
passando pela escrita e fotografia, 
do tradicional ao contemporâneo. 
Com este terceiro documentário, a 
realizadora pretende “colocar em 
diálogo diferentes acervos, pessoas 
e grupos culturais, sob o desígnio de 
um olhar vivo, realizador da memó-
ria e do imaginário”.

No sábado, dia 29, a Praia do Ro-
sário acolhe a partir das 19h00 “A 
música sem fronteiras de Madale-

Sábado, a Praia do Rosário acolhe a partir das 19h00 “A música sem fronteiras" de Madalena Palmeirim
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Amoreira, acolhe a sessão de cinema 
“Djon África”, de Filipa Reis e João 
Miller Guerra.

“Filho da Mãe” fecha   
programação
Para terminar a tarde de domingo, 
dia 30, pelas 19h00, o Parque Mu-
nicipal da Moita recebe a música de 
“Filho da Mãe”, que mistura o seu 
percurso musical ligado ao rock, noi-
se e hardcore, com a guitarra clássica 
e lança-se de cabeça em 2010, num 
projecto instrumental a solo. Com 
cinco álbuns editados em nove anos 
de carreira e já com um historial de 
concertos realizados por todo o país 
e no estrangeiro, “Filho da Mãe” – o 

alter-ego de Rui Carvalho – é hoje um 
projecto “amplamente reconhecido 
e de referência na música contem-
porânea” nacional.

O município alerta que para se-
gurança de todos, as iniciativas 
“seguem medidas rigorosas, garan-
tindo todas as condições para uma 
experiência segura”, sendo que 
o ‘Cultura em Segurança’ cumpre 
todas as normas da Direcção-Geral 
de Saúde para o sector da cultura”, 
com a participação nas actividades 
a requerer uma inscrição prévia, por 
contacto telefónico (933 033 654), 
das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30, 
com um máximo de cinco pessoas 
por cada reserva feita.

MÚSICA

BB Blues 
Fest regressa 
em Outubro 
com cartaz 
internacional

A 9ª edição do BB Blues Fest regres-
sa à freguesia da Baixa da Banhei-
ra, entre 8 e 11 de Outubro, com o 
músico português The Legendary 
Tigerman a ser o primeiro nome con-
firmado para dia 10. 

Marcado e adaptado ao momen-
to actual de pandemia, o evento vai 
trazer alguns dos melhores nomes         
do blues internacional e um cartaz 
com a qualidade que lhe é caracte-
rística.

Após o adiamento provocado pela 
crise sanitária, a edição deste ano, 
inicialmente prevista para o princípio 
de Junho, viu-se forçada a um perío-
do de interregno, todavia, as raízes 
do blues estarão de regresso ao con-
celho da Moita, para espectáculos 
nos dias 8 e 10, no Fórum Cultural 
José Manuel Figueiredo.

Do cartaz ainda fazem parte um 
conjunto de concertos ao ar livre, 
no dia 9, acompanhados do Blues 
Picnic, dia 11 (domingo), ambos no 
Parque José Afonso e com um for-
mato adaptado à presente situação 
de pandemia, com a organização do 
BB Blues Fest a garantir que “cumpri-
rá todas as normas da Direcção-Geral 
de Saúde”.

Destinado a maiores de seis anos, 
o festival pode ser acompanhado 
online, através dos sites www.bb-
bluesfest.com, www.cm-moita.pt 
e em www.ufbbva.pt. 

Os interessados podem obter mais 
informações através das páginas de 
Facebook da autarquia moitense e 
do BB Blues Fest. 

O bilhete diário está à venda por 
15 euros, com o passe de dois dias a 
custar 20 euros, para o período em 
que decorre o evento.

Mais uma vez, a organização do 
festival está a cargo da BBBP – As-
sociação BB Blues Portugal, numa 
parceria com a Câmara da Moita e 
a União de Freguesias da Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira.

Luís Geirinhas 

na Palmeirim”, uma cantautora e 
multi-instrumentista, que assina 
agora o seu disco de estreia “Right 
as Rain”, um álbum com 12 canções 
originais, cantadas em português, 
inglês e crioulo, que reúne à sua volta 
intérpretes com bagagens muito di-
ferentes, tais como o cantor MOMO, 
Miguel Bonneville, Francisca Cortesã 
e Mariana Ricardo, entre outros. O 
trabalho passa pela morna, rock, folk 
e samba, com a artista a levar àquela 
freguesia uma versão intimista, com 
a presença do ukelele, cavaquinho 
e auto-harpa, acompanhada por 
Manuel Dordia na guitarra. A partir 
das 21h30, o exterior do Centro de 
Experimentação Artística, no Vale da 
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A Câmara da Moita aprovou re-
centemente, por unanimidade, o 
lançamento do concurso para a 
empreitada referente à remoção 
das coberturas de fibrocimento nas 
Escolas Básicas nº 2, nº 6 e nº 7 da 
Baixa da Banheira e na nº 2 do Vale 
da Amoreira, no âmbito do Programa 
Operacional Regional de Lisboa.

A autarquia decidiu substituir as co-
berturas nos edifícios e telheiros das 
“poucas escolas básicas do 1º ciclo on-
de ainda existem” este tipo de telha-
dos que, ainda assim, abrangem uma 
área total de 3500 metros quadrados, 
com a sua substituição a implicar um 
investimento global superior a 302 
mil euros. A edilidade lembra que, no 
quadro das competências atribuídas 
às autarquias neste âmbito, tem vin-

BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Aprovado concurso público para remover 
coberturas de fibrocimento em escolas

do “ao longo dos anos, a investir na 
requalificação e modernização dos 
estabelecimentos de ensino no con-
celho e tem procedido, gradualmente, 
à remoção de todas as coberturas de 
fibrocimento”, salientou.

Na mesma reunião daquele exe-
cutivo e no âmbito da transferência 
de competências para os municípios, 

no que diz respeito ao 1º ciclo do en-
sino básico e pré-escolar, a câmara 
atribuiu subsídios no valor total de 
34 mil e 550 euros, para a aquisição 
de materiais didáctico-pedagógicos 
e de consumíveis informáticos neces-
sários ao funcionamento dos estabe-
lecimentos escolares públicos, num 
apoio que se repete todos os anos.

PUBLICIDADE

15 
Euros

Não perca, compre já!

INVESTIMENTO

Básica do Chão Duro 
alvo de obras de ampliação 
no valor de 80 mil euros

A empreitada de ampliação da Escola 
Básica do Chão Duro vai estar con-
cluída até ao final deste mês, num 
investimento da Câmara Municipal 
da Moita no valor de 80 mil euros. Os 
trabalhos que estão a ser executados, 
revelou a autarquia, incluem ainda 
a melhoria das condições de funcio-
namento daquele estabelecimento 
de ensino.

De acordo com o município e a par-
tir de um trabalho permanente jun-
to da comunidade local, verificou-se 
que “os espaços disponíveis estavam 
a ficar limitados para as dinâmicas 
educativas existentes”, facto que 
motivou a presente intervenção.

As obras em curso contemplam 
uma sala polivalente, que servirá de 
espaço de refeições, para além das 
instalações sanitárias e um espaço re-

servado a arrumos. A câmara adianta 
que nesta intervenção foi igualmen-
te incluída a “revisão da instalação 
eléctrica, bem como a instalação do 
sistema de climatização”.

Refira-se que a Escola Básica do 
Chão Duro possui duas salas de aula e 
está situada numa zona de caracterís-
ticas marcadamente rurais, todavia, 
continua a ter “um número crescente 
de alunos”, realça a autarquia. 

Entretanto, na última semana e no 
âmbito do Programa de Manutenção 
dos Equipamentos Escolares do 1º Ci-
clo do Ensino Básico, também a Esco-
la nº2 do Vale da Amoreira, na União 
de Freguesias da Baixa da Banheira e 
Vale da Amoreira, está a ser alvo de 
obras de reparação e mantidos os 
pavimentos de alguns dos espaços 
existentes.  L.G.

Luís Geirinhas

Investimento global da autarquia nas escolas será superior a 302 mil euros

DR



AlmadaOs Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento (SMAS) 
de Almada adquiriram e 
receberam mais uma máquina 
retroescavadora que “vem 
reforçar o parque de máquinas 
do Departamento de Gestão 
de Redes de Água, Drenagem e 

SMAS reforçam 
frota com mais uma 
retroescavadora  

Logística”, referem os serviços. 
“Esta é mais uma aquisição no 
âmbito do processo de renovação 
da frota dos SMAS de Almada 
levado a cabo pelo conselho 
de administração e na pessoa 
do vereador Administrador 
Executivo, Miguel Salvado.
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ACÇÃO DA GNR
Apreensão de 
contrafeitos na 
Costa e detenção 
de indivíduo no 
Torrão II  

O Comando Territorial de Setúbal, 
através do Posto Territorial da Cos-
ta da Caparica, na segunda feira, 
apreendeu diversos artigos contra-
feitos que se encontravam à venda 
na via pública, na cidade da Costa da 
Caparica.

Na sequência de uma acção de 
policiamento, os militares da Guarda 
abordaram um homem de 41 anos, 
no exercício de venda ambulante, 
constatando que o mesmo possuía 
diversos artigos contrafeitos em ex-
posição. O material foi apreendido, 
totalizando 31 pares de calçado e se-
te peças de roupa. Os factos foram 
comunicados ao Tribunal Judicial de 
Almada.

No domingo, mas no Torrão II, si-
tuado ente a Costa da Caparica e a 
Trafaria, onde decorria uma “alegada 
festa privada”, foi detido um homem 
de 27 anos por agressão a um militar 
da GNR, deu a saber esta força militar 
em comunicado.

Refere a GNR que foi accionada pa-
ra o bairro depois de uma “denúncia 
por ruído excessivo”. Ao chegar ao 
local encontrou "cerca de 50 pessoas 
concentradas na via pública a consu-
mir bebidas alcoólicas e a produzir 
excesso de ruído, através da projec-
ção de música”.

A GNR tentou dispersar os parti-
cipantes, considerando a situação 
de contingência em vigor na Área 
Metropolitana de Lisboa devido à 
pandemia, mas “os cidadãos deso-
bedeceram às ordens da autoridade 
e adoptaram, desde o primeiro mo-
mento, uma postura agressiva”.

As pessoas chegaram mesmo a ar-
remessar “vários objectos e pedras 
contra os militares e as viaturas poli-
ciais”, pelo que foi necessário solicitar 
o reforço da Unidade de Intervenção 
da GNR.

“Devido ao escalar da violência 
contra a força da GNR, e numa altu-
ra em que estava em causa a integri-
dade física dos seus elementos, foi 
efectuado um disparo de dispersão 
com cartucho de bagos de borracha, 
dirigido ao solo”. 
H.L.

Humberto Lameiras

Janela de 
oportunidades para 
os agentes turísticos 
com implantação no 
território, beneficiando 
do dinamismo de Lisboa

PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO

Município acaba de entrar no núcleo 
efectivo da Associação Turismo de Lisboa 

A Câmara Municipal de Almada 
passou a ser membro efectivo da 
Associação Turismo de Lisboa (ATL) 
– Visitors & Convention Bureau, uma 
organização que inclui mais de 800 
parceiros da região de Lisboa, entre 
entidades públicas, associações em-
presariais e empresas.

"Para o município de Almada a 
adesão à ATL representa um apro-
fundamento da política municipal de 
turismo, por via de uma integração 
mais efectiva e uma articulação mais 
profunda na dinâmica turística da re-
gião”, refere a autarquia, acrescen-
tando que a sua entrada nesta lista 
significa ainda que o município “re-
conhece o seu papel na dinamização 
da actividade turística do concelho 
e que sabe articular-se com as insti-
tuições capazes de alavancar a sua 
promoção, de divulgar e potenciar a 
sua oferta, à escala global”.

  Com esta adesão, o executivo da 
Câmara considera que fica “reforçada 

As praias da Costa da Caparica são apenas uns dos argumentos do potencial turístico de Almada 

DR

“Estas singularidades não podiam 
continuar a ser uma peça ausente no 
puzzle rico e diverso que é hoje o des-
tino turístico da região em que nos 
inserimos", interpreta a autarquia. 

Ao integrar esta associação, o 
concelho “têm a oportunidade de 
participar numa privilegiada rede de 
contactos nacionais e internacionais, 
contribuindo para uma maior projec-
ção, reconhecimento e afirmação da 
marca e do nome “Almada”.

A Associação Turismo de Lisboa 
– Visitors & Convention Bureau foi 
constituída em 1997 e tem como prin-
cipais objectivos o desenvolvimento 

turístico sustentado da sua área de 
intervenção, a promoção de Lisboa 
como destino turístico nos diferentes 
produtos de lazer, promover a capital 
como local de realização de congres-
sos, feiras e como destino de viagens 
de incentivos e ainda da informação 
e o apoio aos turistas que visitam a 
Região de Lisboa.

Este organismo é dirigido pelos 
órgãos sociais, eleitos de três em 
três anos, cuja composição integra 
agentes oficiais, associações empre-
sariais, e associados individuais, num 
total de 23 elementos representantes 
das diversas categorias de membros.

A Junta de Freguesia da Costa 
de Caparica, em parceria com os 
Bombeiros de Cacilhas e o Centro 
Social Paroquial Nossa Senhora da 
Conceição, está a organizar uma re-
colha de sangue e medula óssea no 
dia 6 de Setembro, entre as 9h00 e 
as 13h00, frente à Igreja Velha, na 
Avenida 1.º de Maio, no centro da 
localidade.

SOLIDARIEDADE PARA COM DIANA

Junta da Costa de Caparica promove campanha 
de recolha de sangue e medula óssea 

Esta iniciativa vem na sequência 
de um pedido de ajuda que chegou 
ao presidente da Junta de Fregue-
sia, José Ricardo Martins, para que 
promovesse uma acção de apoio à 
jovem Diana, de 28 anos, a quem foi 
diagnosticado uma Leucemia Mieloi-
de Aguda, pelo que precisa de um 
dador compatível a 100%.

Diana, que mora na Costa da Ca-

parica, é licenciada em Jornalismo 
pela Universidade Nova e mestrada 
na Universidade Católica, e trabalha 
como Jornalista na Record TV. Este 
este ano ia realizar o seu sonho de 
estudar na Suécia, na conceituada 
Universidade de Lund, devendo co-
meçar as aulas em Setembro, mas 
em Junho foi-lhe diagnosticada a 
doença. H.L.

a centralidade de Almada enquanto 
território turístico da Área Metropo-
litana de Lisboa”. Para além disso, 
ganha uma janela de oportunidades 
“para todos os agentes turísticos com 
implantação no território, benefician-
do do dinamismo próprio da capital 
em matéria de economia e turismo”. 

O concelho de Almada dispõe de 
um conjunto de recursos, produtos 
e experiências turísticas singulares, 
como é o caso do património natu-
ral e construído, o surf na Costa de 
Caparica, a vista panorâmica sobre 
a Lisboa, passando ainda pela vasta 
oferta cultural e gastronómica. 



10 O SETUBALENSE 27 de Agosto de 2020

CARNEIRO 21.03 a 20.04
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.

TOURO 21.04 a 21.05
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. 

GÉMEOS 22.05 a 21.06
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 
profissional – todos os negócios ou investimentos em que se envolver, desde que es-
truturados 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.

CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso, sente-se muito apaixonado e tem receio de mostrar os seus senti-
mentos. 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.

LEÃO 23.07 a 23.08
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. 

VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – não permita que o orgulho atrapalhe ou ponha em causa em relação. 
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, 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 ativo 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

ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – não entregue o seu amor 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 – 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 início de uma nova etapa próspera.  

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 – 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. Vai sentir-se com muita vontade 
de viver a vida e demonstrar a força das suas emoções e sentimentos.

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

As férias são um período que 
aguardamos ansiosamente 
para podermos recuperar 
do stress acumulado ao 

longo do ano, para podermos reali-
zar aquela viagem com que sempre 
sonhámos, para conhecer locais exó-
ticos, para contactarmos com dife-
rentes gentes e costumes, ou mesmo 
para realizar aquele projecto pessoal 
que devido aos afazeres profissionais 
vamos continuamente adiando.

A situação pandémica com que nos 
confrontamos obrigou-nos também 
a rever os nossos hábitos durante o 
período de férias. Este ano com todas 
as restrições em viajar para o estra-
geiro, fez com que muitos dos portu-
gueses, contrariamente ao que tinha 
planeado, tivessem de encontrar o 
destino para a pausa estival dentro 
do nosso país.

Terminado esse período, vemos 
as contas nas várias redes sociais a 
serem inundadas com as fotografias 
das férias dos nossos amigos. Artísti-
cas ou não, com filtros ou ao natural, 
todas elas pretendem imortalizar 
aquele momento especial que vive-
mos para que fique registado para a 
posteridade. Porém, apesar da imen-
sa variedade de cenários que nos são 
apresentados, uma boa parte dessas 
fotos têm algo em comum nas legen-
das como “um dia no paraíso” ou ou-
tras referências a esse lugar idílico.

Este ano, para evitar os destinos 
turísticos de massas, para assegurar-
mos o tão necessário distanciamento 
e contermos o alastramento do tão 
malfadado vírus, houve uma tendên-
cia para encontrar aquele local isola-
do, desconhecido e perfeito, que nos 
faz cortar a respiração e que a mão 
humana ainda não tenha tocado. Esse 
paraíso pode ser uma praia selvagem 

A pandemia levou-nos a estar mais 
atentos aos nossos paraísos

OPINIÃO

Rui Carvalheira

no Sudoeste Alentejano ou na Costa 
Vicentina, a extensa planície alenteja-
na, uma verdejante lezíria ribatejana, 
uma praia fluvial, uma serra nas Bei-
ras, uma cascata perdida no meio do 
Gerês, os socalcos do Douro vinhatei-
ro, o extenso areal de Porto Santo ou 
mesmo uma lagoa nos Açores.

Mas todas estas fotos que colo-
camos nestas novas janelas em que 
partilhamos as nossas vidas apenas 
mostram que muitos desses paraísos 
estão mesmo aqui bem perto de nós, 
e estão apenas à espera de serem re-
descobertos.

Esses paraísos são ofertas da natu-
reza para as podermos usufruir nas 
pausas das nossas agitadas vidas mo-
dernas. São ecossistemas, por vezes 
frágeis onde encontramos fauna e 
flora que não vemos diariamente. O 
nosso dever para com a natureza é 
“apenas” assegurar a protecção des-
tas pérolas, para delas continuarmos 
a disfrutar e passa-las às gerações 
vindouras.

A preservação da natureza é dever 
de todos nós. É uma tarefa diária que 
passa pela redução do consumo de 
bens não essenciais, por alterarmos 
os nossos hábitos de modo a redu-
zirmos a nossa pegada de carbono 
apostando nas energias renováveis, 
repensarmos a mobilidade nas nossas 
cidades, no modo como nos deslo-
camos diariamente e tantos outros 
pequenos grandes passos que têm de 
ser dados, para que quando regres-
sarmos às nossas cidades, retomando 
as nossas actividades profissionais, 
sabemos que esses paraísos perdu-
rarão belos e inalterados e vão conti-
nuar a nos inspirar e a encantar.

WeMob | mobilidade de Almada 
E.M.S.A.

O nosso dever 
para com a 
natureza é 

“apenas” 
assegurar a 
protecção 

destas pérolas, 
para delas 

continuarmos 
a disfrutar 
e passa-las 

às gerações 
vindouras

PUBLICIDADE
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JESUINO AUGUSTO 
CALDEIRA

JUVENÁLIA 
DUARTE PITEIRA 

ALONSO

MARIA LUÍSA DIAS 
BRANCO 

DA CONCEIÇÃO

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Jesuíno Augusto Caldeira. O fune-
ral realiza-se no dia 26/08/2020 pelas 10 h 
30 m no cemitério da paz.
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Juvenália Duarte Piteira Alonso. 
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Maria Luísa Dias Branco da Con-
ceição. 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 fale-
cimento de Fernando Bernardino da Concei-
ção Dias. 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.

(1932 – 2020)
(1934 – 2020)(1949 – 2020)(1946 – 2020)

Participação e 
AgradecimentoParticipação e 

Agradecimento
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Horário 2ª a 6ª-feira: 08.00/12.30 - 14/18.00h
Sábado: 09.00/12.00h

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

Bloco Clínico

ANUNCIE NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO

Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 23/08/2020

VIITOR MANOEL DOS SANTOS 
MARCELINO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

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

Humberto Lameiras

Pelo segundo ano 
consecutivo em 
parceria com a 
Associação Portuguesa 
de Editores e Livreiros

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Navigator oferece 30 mil sacos de papel 
renovável a visitantes da Feira do Livro

A The Navigator Company e a APEL – 
Associação Portuguesa de Editores e 
Livreiros vão oferecer sacos de papel 
a todos os visitantes da 90ª Edição 
da Feira do Livro de Lisboa, que co-
meça hoje, e vai até 13 de Setembro, 
no Parque Eduardo VII.

Esta iniciativa conjunta em prol do 
ambiente, que se realiza pelo segun-
do ano consecutivo, vai distribuir um 
total de 30 mil sacos em papel, feitos 
com material natural de origem reno-
vável, que a The Navigator Company 
irá entregar aos vários livreiros pre-
sentes na Feira do Livro para que os 
possam partilhar com cada visitante 
no acto da aquisição dos livros, per-
mitindo-lhes assim o transporte dos 
vários exemplares num único suporte 
amigo do ambiente, reciclável e bio-
degradável.

Em nota de imprensa, a The Navi-
gator lembra que “o papel é um su-
porte natural, renovável, reciclável 

Os sacos são oferecidos nos stands livreiros no acto da compra de livros

DR

nologicamente evoluída e respon-
sável”, o papel é o resultado de uma 
cadeia de produção que depende da 
plantação de árvores e em que os pa-
drões ambientais são, cada vez mais, 
exigentes e rigorosos. 

Relembra a empresa que a “in-
dústria moderna de papel não utili-
za madeira proveniente de florestas 
naturais, pelo que a matéria-prima 
por si transformada resulta de árvo-
res plantadas especificamente para 
esse fim”, portanto “quando se utiliza 
papel está-se a dinamizar a plantação 
de árvores e a contribuir para a sus-

tentabilidade da floresta”.
A Feira do Livro de Lisboa é con-

siderada o mais icónico evento que 
promove, desde há nove décadas, 
a importância da literatura na co-
munidade e fomenta o gosto pela 
leitura. Apesar da pandemia, a edi-
ção deste ano, que esteve prevista 
para final de Maio, é apontada pela 
organização como a segunda maior 
de sempre, com 310 pavilhões e 638 
marcas chanceladas, isto num recinto 
com capacidade máxima para 3 300 
pessoas em simultâneo, e com uso 
obrigatório de máscara.

O Centro de Educação Ambiental 
(CEA) da Câmara Municipal do Bar-
reiro promove, pelo 15º ano conse-
cutivo, a iniciativa Subida do Rio Coi-
na, a partir das 10h00 do próximo 
dia 12 de Setembro.

Bruno Vitorino, vereador que foi 
o mentor desta acção, sublinha que 
“o Sapal do Rio Coina, ecossistema 
de grande importância para a biodi-
versidade local, passou sempre um 
pouco despercebido por grande 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DO BARREIRO

Nova edição da Subida do Rio Coina 
decorre a 12 de Setembro

parte da população do concelho e 
era vital dar a conhecê-lo”.

Recorde-se que desde 2006, 
foram já “milhares de pessoas que 
participaram” nesta Subida do Rio 
Coina, que a bordo de embarcações 
tradicionais, kayaks e outras, pude-
ram “explorar as margens do sapal e 
conhecer de perto um dos espaços 
naturais mais importantes” do terri-
tório barreirense.
L.G.

POLUIÇÃO
Torrão coloca 
beateiras no 
espaço público

Por iniciativa do executivo da Junta 
de Freguesia do Torrão, concelho de 
Alcácer do Sal, estão a ser colocadas 
beateiras em determinados pontos 
públicos da localidade.

Segundo o presidente da Junta de 
Freguesia, Hélder Montinho, esta ini-
ciativa “visa sensibilizar a população 
para as questões ambientais e alertar 
para a importância da colocação do li-
xo no seu devido local, a fim de preser-
var a via pública e consequentemente 
o bem-estar de cada cidadão”.

Acrescenta o autarca que “é impor-
tante desenvolver acções que sensi-
bilizem os cidadãos a alterar os seus 
comportamentos em prol da socie-
dade. Neste caso é importante tentar 
reduzir gradualmente a quantidade 
de beatas deitadas para o chão, que 
têm efeitos na degradação dos espa-
ços públicos, para além de poluírem e 
contaminam as nossas águas.”

Estas beateiras são produzidas por 
uma empresa nacional - Polinovate -, 
e resultam da reutilização de plásticos 
reciclados, o que permite dar uma ou-
tra “vida a este material e assim reduzir 
a pegada ecológica do território”.

e totalmente biodegradável, cujos 
atributos dificilmente se encontram 
em outros materiais”. 

Ao associar-se pelo segundo ano 
consecutivo à APEL durante a Feira 
do Livro de Lisboa, a The Navigator 
Company “assume o compromisso 
sustentável de proteger o planeta e 
apelar, através da oferta de sacos fei-
tos em papel, para a importância da 
redução da pegada ecológica e para 
a adopção de atitudes que salvaguar-
dem o futuro do ambiente”, refere a 
administração da empresa.

Produzido por uma indústria “tec-

DR

CRIME
Roubo e tentativa 
de homicídio em 
Grândola 

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um 
homem de 27 anos por fortes in-
dícios de tentativa de homicídio e 
de roubo agravado, no concelho de 
Grândola.

Em comunicado, o Departamento 
de Investigação Criminal de Setúbal 
da PJ explica que os crimes ocorre-
ram, no dia 18 deste mês, no interior 
da residência da vítima, uma mulher 
de 52 anos.

Segundo a Judiciária, a vítima 
"procurou defender-se, o que fez 
com que o indivíduo a agredisse de 
forma mais violenta, tendo-a empur-
rado contra a parede, provocando-
-lhe ferimentos graves ao nível da 
cabeça".
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competição em 2015.
Outro atleta siniense na competição 
de Agosto, Bruno Nunes, da 
Associação de Caçadores do 
concelho de Sines, ficou em 4.º 
lugar. A Taça de Portugal de Trap 
é uma das competições clássicas 
do tiro com armas de caça em 

Portugal, que vai na sua 65.ª edição. 
O presidente da Câmara Municipal 
de Sines, elogiou Fernando 
Sebastião por mais esta vitória, "que 
enriquece o já extenso palmarés do 
atirador a nível individual e reforça 
os fortes pergaminhos de Sines na 
modalidade de tiro".

Atirador de 
Sines vence 
Taça de Portugal 
de tiro aos 
pratos

O atirador siniense Fernando 
Sebastião venceu a Taça de Portugal 
de Trap (tiro aos pratos) pela 
segunda vez, numa prova disputada 
este mês em Leiria.
Fernando Sebastião, que 
actualmente representa o Clube de 
Tiro de Loulé, já tinha vencido esta 

PUBLICIDADE

# Fique 
em casa 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 

Portugal não é racista, mas, 
se fosse, haveria paradas 
ao estilo Klux Klux Klan, 
com máscaras e tochas, em 

frente às sedes de associações anti-
-racistas.

Portugal não é racista, mas, se 
fosse, haveria ameaças de morte 
a ativistas dos Direitos Humanos e 
representantes políticos.

Portugal não é racista, mas, se fos-
se, pessoas seriam assassinadas em 
plena luz do dia depois de ouvirem 
insultos como “Preto, vai para a tua 
terra” ou “Em Angola, matei vários 
como este”.

Portugal não é racista, mas, se fos-
se, todos os dias, pessoas de origem 
africana, asiática, indiana, brasilei-
ra e outras suportariam insultos e 
discriminações várias. Incluindo 
crianças.

Portugal não é racista, mas, se 
fosse, os estudos internacionais 
diriam que 62% dos portugueses 
manifestam alguma forma de racis-
mo e acreditam que há “raças” mais 
inteligentes do que outras.

Portugal não é racista, mas, se fos-
se, as fachadas de edifícios e muros 
de escolas seriam pinchadas com 
afirmações racistas como “Portugal é 
branco”, “Fartos do cheiro a catinga” 
ou “Árabes e pretos fora”.

Portugal não é racista, mas, se 
fosse, a Comissão Europeia emitiria 
alertas sobre a infiltração de elemen-
tos racistas e de extrema direita nas 

“Portugal não é racista”. 
Mas e se fosse?

OPINIÃO

Sandra Cunha

polícias portuguesas.  
Portugal não é racista, mas, se 

fosse, o parlamento nacional teria 
um representante político, ou mais, 
a desvalorizar a violência contra as 
pessoas racializadas, a gozar com 

Deputada do BE

PUBLICIDADE

a discriminação, a promovê-la, in-
centivá-la e normalizá-la. Ou ainda 
a convidar uma deputada democra-
ticamente eleita a «voltar para a sua 
terra» e a fazer manifestações contra 
o anti-racismo.

A questão não é a de determinar 
se Portugal é ou não racista, mas sim 
a de reconhecer que há racismo em 
Portugal e a de decidir se queremos 
um país onde pessoas são quotidia-
namente discriminadas e excluídas 
por terem uma cor de pele ou origem 
cultural diferente da maioria. 

A questão é a de sabermos se 
queremos deitar para o lixo aquilo 

que nos define e une enquanto país 
e enquanto povo. Percebermos se 
queremos aceitar que os valores da 
igualdade, solidariedade e liberdade 
inscritos na Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa sejam desprezados e 
substituídos pela perseguição, pelo 
ódio, pela violência.

É que se for esse o caminho temos 
no país quem treine diariamente e 
não esconda a ambição de um dia 
vir a ser um Lukashenko, um Erdo-
gan, um Trump ou um Bolsonaro. 
É só abdicarmos do respeito pelos 
Direitos Humanos Fundamentais e 
da luta contra o racismo.

Artigo 13.º
(Princípio da igualdade)
1. Todos os cidadãos têm a mesma 

dignidade social e são iguais perante 
a lei.

2. Ninguém pode ser privilegiado, 
beneficiado, prejudicado, privado de 
qualquer direito ou isento de qual-
quer dever em razão de ascendên-
cia, sexo, raça, língua, território de 
origem, religião, convicções políticas 
ou ideológicas, instrução, situação 
económica, condição social ou orien-
tação sexual.

Portugal não é 
racista, mas, se 
fosse, todos os 

dias, pessoas de 
origem africana, 
asiática, indiana, 

brasileira 
e outras 

suportariam 
insultos e 

discriminações 
várias. Incluindo 

crianças
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Desporto

O escândalo das contas do 
Belenenses SAD revelado 
ontem pelo jornal PÚBLICO 
veio acabar com qualquer 

réstia de dúvida de que a despromo-
ção do Vitória de Setúbal por razões 
financeiras é injusta, imoral e até cri-
minosa.

Afinal o Belenenses SAD só obteve 
o que o Vitória não conseguiu – a de-
claração de não divida à Autoridade 
Tributária - porque escondeu salários, 
para não pagar ao fisco e à Segurança 
Social. Embora escandalosa, a história 
não é grande surpresa. O futebol por-
tuguês, com destaque para a I Liga, 
está repleto de casos idênticos de falta 
de transparência sobre a realidade fi-
nanceira dos clubes. Não vale a pena 
citar nomes, mas só os casos mais co-
nhecidos – já publicamente revelados 
– incluem pelo menos quatro clubes 
directamente concorrentes do Vitória 
na luta pela manutenção na I Liga.

Além da manipulação das contas, 
algumas sociedades desportivas – é o 
caso, pelo menos, de Os Belenenses 
e do Boavista – beneficiaram ainda 
da obtenção das declarações de não 
divida da Segurança Social através 
da entrega dos direitos de passes de 
jogadores como garantia, o que já foi 
formalmente declarado ilegal pelo 
Tribunal de Contas.

Perante isto, como pode a Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional 
persistir na decisão de despromo-
ver o Vitória em nome da defesa da 
verdade desportiva? Com que moral 
pode Pedro Proença, presidente deste 
organismo, sustentar tal posição? À 
evidência de que a verdade desportiva 
não chega para sustentar o abate do 
Vitória, acresce a percepção de que 
a Liga, institucionalmente, e os seus 

A Liga de Futebol tem obrigação 
de encontrar uma solução 

política para o Vitória 

EDITORIAL

Francisco Alves Rito

responsáveis, incorrem em actos, e 
omissões, que podem configurar res-
ponsabilidade criminal. Por exemplo, 
a Liga e os seus responsáveis, sabiam, 
ou tinham obrigação de saber, que o 
Belenenses SAD escondia salários do 
fisco e da Segurança Social, porque 
as demonstrações financeiras e as 
certificações legais de contas CCLC), 
que contém essa informação, foram 
entregues no processo de inscrição 
para a nova época.

Chegados aqui, a Liga de Clubes só 
tem uma forma de remediar minima-
mente o mal que está feito e salvar o 
que ainda resta da idoneidade deste 
sistema desportivo em decomposi-
ção; encontrar uma solução política 
para que o Vitória fique na I Liga (como 
o alargamento do número de clubes 
participantes).    

O tempo urge porque o sorteio está 
marcado já para amanhã e o dever de-
ve impor-se. Se não resolver o proble-
ma atempadamente, Pedro Proença 
ficará como o carrasco de um histórico 
do futebol português, sacrificado em 
nome de uma verdade desportiva que 
é uma mentira.

Director

Se não resolver o 
problema, Pedro 
Proença ficará 
como o carrasco 
de um histórico 
do futebol 
português

Ricardo Lopes Pereira

22 jogadores formados 
no emblema sadino são 
sinal claro do caminho  
a seguir

TREINOS DECORREM NA VÁRZEA

Sub-23 arrancam 
com equipa 
totalmente vitoriana

Apenas um dia depois de a equipa 
principal do Vitória FC ter começa-
do a trabalhar no relvado do Estádio 
do Bonfim, anteontem foi a vez do 
escalão de Sub-23 fazer o mesmo no 
relvado do Complexo Desportivo da 
Várzea. A crescente aposta da prata 
da casa é a característica que se des-
taca no primeiro dia da pré-época 
dos setubalenses. A prová-lo está 
o facto de todos os 22 jogadores 
presentes serem provenientes da 
formação.

Presentes na sessão de trabalho 
estiveram Miguel Martins, Alexandre 
Mendes, Marcos Raposo, Bruno Al-
meida, Serrão, Gonçalo Santos, Nito, 
Gui Ribeiro, Bruno Ventura, Marou-
ca, João Mendes, Diogo Martins, 
Vinicius e Nascimento. A este lote, 
que transita da temporada transac-
ta, juntaram-se Petterson, Galante, 
Pedro José, Vicente Durand, Lima, 

DR

Ascenso, Varela, e Rodrigo Pereira, 
elementos que actuaram pelos ju-
niores (sub-19) em 2019/20. 

A direcção do emblema setuba-
lense, presidida por Paulo Gomes, 
dirigente que assumiu o cargo em 
Janeiro de 2020, quer fazer da apos-
ta no ADN vitoriano cada vez mais 
uma realidade no futuro. A presença 
de vários atletas oriundos da ‘can-
tera’ na equipa principal, que está 
neste momento a ser orientada pelo 
técnico interino Meyong, ilustra as 
pretensões vitorianas de passar das 
palavras às acções. 

Josué Duverger, guarda-redes 
que foi esta semana convocado pa-
ra representar a selecção do Haiti, 
Amâncio, Hugo Neves, Kamo-Kamo 
e João Tomaz estão a trabalhar com 
os seniores e acalentam o sonho de 
poder ganhar o seu espaço entre os 
mais experientes. O objectivo de 
todos eles é seguir os passos dos 
colegas João Valido e André Pe-
drosa, atletas que também vieram 
da formação e estão integrados no 
plantel principal.

Apesar de estarem a trabalhar 22 
jogadores nos sub-23, o plantel ain-
da não está fechado. A fase actual 
pretende fazer uma primeira análise 
ao grupo que ainda não tem tam-

bém a equipa técnica fechada. De 
qualquer modo, Alexandre Santana, 
treinador dos juniores, de 42 anos 
de idade, é, neste momento, um dos 
homens que prepara o Vitória para a 
temporada que se avizinha.

O técnico assumiu o comando dos 
juniores em Janeiro de 2019, na altu-
ra para substituir Bruno Ribeiro, que 
tinha rumado a Angola. 

Entre 2011 e 2016 exerceu funções 
na Associação de Futebol de Setú-
bal, as últimas das quais acumulan-
do o cargo de coordenador técnico. 
Mestre em treino desportivo de alto 
rendimento, Alexandre Santana tem 
o curso UEFA PRO e teve passagens 
pelo futebol sénior em clubes do dis-
trito de Setúbal, nomeadamente pe-
la II Liga, como treinador adjunto no 
Cova da Piedade.

Na altura em que foi apresentado, 
o treinador, que por estes dias orien-
ta os sub-23, falou das razões pelas 
quais aceitou o desfio de regressar 
ao Vitória. 

“Aceitei este desafio por se tratar 
de um regresso ao clube do coração. 
Estive oito anos no Vitória a traba-
lhar na área da formação e este, 
pode dizer-se, é um regresso às ori-
gens, disse na altura em declarações 
à página oficial do clube.
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referido sorteio, exclusivamente, 
através do Canal 11 e das redes 
sociais do Canal 11 (Facebook) 
e FPF (Youtube). A propósito 
recorda-se que esta época a 
competição na sua primeira fase 
vai ser disputada por 20 clubes, 
distribuídos por duas séries. 

Entre as equipas participantes 
será de destacar a presença do 
Amora que subiu esta época 
ao principal escalão do futebol 
feminino nacional.
O início da Liga BPI está agendado 
para o fim-de-semana de 26 e 27 
de Setembro.

Sorteio da Liga 
BPI realiza-se 
esta sexta-feira 
à porta fechada 

O sorteio da Liga BPI vai realizar-
se amanhã, sexta-feira, dia 28 de 
Agosto, às 17h 15m, no auditório 
2 da cidade do futebol, anunciou 
a Federação Portuguesa de 
Futebol. O sorteio será realizado 
à porta fechada, pelo que os 
interessados poderão assistir ao 

CONFUSÃO 
Cova da Piedade 
apresentou-se ao 
trabalho com dois 
treinadores

O Cova da Piedade iniciou ontem, 
quarta-feira, a preparação relativa à 
época desportiva de 2020/21 tendo 
em vista a sua participação na II Liga 
Portuguesa de Futebol, sob o coman-
do técnico de Toni Pereira que na úl-
tima temporada orientou o Real e o 
Loures, no Campeonato de Portugal.

Os piedenses, que apenas na pas-
sada quinta-feira viram a sua inscrição 
ser confirmada pela Liga, viveram en-
tretanto uma situação pouco comum, 
apresentaram-se ao trabalho com 
dois treinadores; João Alves que em 
Janeiro tinha assinado contrato por 
época e meia e Toni Pereira contra-
tado em Julho.  

“Apresentei-me, porque era a mi-
nha obrigação. Quando temos con-
tratos assinados, temos responsabi-
lidades, por isso fui saber o ponto da 
situação e fiquei a saber que o Cova 
da Piedade já tem outro treinador 
contratado, como já era, aliás, do co-
nhecimento público”, explicou João 
Alves, de 67 anos.

O técnico recordou que tem um 
contrato que é “válido para a II Liga 
em 2020/21, está registado na Fede-
ração Portuguesa de Futebol, na Liga 
de Clubes e na Associação Nacional 
de Treinadores de Futebol” e lamen-
tou “que situações destas possam 
acontecer no futebol”.

Independentemente da ocorrência 
os treinos dirigidos por Toni Pereira 
começaram com mais de duas deze-
nas de jogadores, mas confirmados 
estão apenas os que têm contrato até 
Junho de 2020.

Os guarda-redes Márcio Rosa e Iuri 
Miguel, os defesas Yan Victor, Simão 
Júnior, Kakuba e Chico Chen, os mé-
dios Cele, Robson, Varela, Yi Chen, 
Gonçalo Maria e o avançado Nelsinho 
foram alguns dos que se apresenta-
ram nos exames médicos. J.P.

José Pina

Do projecto faz também 
parte a criação de 
um centro de alto 
rendimento com 6 
campos de futebol, 
sendo 2 de relva 
natural, 4 sintéticos 
com a certificação UEFA

NASCEU UM NOVO CLUBE NO DISTRITO DE SETÚBAL

Racing Power FC pretende chegar 
à Liga BPI em apenas dois anos

O distrito de Setúbal vai ter mais um 
clube de futebol feminino a participar 
nas competições nacionais. Foi recen-
temente criado, já está filiado, já tem 
treinador e já tem jogadoras, estamos 
a falar do Racing Power Football Club 
que nasceu do ‘divórcio’ dos investi-
dores com o Paio Pires Futebol Clube.

 O projecto é ambicioso, vai come-
çar por baixo, na 3.ª Divisão Nacio-
nal mas o objectivo passa por chegar 
em dois anos à Liga BPI, e em 3 anos, 
ombrear com essas equipas pelos 
lugares cimeiros. Para além disso, 
tem projectado a criação do Centro 
de Estágio de Alto Rendimento que 
consiste na construção de seis cam-
pos de futebol, sendo dois de relva 
natural e quatro sintéticos com a cer-
tificação UEFA e alojamento para 120 
atletas, para poder receber equipas 
e selecções estrangeiras unicamen-
te femininas, naquele que será o seu 
quartel-general.

 Para dar a conhecer o projecto, O 
SETUBALENSE falou com o presiden-
te do clube, Nuno Painço.

 “Para mim é uma enorme honra ter 
tomado posse como primeiro presi-
dente da direcção da Racing Power 
Football Club. Sinto-me honrado, mas 
também sinto uma enorme responsa-
bilidade, porque a RP Football Club, 
irá ser um desafio permanente, que 
nos obriga à superação para alcançar 
os objectivos, no qual queremos ser 
pioneiros e dos melhores a nível na-
cional e internacional.

 As minhas primeiras palavras de 
agradecimento, como não poderia 

 Celiani Silveira, ex-Futebol Benfica 

DR

começou por referir.
 “Queremos inovar em diversas 

áreas e descobrir outras, trabalhando 
com parceiros estratégicos que irão 
contribuir bastante para o desenvol-
vimento do futebol feminino em Por-
tugal através da criação de sinergias 
e parcerias em torno de projectos 
credíveis. Essa é a visão da RPower 
Energy Drink, com o lançamento do 
Racing Power Football Club. É nesta 
simbiose de novos e menos novos, 
de experientes e iniciantes, que ire-
mos beneficiar da experiência e dos 

conhecimentos, tanto a nível asso-
ciativo, como empresarial, de uns e 
do vigor do entusiasmo e do volun-
tarismo de outros. Fernando Pessoa 
dizia que ‘O Homem sonha e a obra 
nasce’. Mas poesia à parte, no mundo 
em que vivemos, para se fazer obra, é 
preciso algo mais do que o querer e o 
sonhar”, realçou Nuno Painço.

 A equipa, que vai disputar o cam-
peonato nacional da 3.ª divisão será 
formada por atletas portuguesas e 
algumas internacionais estrangeiras e 
o treinador será Ricardo Miguel Vieira 
que há duas épocas atrás conquistou 
a Taça da AF Setúbal pelo Amora e na 
época passada orientou a equipa de 
A-dos-Francos na Liga BPI. Na condi-
ção de visitado, o Racing Power Foo-
tball Club, vai jogar no Campo Pepita, 
na Trafaria.

 Em relação ao centro de alto ren-
dimento, Nuno Painço, adiantou que 
o clube está “em negociação com al-
guns proprietários tanto no concelho 
de Almada como do Seixal, mas muito 
provavelmente irá ser no concelho 
de Almada. A localização tem de ser 
cirúrgica, tem que ficar perto dos 
acessos à ponte, aeroporto, hospi-
tal, perto da praia e zona hoteleira. 
O concelho de Almada é o preferido 
dos investidores estrangeiros”.

Constituição do plantel
Nesta altura as jogadoras já contra-
tadas são as seguintes: 

Guarda-redes: Kerly Theus (Haiti), 
Sara Trindade (ex-Torreense) e Carina 
Pintado (ex-Amora), 

Defesas: Aryane Negri (ex-Paio Pi-
res), Ana Correia (ex-Paio Pires),Sofia 
Hilário (ex-Paio Pires), Mafalda Lo-
bato (ex-A-dos-Francos), Ju Santos 
(ex-Clube Albergaria)

Médios: Flávia Santos (ex-Paio Pi-
res), Beatriz Sebastião (ex-Paio Pires), 
Celiani Silveira (ex-Fut. Benfica), Ra-
quel Mendes (ex-Torreense)

Avançadas: Manaus (ex-Torreen-
se), Solange (ex-Sintrense), Tânia 
Santinho (ex-Amora), Mariana Fon-
tes (ex-Sintrense), Maria Carracha 
(ex-Paio Pires) e Aline Lima (ex-Fut. 
Benfica). 

João Alves tinha 
assinado contrato 
por época e meia em 
Janeiro e Toni Pereira foi 
contratado em Julho

deixar de ser, são para a RPOWER na 
pessoa do seu administrador o Sr. En-
genheiro Ismael Duarte pelo convite 
que me endereçou, acreditando nas 
minhas capacidades de liderança e 
na experiência de 20 anos de movi-
mento associativo.

Aquilo que posso prometer na qua-
lidade de presidente e em nome de 
toda a direcção que me acompanha, 
será lealdade, trabalho, dedicação, 
profissionalismo e muito amor à 
camisola, que irão contribuir para a 
excelência que queremos atingir”, 
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