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Abertura

Éjá sexta-feira que abrem as 
diversas portas da Quinta da 
Atalaia para a mais polémica 
edição da Festa do Avante.

Não foi por acaso que referimos 
as “diversas portas”! É que esta, 
é apenas umas das medidas de 
segurança sanitária implementa-
das no espaço onde decorrerá a 
Festa, também ele aumentado. Ou 
seja, 30 hectares. O equivalente a 
30 campos de futebol. As outras 
normas de segurança antivirais 
são as seguintes: delimitação de 
áreas, marcação de corredores e 
circuitos, assistentes de plateia, 
encerramento temporário em ho-
rário fixo para desinfeção de WCs, 
esplanadas com mesas e assentos 
com distanciamento e higienização 
permanente, disponibilização de 
álcool-gel em diversos pontos, 
paredes dos stands dispostas de 
modo a haver circulação de ar, e o 
já referido maior número de portas 
para evitar cruzamentos entrada/
saída. E ainda, evidentemente, uso 
obrigatório permanente de másca-
ra e distanciamento social.
E pronto! Assim sendo, já não se 
justifica mais qualquer precaução, 
na ida à Festa do órgão central do 
PCP? Claro que justifica! Com esta 
famigerada pandemia, alguém sai 
de casa, seja para onde for, sem 
qualquer preocupação? Comple-
tamente à vontade como antes do 
novo coronavírus se ter instalado?
Mas sejamos honestos, claros e ob-
jetivos, haverá o mesmo perigo de 
contágio com todas estas medidas 
implementadas, que vão até para 
além das que a DGS obriga,como 
se viajarmos num comboio ou num 
autocarro? E se ainda por cima, 
forem mais que lotados? Ou a qual-
quer evento como por aí tem acon-

A polémica sobre 
a Festa do Avante

OPINIÃO

Francisco Ramalho

tecido, sem qualquer proteção?
E depois, não estamos já aí todos na 
rua a tratar das nossas vidas? Sem 
qualquer precaução? Claro que não! 
Mas mantendo-se esta situação co-
mo já há meses se mantém, vamos 
apenas restringir-nos a deslocações 
casa/trabalho ou à ida ao super-
mercado, à farmácia ou ao hospital? 
Aliás, para além da Festa do Avante, 
não estão já acontecer outras fes-
tas, outros eventos semelhantes, 
desde que cumpram as normas da 
DGS? Com essas normas, não estão 
já abertas, e bem, salas de cinema, 
teatro e outros espetáculos?
A festa do Avante, dizem, é diferen-
te. Pois é! É o maior evento, cultural 
e político deste país. Uma cidade 
efémera de três dias. Erguida, man-
tida a funcionar e desmontada por 
muitos militantes, simpatizantes e 
amigos do PCP, sem ganharem um 
cêntimo. Aliás, ainda pagam para 
ir para lá trabalhar. Ninguém entra 
à borla. E é isso, o que os move, os 
seus ideais, que não agrada nada a 
quem é avesso a mudanças. A mi-
noria beneficiária desta sociedade 
injusta. A sociedade capitalista. E 
depois são os muitos milhares que 
lá vão e os milhões que como eles 
aspiram e se batem por uma so-
ciedade, um país,  um mundo bem 
melhor e mais justo.
Naturalmente que haverá gente 
sinceramente preocupada, influen-
ciada ou não, pela tal minoria, pelos 
seus poderosos media, com o pro-
palado potencial contágio viral na 
Atalaia. Cremos que cada vez me-
nos. Mas a preocupação da referida 
minoria, é falsa e hipócrita. Com ou 
sem pandemia, a Festa do Avante, 
está-lhes atravessada na garganta.

Ex-bancário, Corroios

  O recente eleito presidente da Associação das 
  Festas de Palmela- Festa das Vindimas, não quis 

que a pandemia ensombrasse totalmente uma das 
tradições, do género, mais antigas do país. Repensou 
o modelo da festa com os restantes membros da 
associação, e desenhou um programa diferente do 
habitual. A respeitar as novas regras da Saúde, vai 
avançar o projecto Vindimas 2020. 

A FIGURA
André Cabica

Sócia gerente esclarece 
situação da Fábrica de 
Cortiça das Ermidas 
Na sua edição de 27 de Julho de 2020, 
o jornal que V. Exa. dirige, publicou uma 
notícia subordinada ao título "História de 
110 anos da Fábrica de Cortiça das Ermi-
das está prestes a acabar". Para publicar 
tal notícia o jornal terá falado com José 
Costa, neto do fundador. 
Acontece que tal notícia se caracteriza 
por dois aspectos: a parte verdadeira é 
irrelevante e a parte relevante é falsa. 
Assim, a unidade fabril não se destina 
maioritariamente à produção de ro-
lhas. Faz transformação de cortiça em 
pranchas que vende a terceiros para as 
respectivas produções. O neto não her-
dou a fábrica. A fábrica pertence a uma 
empresa, a Gonçalves e Douradinha, 
Lda, que pertencia ao pai da signatária 
e a seus dois irmãos. 
A parte dos seus dois irmãos foi adqui-
rida e distribuída pelo cônjuge e pelos 

DIREITO DE RESPOSTA

dois filhos. E todos os sócios (4) foram 
designados gerentes até à morte da mãe 
da signatária, data em que a gerência fi-
cou reduzida aos três sócios sobrevivos. 
O José Costa "trabalha" ao lado do pai 
e da irmã. 
Não há qualquer hipótese ou probabili-
dade da fábrica fechar, pois não há sócios 
ou gerentes insubstituíveis. E a situação 
financeira da empresa é boa e saudável, 
estando nesta época de Covid em ampla 
expansão de actividade e de facturação. 
A Empresa nunca viveu, não vive e, pelas 
perspectivas quanto ao futuro, também 
não viverá à custa do Estado. Antes pelo 
contrário, contribui substancialmente, 

Os actores Oceana Basílio, Ricardo Pereira, Nuno Pardal, Ricardo 
Barbosa e o realizador Vicente Alves do Ó, natural de Sines, vão 
estar presentes esta quarta-feira à noite, em Grândola, para a 
apresentação do filme Golpe de Sol, em sessão especial no Cine-
Granadeiro. 
A longa metragem foi realizada na vila alentejana e contou com o 
apoio do Município de Grândola.

O REPARO 

Actores e 
realizador 
apresentam 
Golpe de Sol em 
Grândola

DR

com os seus impostos, para a sustenta-
ção do Estado.
Porque a notícia aqui em apreço além 
de não corresponder à verdade é sus-
ceptível de causar alarme comercial 
junto dos seus fornecedores, clientes 
e trabalhadores, a empresa Gonçalves 
e Douradinha, Lda, proprietária da fá-
brica de cortiça das Ermidas, solicita, ao 
abrigo da Lei de Imprensa a publicação 
do presente esclarecimento, para tentar 
reduzir os estragos produzidos pelas afir-
mações imputadas a José Costa. 

Maria Isabel da Cruz Costa de Sousa
(Sócia Gerente)
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perigosas junto ao Estádio do 
Bonfim. Perante esta situação o 
condutor foi abordado com ordem 
de paragem, mas colocou-se em 
fuga. A perseguição percorreu 
várias ruas da cidade e só terminou 
depois do individuo ter colidido 
com três automóveis, causando 

ferimentos a uma das passageiras 
que teve de receber assistência 
hospitalar. Após identificar o 
indivíduo a PSP verificou que não 
detinha habilitação legal para 
conduzir, tendo sido notificado 
para comparecer a interrogatório 
em tribunal.

Fuga à PSP causa 
acidente entre 
quatro viaturas 
e um ferido em 
Setúbal

Após ter fugido a uma patrulha 
da Polícia de Segurança Pública 
(PSP) um jovem de 25 anos causou 
um acidente em Setúbal, que 
envolveu quatro viaturas e causou 
um ferido. A fuga decorreu após os 
agentes da PSP terem observado 
o indivíduo a efectuar manobras 

Ana Martins Ventura

Distrito é o quinto do 
país com mais acidentes 
rodoviários registados 
em Julho

Entre Janeiro e Julho 8% dos aciden-
tes rodoviários ocorreram no distri-
to de Setúbal, que fica desta forma 
colocada entre os cinco distritos do 
país com maior sinistralidade e que 
representam 65% dos acidentes a 
nível nacional. 
Lisboa com 22%, Porto a registar 
18%, Braga 9% e Aveiro e Setúbal 
registam ambos 8%.

Os números divulgados pela Auto-
ridade Nacional de Segurança Rodo-
viária (ANSR) no relatório sinistralida-
de e fiscalização rodoviária relativo 
aos primeiros sete meses de 2020 
revelam ainda que, até agora, Julho 
foi o mês de 2020 com maior número 
de mortos e feridos graves decorren-
tes de acidentes rodoviários.

O documento indica que em Julho 
morreram 49 pessoas nas estradas 

RELATÓRIO DE SINISTRALIDADE

Setúbal regista 8% dos 
acidentes rodoviários 
ocorridos no primeiro 
semestre do ano

portuguesas, mais 48,5% em rela-
ção ao período homólogo de 2019, 
quando se registaram morreram 33 
mortes. Quanto aos feridos graves 
o número do passado Julho é igual 
ao do ano anterior, com 212 pessoas 
atingidas.

Apesar destes números a ANSR 
confirma que, em Julho, os acidentes 
rodoviários diminuíram 17% face ao 
mesmo mês de 2019, tendo ocorrido 
2 696 sinistros, contra 3 254 regista-
dos no ano passado.

A Autoridade Nacional de Segu-
rança Rodoviária indica ainda que, 
em relação ao mesmo período de 
2019, se verificaram menos 5 705 
acidentes com vítimas (-28,6%), 
menos 43 vítimas mortais (-16,6%), 
menos 269 feridos graves (-21,3%) e 
menos 7 590 feridos leves (-31,5%).

“Entre janeiro e julho de 2020 
verificou-se uma redução em todos 
os indicadores de sinistralidade, re-
lativamente ao período homólogo 
de 2019, sendo que o mês de Abril 
foi o que apresentou decréscimos 
mais significativos, em parte devido 
à situação de Estado de Emergência 
que vigorou entre 19 de Março e 2 
de Maio, impondo fortes medidas 
de confinamento e consequente re-
dução de tráfego”.

O SETUBALENSE

Governo e instituições de apoio sé-
nior estão a preparar um protocolo 
para efectivar a criação de 18 equipas 
de emergência distritais, recrutadas 
à Cruz Vermelha, destinadas a dar 
resposta a eventuais novos surtos de 
Covid-19 em lares.

A informação sobre o documento, 
que o Governo prevê assinar esta se-
mana com lares, foi avançada à Lusa 
pelo presidente da União das Miseri-
córdias Portuguesas (UMP), Manuel 
Lemos, depois de o jornal Eco ter publi-
cado que o Ministério do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social (MTSSS) 
se prepara para avançar com a medida.

O novo protocolo incluirá equipas 
de médicos, enfermeiros e auxilia-

NOVA RESPOSTA DE SAÚDE PARA A COVID-19

Governo e lares preparam protocolo para criar 
18 equipas de emergência distritais

res recrutadas e mobilizadas pela 
Cruz Vermelha, em articulação com 
a Segurança Social, para responder a 
novos surtos em lares como os que 
aconteceram no Barreiro e Reguen-
gos de Monsaraz.

“São uma espécie de ‘task force’ 
que vai funcionar em cada distrito, 
com equipas polivalentes. Quando 
houver um surto, eles vão lá”, disse à 
Lusa Manuel Lemos.

Ainda sem conhecer todos os por-
menores, o presidente da UMP ad-
mitiu que as equipas possam ter, em 
cada distrito, uma dimensão ajustada 
ao número de instituições e de utentes 
ali existentes.

“Não pode ser igual para todo o la-

do”, disse, fazendo ainda um ponto de 
situação nos lares das misericórdias, 
como o lar do Barreiro a ser a única 
instituição tutelada pela UMP com 
casos de infecção por Covid-19, em 
mais de 700 estruturas detidas pelas 
misericórdias.

Estas brigadas de intervenção rá-
pida vêm reforçar temporariamente 
os recursos humanos nos lares em si-
tuação mais vulnerável de resposta a 
surtos de Covid-19, consoante as suas 
necessidades pontuais, com compro-
vada carência de recursos humanos 
motivada pela própria pandemia, mas 
também em instituições onde ocor-
ram surtos e seja necessário separar 
utentes. Lusa

Autoridade para as 
Condições do Trabalho 
foi contactada 
para averiguar as 
circunstâncias do 
acidente

EM INVESTIGAÇÃO

Homem de 51 anos morre em 
acidente de trabalho em Sines

Um homem de 51 anos morreu on-
tem na sequência de um acidente de 
trabalho, quando efectuava uma des-
carga de toros de madeira no Monte 
Mudo, em Paiol, concelho de Sines, 
referiu fonte da GNR à agência Lusa. 
A mesma fonte indicou que o homem 
"estava a cortar as cintas de uma car-
ga de toros de madeira que estava no 
reboque de um camião, tendo esta 
lhe caído em cima".

De acordo com o Comando Distri-
tal de Operações de Socorro (CDOS) 
de Setúbal o alerta para o acidente, 
ocorrido, foi dado às 17h20, e estive-
ram mobilizados no local bombeiros 
e veículos da corporação de Sines, 
uma viatura médica de emergência 
e reanimação (VMER) do Hospital 
do Litoral Alentejano, elementos do 

Dezasseis operacionais prestaram socorro no local

DR

Serviço Municipal de Proteção Civil e 
psicólogos do Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM), além 
da GNR, num total de 16 elementos, 
apoiados por seis veículos.

O óbito foi declarado no local, ten-
do o corpo sido encaminhado para o 
serviço de Medicina Legal do Hospital 

do Litoral Alentejano, em Santiago 
do Cacém.

Segundo fonte do Comando Dis-
trital de Operações de Socorro de 
Setúbal, a Autoridade para as Condi-
ções do Trabalho foi contactada para 
averiguar as circunstâncias em que o 
acidente terá ocorrido. Lusa
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Setúbal

Assembleia Geral do Vitória podia ter sido 
realizada no Estádio do Bonfim

O Delegado de Saúde Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, 
confirmou a O SETUBALENSE que “a 
realização da Assembleia de sócios do 
Vitória FC foi proibida por não esta-
rem garantidas condições de saúde 
pública, face ao período vigente de 
combate e prevenção à Covid-19”. 
Isto, porque foi proposto para a sua 
realização um espaço fechado – o 
pavilhão Antoine Velge – e estimada 
a participação de mais de mil asso-
ciados. Se o local proposto tivesse 
sido o Estádio do Bonfim, a reunião 
poderia ter recolhido parecer positivo 
das autoridades de saúde.

O esclarecimento de Mário Durval, 
que cessou funções ontem, surge após 
Cândido Casimiro, presidente da Mesa 
da Assembleia Geral do Vitória, ter afir-
mado que “foi pedida à Direcção-Geral 
da Saúde, na pessoa do Delegado de 
Saúde Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo, autorização para a realização 
da assembleia e as medidas a tomar 
na mesma”. Contudo, apesar da As-
sembleia Geral se ter comprometido 
a “respeitar as regras básicas, de uso 
de máscara/viseira e marcação de lu-
gares”, a Direcção-Geral da Saúde “não 
autorizou a realização” da reunião.

Mário Durval esclarece: “O presiden-
te da Assembleia Geral estimava a par-
ticipação de mais de mil sócios na reu-
nião”. Cândido Casimiro terá mesmo 
referido que a assembleia “seria uma 
situação susceptível de gerar animo-
sidades com dificuldade de controlar 
manifestações”, recorda o médico.

Além disso, sublinha, o local apon-

Ana Martins Ventura

Escolha do Pavilhão 
Antoine Velge e 
estimativa da presença 
de mais de mil sócios no 
local levou à proibição 
da reunião. Bonfim era 
e é opção válida para 
futuras reuniões

DELEGADO DE SAÚDE REGIONAL CONFIRMA

DR

tado para receber a reunião foi o Pa-
vilhão Antoine Velge. “E um espaço 
fechado, para receber mais de mil pes-
soas, na época em que estávamos a 
atravessar as maiores condicionantes 
de contenção à Covid-19 não oferecia 
as condições de segurança necessá-
rias, em termos de saúde pública”.

Questionado sobre a possibilida-
de de a assembleia ser concretizável 
em outro espaço, como o Estádio do 
Bonfim, Mário Durval foi peremptório:  
“Com essa opção as condições são to-

talmente diferentes, e mesmo tendo 
em conta a grande afluência de sócios 
é possível que a reunião seja aprova-
da”. Uma solução que, “se tivesse sido 
apontada na época [em Julho] teria 
sido válida”, conclui Mário Durval.

A realização da Assembleia Geral 
teria permitido aprovar, em acta, a 
escritura de cedência de terrenos 
com valor superior a 800 mil euros, do 
clube para a SAD. Os terrenos seriam 
apresentados à Autoridade Tributária 
(AT) como garantia de pagamento das 

800 mil euros, de modo a que estes 
activos pudessem ser dados como 
garantia para o pagamento de dívi-
das fiscais.

Durante a mesma reunião o execu-
tivo aprovou ainda uma autorização 
para conceder à presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, Maria das Do-
res Meira, os poderes necessários, 
de modo a que a edil pudesse consti-
tuir hipoteca sobre os lotes, antes da 
formalização da doação, a favor da 
Autoridade Tributária e Aduaneira”. 
Trâmite que garantiria em definitivo 
o pagamento das dívidas fiscais do 
Vitória FC.

Este apoio veio unir-se ao resgate 
de hipotecas que já havia sido feito 
pela autarquia ao Banco Comercial 
Português, no valor de 300 mil eu-
ros, com o objectivo de garantir o 
direito de superfície dos terrenos do 
Estádio do Bonfim. Solução encon-
trada para impedir que a aquisição 
deste direito por terceiros viesse pri-
var a população e o clube do acesso 
àquele espaço.

Ficou então estabelecido que o 
pagamento da hipoteca seria rea-
lizado, em primeira instância, “me-
diante compensação de uma dívida 
tributária, em concreto, por dedução 
no valor de Taxa pela Realização, Ma-
nutenção e Reforço de Infraestrutu-
ras Urbanísticas (TRIU)”, segundo 
comunicado publicado pela Câmara 
a 3 de Julho.

Contudo, dois meses depois des-
ta decisão, o direito de superfície do 
Estádio do Bonfim está à venda por 
375 mil euros, incluindo as zonas das 
bilheteiras e do bingo.

O anúncio da hasta pública foi divul-
gado a semana passada pelo adminis-
trador de insolvência da empresa Ven-
tos de Negócio – Empreendimentos 
e Investimentos Imobiliários, Lda. e a 
abertura de propostas está marcada 
para hoje.

Ao que O SETUBALENSE apurou, 
os direitos hipotecários detidos pela 
Câmara de Setúbal ascendem a 2,1 
milhões de euros, motivo pelo qual a 
venda em hasta pública não deverá 
impedir a autarquia de ficar com o di-
reito de superfície do estádio.

Mário Durval passa hoje a 
pasta de Delegado de Saúde 
Regional da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo (ARSLVT) para 
António Carlos Silva, que tem 
estado a exercer funções como 
Delegado de Saúde no concelho 
da Amadora.

Após três anos no comando 
da ARSLVT o médico vai retirar-
se, “para descanso” e “reflectir 
sobre outras actividades”, 
segundo referiu em declarações 
a O SETUBALENSE. Para já, não 
adianta se, no futuro próximo, 

ARSLVT Mário Durval cessa funções como 
Delegado de Saúde Regional 

assumirá outras funções.
Em 2017, Mário Durval foi 

designado para o cargo que 
exerceu até ontem, por proposta 
do Director-Geral da Saúde e 
parecer favorável do Conselho 
Diretivo da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo. Com formação 
base em Saúde Pública, já 
desempenhou funções de 
Autoridade de Saúde em 
Aljustrel e no Barreiro, assim 
como no Arco Ribeirinho. Foi 
também director dos Centros de 
Saúde de Aljustrel e Amora e dos 

Serviços de Saúde em Beja.
Nos cargos dos cargos que 

desempenhou o médico 
promoveu múltiplas inovações, 
como a valência de Saúde 
Ocupacional em centros de 
saúde; o modelo de gestão em 
equipas nucleares em Beja; e a 
criação das Unidades de Saúde 
Familiares e Comunitárias 
no Centro de Saúde da 
Amora. Desenvolveu ainda o 
movimento “Escola de Afetos/
Escola de Sucesso” no âmbito 
da saúde escolar e fundou as 
“Cidades dos Afetos”.

dívidas da empresa. E com esse des-
fecho a AT teria emitido a declaração 
de não-dívida às Finanças, requisito 
em falta e desde logo considerado fun-
damental para garantir a inscrição do 
Vitória FC na I Liga.

Câmara preparou o caminho  
que ficou por percorrer
No dia 15 de Julho a Câmara de Se-
túbal aprovou, em reunião pública, 
a cedência de 65 lotes de terreno 
ao Vitória FC, com valor superior a 
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das quais 181 são “Excelente” e 
141 são “Muito Bom”. A Casa da 
Baía, que já havia conquistado o 
Certificado de Excelência através 
do mesmo portal de viagens, tem 
181 avaliações, das quais 110 são 
“Excelente” e 62 representam a 
classificação de “Muito Bom”. Já o 

Moinho de Maré da Mourisca tem 
70 avaliações, 39 classificadas com 
“Excelente” e 27 com “Muito Bom”. 
Segundo avança a autarquia, “a 
distinção atribuída com base nas 
avaliações e opiniões de viajantes 
coloca estes equipamentos 
turísticos entre os melhores”.

TripAdvisor 
distingue Forte de 
S. Filipe, Moinho 
da Mourisca e 
Casa da Baía

A Casa da Baía, o Forte de S. Filipe 
e o Moinho de Maré da Mourisca 
foram distinguidos com o prémio 
Travellers’ Choice 2020, atribuído 
pela plataforma TripAdvisor.
Na plataforma online do 
TripAdvisor, o Forte de São 
Filipe reúne 352 avaliações, 

TAS estreia finalmente 
“Valentin, Valentin” 

“Finalmente vamos estrear o espec-
táculo ‘Valentin, Valentin’, baseado 
nos textos de Karl Valentin. Duran-
te este período, a nossa actividade 
ficou mais ou menos suspensa, 
apenas com algumas acções que 
conseguimos desenvolver em te-
letrabalho. Até Maio, altura em que 
voltámos aos ensaios e decidimos 
manter a peça”, começa por dizer 
Célia David, do Teatro Animação 
de Setúbal, a O SETUBALENSE. 
“Tivemos mais tempo para apurar 
alguns pormenores, mas mantém-
-se a estrutura e os intervenientes 
do espectáculo”, adianta.

“Valentin, Valentin”, a primeira 
produção do ano do TAS, estava 
marcada para dia 27 de Março, Dia 
Mundial do Teatro, mas devido à 
pandemia, e à semelhança de tan-
tos outros espectáculos e eventos, 
foi cancelada. A peça inspirada no 
dueto alemão Karl Valentin e Liesl 
Karlstadt estreia assim este sábado, 
5 de Setembro, no Fórum Municipal 
Luísa Todi, pelas 21h30, e repete no 
dia seguinte, domingo, às 17h30.

Com interpretação de Célia David, 
João Duarte Victor, Miguel Assis e 
Susana Dagaf, a peça apresenta “per-
sonagens ‘desconversadoras’ que 
não dizem graças, são uma graça” e 
“o carácter clownesco e multidisci-
plinar inspirado em situações do real 
confluem para um universo ficcional 
onde ao real se opõe o absurdo”. 

Para João Duarte Victor, também 
responsável pela encenação do es-
pectáculo, estes textos “funcionam 
como um puzzle em que cada peça 

Inês Antunes Malta 

O espectáculo, com 
estreia inicialmente 
marcada para o Dia 
Mundial do Teatro, 
foi adiado devido à 
pandemia 

COMPANHIA SOBE AO PALCO DO LUÍSA TODI ESTE FIM-DE-SEMANA

DR

vale por si” e pretendem “mostrar 
um pouco o teatro dentro do teatro”. 
Tudo se passa num espaço cénico 
“aparentemente desorganizado que 
se vai mostrando eficaz à medida 
que os textos vão sendo represen-
tados”. 

Um espectáculo diferente, sem 
grandes preocupações no que diz 
respeito ao cumprimento de regras 
no teatro embora estas estejam pre-
sentes. 

Assim se apresenta a peça “Valen-
tin, Valentin”, com a “preocupação 
central de espicaçar o público, criar 
uma empatia para que ele se sinta 
protagonista das várias situações e 
se identifique com este Karl Valentin 
que vai correndo os vários textos”. A 

equipa espera ainda conseguir trazer 
divertimento ao público e ser uma 
espécie de lufada de ar fresco na 
realidade de hoje.

Quanto a expectativas para as 
exibições do fim de semana, Célia 
David considera que “se por um la-
do as pessoas estão ansiosas por ir 
ver espectáculos ao fim de tantos 
meses sem o poder fazer, por outro 
ainda existe algum receio”. A actriz 
e directora do Teatro Animação de 
Setúbal partilha ainda que se encon-
tram todos “esperançosos de que 
as pessoas vão e de que tenham de 
facto interesse em continuar a ver o 
nosso trabalho porque o TAS, apesar 
dos 45 anos, continua muito jovem, 
dinâmico e activo”.

Companhia de teatro setubalense diz estar habituada a adaptar-se a novas circunstâncias

Neste ano peculiar, o Teatro 
Animação de Setúbal completa 
os seus 45 anos de vida. Das 
três produções que costuma 
apresentar anualmente, em 2020 
fica-se apenas por duas, com 
menor intervalo de tempo entre 
si e menos representações. Nas 
palavras de Célia David, “é o que 
é possível. Temos de nos adaptar 
às novas circunstâncias. Também 
é essa uma das nossas missões 
e estamos habituados a isso, faz 
parte da nossa natureza”.

A seguir a “Valentin, Valentin” 

Aniversário 45 anos de 
actividade ininterrupta 

vem “Tantos ontens”, o 
espectáculo comemorativo dos 
45 anos da companhia de teatro 
setubalense, que no mês de 
Dezembro apresenta textos de 
António Lobo Antunes. “45 anos 
de actividade teatral e cultural 
ininterrupta, desde 1975, tem 
muitos ontens e esperamos 
que também tenha muitos 
amanhãs. Será um espectáculo 
mais adaptado às circunstâncias 
actuais, com vários monólogos, 
onde cada actor está sozinho em 
palco à vez”, termina.
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Seixal

Siderurgia Nacional receia que acção popular 
coloque em risco viabilidade da empresa 

O julgamento da acção popular cí-
vel contra a Siderurgia Nacional do 
Seixal, devido à poluição atmosfé-
rica alegadamente causada por esta 
indústria, tem início marcado para a 
próxima sexta-feira, no Tribunal de 
Almada, e a administração receia que 
o processo possa trazer instabilidade 
à empresa.

“A acção popular poderá ter im-
pacto na nossa actividade e na es-
tabilidade da empresa. O processo 
não tem fundamento. A Siderurgia 
Nacional dispõe das melhores tec-
nologias existentes no mercado e 
cumpre, escrupulosamente, as dis-
posições e exigências ambientais 
regulamentadas a nível europeu.”, 
disse a O SETUBALENSE o adminis-
trador, Álvaro Alvarez.

A Siderurgia Nacional, que empre-
ga 435 trabalhadores no Seixal e 315 
na unidade industrial da Maia, é deti-
da pela multinacional espanhola Me-
gasa, desde a privatização, em 1995, 
e receia que a acção judicial agrave 
a incerteza que a Covid-19 trouxe ao 
sector produtor de aço.

Apesar da forte concorrência no 
mercado internacional, a empresa 
que exporta 80% da sua produção 
anual de 1,1 milhões de toneladas, 
não fez despedimentos nem recor-
reu ao lay-off.

“A Megasa enfrentou as mesmas 
dificuldades que a concorrência du-
rante a pandemia. Contudo, tirou 
partido da estratégia que adoptou 
desde a crise de 2008-2009 e que 
passou por uma viragem fortíssima 
para a exportação”, sublinha Álvaro 
Alvarez.

O responsável acrescenta que a Si-
derurgia Nacional “está empenhada 
em concluir o plano de investimen-
tos, que tem como traves mestras a 
modernização tecnológica, o apro-
fundamento da eficiência ambiental 

Administração destaca 
importância da fábrica 
para o país e região e 
alerta para perigo de 
instabilidade

FÁBRICA COM 435 TRABALHADORES
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e energética e a diversificação dos 
produtos no quadro da reindustria-
lização pretendida na Europa”.

A Megasa, que registou no ano 
passado um volume de negócios de 
900 milhões de euros, diz ter uma 
estratégia “totalmente alinhada” 
com o plano de recuperação do país 
concebido por António Costa e Silva, 
“nomeadamente com o conceito de 
reindustrialização” defendido.

De acordo com o administrador, 
a empresa está também “perfeita-
mente alinhada com a ideia de um 
processo produtivo baseado na 
economia circular e com a descar-
bonização da economia”, uma vez 
que a matéria-prima usada é sucata 
nacional, reciclada, e já substituiu o 
antigo alto forno por um novo forno 
que só usa energia eléctrica. 

“Sendo o principal reciclador do 
país, somos a base da promoção da 
economia circular, não apenas por-

que quase 100% da nossa matéria-
-prima são resíduos, mas também 
porque cerca de 99% dos nossos 
resíduos são valorizados”, destaca.

O plano em curso de moderniza-
ção da fábrica no Seixal prevê um in-
vestimento de 115 milhões, até 2021, 
que colocou já em funcionamento 
vários novos equipamentos que 
melhoram a eficiência energética e 
ambiental da unidade.

Entre os novos equipamentos 
incluem-se uma nova central de 
gases, com “redução significativa 
do impacto acústico”, maquinaria 

móvel “com impacto na redução de 
difusas”, canhões nebulizadores para 
evitar a dispersão de difusas, refor-
ma do sistema de despoeiramento 
da aciaria e a colocação de uma bar-
reira acústica nos limites da estrada 
N10-2. 

“Desde a privatização, a Megasa 
tem realizado uma política de ade-
quação das suas instalações às me-
lhores tecnologias disponíveis com 
investimento em matéria ambiental, 
caso do Seixal de cerca de 41 milhões 
de euros, o que tem permitido ultra-
passar uma gravíssima situação am-
biental existente no passado, quando 
a empresa, ainda pública, operava o 
alto forno”, afirma a administração.

A acção popular, que o tribunal 
admitiu em Fevereiro de 2019, apre-
sentada pela Associação da Terra da 
Morte Lenta, pede a suspensão ime-
diata da laboração da unidade indus-
trial do Seixal, até serem resolvidas 

as questões básicas relacionadas 
com a alegada poluição, e o paga-
mento de uma indemnização, pela 
Siderurgia Nacional, de 500 milhões 
de euros. 

A associação autora da queixa, 
que foi fundada pela sociedade de 
advogados SPASS, pretende que a 
indemnização pedida seja usada para 
a criação de um fundo destinado a 
melhorar qualidade do ar naquela 
zona da península de Setúbal.

Segundo Fabiana Pereira, advoga-
da que falou em nome da Associação 
da Morte Lenta, na altura da apresen-
tação da acção, o valor pedido tem 
em conta o número de habitantes 
nesta zona, “cerca de 100 mil pes-
soas” e o fundo poderá ser explorado 
por entidades públicas, como a Câ-
mara do Seixal, o Instituto Ricardo 
Jorge, ou Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional de Lis-
boa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).

A Associação da Terra da Morte Lenta exige uma indeminização, pela Siderurgia, de 500 milhões de euros, para um fundo de melhoria ambiental da zona

Empresa exporta 80% da 
produção, que ascende a 900 
milhões de euros por ano

900
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camadas. Segundo a Câmara 
do Seixal, este tipo de piso “é o 
mais adequado e seguro para a 
brincadeira das crianças”. 
No total, o novo pavimento 
cobre 240 metros quadrados, 
perfazendo um investimento 
municipal de 24.603,51 euros. 

Novo piso no 
espaço de jogos 
e recreio 
D.ª Maria 

O espaço de jogos e recreio D.ª 
Maria, no Seixal, foi alvo de uma 
intervenção de substituição do 
pavimento. 
A obra implicou a colocação 
de um novo pavimento de 
amortecimento, sendo este 
contínuo e composto por duas 

Humberto Lameiras

Manifestações de 
protesto contra a 
Festa do Avante! deste 
ano. Há receio que 
a pandemia agrave 
depois do próximo fim-
de-semana

MARCHA AUTOMÓVEL E COMÉRCIO FECHADO

Comerciantes e moradores temem que Festa 
do Avante favoreça propagação do Covid-19

Cerca de 50 comerciantes da zona 
envolvente à Quinta da Atalaia, no 
Seixal, onde vai realizar-se a Festa 
do Avante!, de 4 a 6 deste mês, vão 
encerrar portas durante estes dias. 
Entretanto, para a próxima quinta-
-feira, às 18h00, está marcada uma 
marcha lenta automóvel de protesto 
pela realização da 44.ª edição da fes-
ta comunista.

O motivo das duas acções está rela-
cionado com o medo de aumento da 
propagação do vírus Covid-19. “Não 
existe nenhuma motivação política 
para este protesto”, esclarece Raul 
Torcato, um dos cinco organizadores 
da marcha lenta. 

O mesmo diz Maria Carvalho, res-
ponsável pela cozinha do Restau-
rante Rota dos Petiscos Terra e Mar, 
que deu início ao movimento de en-
cerramento de estabelecimentos. A 
um dos canais de televisão, afirmava 
que o comércio recebia bem a Festa 
do Avante!, mas “não este ano” por 
uma questão de “precaução” e para 
“mitigar o risco” de contágio”.       

“Prefiro fechar três dias, ainda que 
com sacrifício, do que fechar três se-
manas”, sustentou Maria Carvalho, 
acrescentando que a “movimentação 
de pessoas durante o Avante! envol-
ve toda a freguesia de Amora, e não 
apenas a Quinta da Atalaia”, onde de-
corre o evento anual organizado pelo 
PCP, referia também à Lusa. E frisava 
que “esta decisão não tem nenhuma 
conotação político-partidária. Nada 
tenho contra a Festa do Avante”. 

É precisamente a grande movimen-
tação de pessoas que esta festa traz 
ao concelho, que levou cinco mora-
dores do Seixal e Amora a convoca-

Maria Carvalho, que desencadeou a manifestação de protesto dos comerciantes em Amora, diz não ser contra a 
Festa do Avante!, mas este ano, com a pandemia, os riscos pela aglomeração de pessoas são elevados
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tisfação” que se assistiu à reticência 
da Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
em revelar, “atempadamente, o seu 
parecer técnico” sobre a realização 
da festa comunista. De facto, este 
parecer apenas foi revelado ontem, 
depois da indignação do Presidente 
da República e pressão do Governo.

Com o PCP a dizer que a presença 
de pessoas em cada dia da Festa será 
de 33 mil, a DGS, através do parecer 
técnico, veio obrigar que "o total de 
lotação seja de 16 563 pessoas em 
simultâneo no recinto". Mas lembra 
Raul Torcato que a venda de ingres-
sos e “a fiscalização da festa é feita 
pela própria organização”, ou seja, “o 
PCP; e a autoridade não pode entrar 
no recinto, salvo excepção”.

Relembrando outras edições, este 
elemento da organização da marcha 
lenta de automóvel, comenta que 
“quem mora perto da festa sabe bem 
dos problemas com a aglomeração 
de pessoas nas imediações”, e tam-
bém “em quase todo o concelho”. E 
mesmo com a limitação de pessoas 
no recinto, receia que esta aglomera-
ção não diminua em muito. “Estamos 
numa fase de pandemia e não podem 
ser tomadas medidas de excepção 
a festas, sejam elas de partidos ou 
outras”, comenta.  

Aliás, a cozinheira Maria Carvalho 
já veio dizer que, este ano, são “vários 
os moradores” de Amora que ponde-
ram sair de casa durante os dias da 
Festa do Avante!, por não quererem 
"correr riscos de saúde pública".
Com Lusa

PANDEMIA
Quase todos 
sentados na festa 
comunista

A 44.ª edição da Festa do “Avante!” 
só vai ter lugares sentados nos diver-
sos espectáculos, incluindo no maior 
e principal palco, denominado 25 de 
Abril, segundo o Plano de Contingência 
divulgado pelo PCP.

Devido à situação pandémica de 
Covid-19, a organização da festa co-
munista já tinha reduzido a lotação 
máxima diária para 33 mil pessoas. 
Agora a Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
impõe 17 mil em simultâneo no recinto. 

O uso de máscara é obrigatório 
nos “espaços assinalados”, balcões 
de atendimento, instalações sanitá-
rias, exposições, entre outros, e “nos 
recintos dos espectáculos não será 
permitido o consumo de bebidas al-
coólicas”, lê-se no comunicado do PCP, 
“elaborado de acordo com as orienta-
ções da DGS, o seu parecer técnico e 
as reuniões de trabalho realizadas”.

“Todos os lugares das plateias dos 
palcos, incluindo as do teatro e as do 
cinema, são definidos com lugares sen-
tados, cumprindo a lotação e ocupação 
máxima, de acordo com orientações 
da DGS e contribuindo para que as pes-
soas não permaneçam em pé, o que 
facilitará o movimento e circulação às 
mesmas”. 

A organização estabeleceu que “as 
cadeiras devem estar distanciadas dois 
metros”, e “nos espaços de espectácu-
lo ou similares com palco, está asse-
gurada uma distância mínima de, pelo 
menos, dois metros entre a boca de 
cena e a primeira fila de espectadores”.

O mesmo vai suceder com o grande 
comício de encerramento, no domin-
go, com o secretário-geral comunista, 
Jerónimo de Sousa, pela primeira vez, 
perante uma plateia sentada.

O Plano de Contingência para a Festa 
do Avante! foi divulgado ontem pelo 
PCP, depois de, no mesmo dia, a DGS 
ter revelado o parecer técnico para 
este evento. Diz este organismo da 
Saúde que será feita uma vistoria antes 
de abrirem as portas da Festa, e afirma 
que a organização "tem a responsabili-
dade de aplicar medidas de redução de 
risco e de cumprir, promover e garantir 
o cumprimento da legislação vigen-
te aplicável, bem como das normas, 
orientações e recomendações da DGS, 
durante todo o período de duração do 
evento ". H.L. com Lusa

rem a marcha de protesto de quinta-
-feira. “Nada temos contra a Festa do 
Avante!, mas sim contra a realização 
da mesma este ano, por precaução 
do não avanço pandémico”, diz Raul 
Torcato. 

Acrescenta este residente no con-
celho seixalense que foi com “insa-

Raul Torcato, um dos cinco 
organizadores da marcha 
lenta automóvel de protesto à 
realização da Festa do Avante! 
deste ano, afirma que apesar 
da decisão de avançar com esta 
acção só ter sido consolidada no 
passado sábado, “já temos todas 
as autorizações para a fazer”.

Assim, para as 18h00 de 
quinta-feira, está marcado o 
encontro junto ao Complexo 
Desportivo Carla Sacramento, 
e se outras indicações não 
surgirem por parte da PSP, a 
marcha lenta vai seguir pela 
EN10 e contornar a estrada 
paralela ao túnel do lado direito.

Quinta-feira Marcha automóvel 
assinala protesto 

Segue para a rotunda, entra 
na Rua dos Foros da Amora e 
vira para a Rua da Cordoaria, 
seguindo até à rotunda que 
dá acesso à EN10, entrando na 
Avenida 1º de Maio.

Daí entra na Avenida 
Resistentes Antifascistas, até à 
rotunda Praça Geminações.

Segue pela Avenida Arlindo 
Vicente e na rotunda continua 
em direcção à Ponte da 
Fraternidade. Entra na Avenida 
Afonso Costa, passando 
depois pela Avenida Marcos de 
Portugal, Avenida Baía Natural 
do Seixal, Rua Cachéu e termina 
na Rua Infante D. Augusto. 
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Palmela

Mário Rui Sobral 

Já foram exumados 
“mais de 40 
enterramentos”, feitos 
entre “o Século XVIII e os 
séculos XV/XVI”. Grande 
parte são crianças 

TEMPLO ERA USADO COMO CEMITÉRIO

Arqueólogos descobrem 
restos de pessoas sepultadas 
na Igreja de Santa Maria

A equipa de arqueólogos do Museu 
Municipal que tem estado, desde 
Julho último, a acompanhar a obra 
de criação de percursos acessíveis ao 
Castelo de Palmela descobriu restos 
mortais de dezenas de pessoas se-
pultadas na antiga Igreja de Santa 
Maria. A descoberta veio confirmar 
que o adro do templo era utilizado 
como cemitério, conforme descrito 
em documentação datada de 1510.

Segundo a Câmara Municipal de 
Palmela, das “cerca de quatro de-
zenas de enterramentos exumados 
até ao momento (cronologicamente 
delimitados entre o Século XVIII e os 
séculos XV/XVI)”, a equipa de arqueó-
logas “confirmou tratar-se de popu-
lação natural da antiga vila (homens 
e mulheres de várias idades)”. 

“Nota-se uma forte presença 
de crianças de muito tenra idade, 
própria da alta taxa de mortalida-
de que era comum nos primeiros 
anos de vida de então”, adianta a 
autarquia. Todas as inumações, 

As ossadas confirmam que existia uma necrópole no local
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sublinha a edilidade, “respeitam os 
rituais associados às práticas cristãs” 
e “os objectos associados são muito 
raros” – “rosários ou terços, botões, 
crucifixos ou moedas”. Isto, apesar 
da maioria não apresentar “qualquer 
objecto, dada a condição social das 
pessoas que eram enterradas no 
adro”. 

Os trabalhos de campo “têm con-
tado” também com a participação de 
uma antropóloga. 

“Atendendo ao bom estado de 
conservação da maioria dos en-
terramentos, o posterior trabalho 
laboratorial feito pela antropologia 
vai permitir obter ainda mais infor-
mação sobre a antiga população de 
Palmela, nomeadamente ao nível da 

estatura, alimentação, doenças ou 
deformações causadas pelo traba-
lho”, explica o município.

Este estudo “possibilitará, pela pri-
meira vez, traçar um pequeno retrato 
sobre as características de uma franja 
da população de Palmela da época a 
que se reporta”. 

Os trabalhos “têm enfoque no 
adro da antiga Igreja de Santa Ma-
ria”, onde será “instalada uma escada 
rampeada”.

A obra para a criação de percursos 
acessíveis no Castelo de Palmela re-
presenta um investimento de 356 mil 
e 700 euros. E é co-financiada pelo 
POR Lisboa 2020, inserida que está 
na candidatura “Castelos e Fortalezas 
da Arrábida”.

INVESTIMENTO

Autarquia 
atribui três 
obras por 
663 mil euros

Cerca de 663 mil euros é o valor glo-
bal de três obras que a Câmara de 
Palmela acaba de adjudicar.

A empreitada do reforço da eficiên-
cia energética da Piscina Municipal de 
Palmela representa a maior fatia do 
montante – foi adjudicada por 390 
mil euros. De acordo com a autarquia, 
a obra engloba “a instalação de novos 
painéis fotovoltaicos, a substituição 
de equipamentos de produção de 
águas sanitárias e da iluminação 
existente por LED”. E integra ainda “a 
substituição integral das coberturas”, 
além da “instalação de uma cobertura 
motorizada no plano de água, para 
reduzir as perdas relacionadas com 
o aquecimento da água do tanque, 
no período nocturno”. O município 
espera assim “elevar a classificação 
energética da Piscina Municipal de 
Palmela de B- para A”.

Também já adjudicada, mas por 
184 mil euros, foi a requalificação do 
Largo da Mitra, em Pinhal Novo. Os 
trabalhos “integram a execução de 
uma nova praça pública, parque de 
estacionamento com capacidade 
para 50 lugares e ligações pedonais/
cicláveis à estação ferroviária, às ci-
clovias e ao Largo José Maria dos San-
tos”. A obra prevê ainda “pré-instala-
ção para carregamento de veículos 
eléctricos, abrigo para passageiros, 
nova iluminação e mobiliário urbano”, 
além de “uma ilha ecológica”.

Por 89 mil euros foi igualmen-
te adjudicada a requalificação do 
Mercado de Produtores de Pinhal 
Novo. A empreitada contempla “a 
instalação de zonas de protecção e 
sombreamento”, “o tratamento de 
pavimentos e da zona de contento-
res de resíduos, a construção de uma 
estrutura de apoio para arrumação 
dos carrinhos de venda e a melhoria 
da articulação com o edifício do Mer-
cado Municipal”.

A intervenção, sublinha a edili-
dade a concluir, “visa melhorar as 
condições dos vendedores e utili-
zadores” do Mercado de Produtores 
de Pinhal Novo. 
M.R.S.

BREVES

A Câmara de Palmela 
prepara-se para lançar o 
concurso público referente 
à repavimentação das ruas 
Pedro Álvares Cabral e Diogo 
Cão, em Pinhal Novo. A 
intervenção terá um "valor 
base de 41.200 euros e um 
prazo de execução de 28 dias", 
revelou a autarquia. A obra 
tem como objectivo melhorar 
"a circulação automóvel e a 
segurança naquelas vias".

O município já lançou o 
concurso público, pelo valor de 
20 mil euros, para beneficiar 
o Largo da Boavista em 
Palmela. Serão melhorados os 
pavimentos e a consequente 
acessibilidade ao local. As 
estruturas danificadas vão 
ser renovadas e o mobiliário 
urbano será reparado. 
Segundo a autarquia, 
a imagem urbana será 
melhorada e as características 
do largo mantidas.

Está aberto o concurso público 
para execução do projecto 
de um novo parque de 
estacionamento, com mais de 
20 lugares, em Quinta do Anjo. 
A obra promovida pela Câmara 
de Palmela prevê ainda um 
cicloparque e uma gare para 
autocarros, com abrigo, no 
local que confronta com o 
Mercado Municipal e a Estrada 
Nacional 379.

PINHAL NOVO
Concurso para 
repavimentar 
duas ruas 

PALMELA
Largo da Boavista 
‘melhora' imagem

QUINTA DO ANJO
Freguesia 
ganha mais 
estacionamento

A construção do novo Posto da GNR 
junto à antiga Escola Básica do Pocei-
rão deverá estar concluída no final do 
próximo ano. Esta é a previsão da Câ-
mara Municipal de Palmela que acaba 
de adjudicar o projecto de execução 
da obra por 20 mil euros.

POCEIRÃO

Projecto para construir Posto da GNR 
foi adjudicado por 20 mil euros

O município cede o terreno e asse-
gura a empreitada, que será financia-
da pelo Ministério da Administração 
Interna.

O Contrato de Cooperação Inter-
-administrativo entre as partes só 
será celebrado posteriormente, já 

com “os prazos e as condições” e “os 
custos associados à obra”, lembra a 
autarquia.

Além de espaços para todas as va-
lências, o posto deverá contar com 
“uma zona de apoio residencial aos 
militares deslocados”. M.R.S.



1 de Setembro de 2020 O SETUBALENSE 11

para, ao fim da tarde, contemplar 
a passagem dos carros, decorados 
com temas alusivos à festa. 
Este ano, devido à propagação da 
Covid-19, a comissão organizadora 
decidiu arranjar uma alternativa 
para assinalar um dos momentos 
mais simbólicos da festividade. 

Para o efeito, “foram recuperados 
pela associação três dos carros 
mais emblemáticos já utilizados 
em cortejos passados”, para 
serem “distribuídos pela vila, de 
forma a assinalar o momento”, 
revelou André Cabica, presidente 
da direcção da associação. 

Cortejo Alegórico 
assinalado com 
distribuição 
de três carros 
emblemáticos

O Cortejo Alegórico é um dos 
momentos mais esperados por 
quem de Palmela é ou por quem 
lá passa para visitar a Festa das 
Vindimas. Tradicionalmente, 
quem, pela manhã desse dia tão 
esperado, participa no Cortejo dos 
Camponeses, permanece na vila 

Maria Carolina Coelho

Maria Carolina Coelho

Evento vai decorrer 
durante as sextas-feiras, 
sábados e domingos de 
Setembro, até dia 27 do 
mesmo mês

Para o vereador com 
o pelouro do turismo 
e economia local, 
o evento “tem um 
impacto forte na 
economia local e na 
atractividade turística”

“POR AMOR A PALMELA”

Vindimas 2020 arranca sexta-feira 
com um programa adaptado 
ao actual contexto de pandemia

A Festa das Vindimas está de re-
gresso à vila de Palmela a partir de 
sexta-feira com um formato diferen-
te, adaptado ao actual contexto de 
pandemia provocado pela propaga-
ção da Covid-19. Com o mote “Por 
Amor a Palmela”, a edição Vindimas 
2020, ao invés de acontecer duran-
te os habituais seis dias, vai decorrer 
durante as sextas-feiras, sábados e 
domingos de Setembro, até ao dia 27 
do mesmo mês. 

Segundo André Cabica, presidente 
da direcção da Associação das Festas 
de Palmela – Festa das Vindimas, “es-
ta foi a melhor solução encontrada 
para assinalar o evento”. Desta forma, 
para celebrar “o vinho, o trabalho da 
terra que dá origem a néctares qualifi-
cados e as gentes que os produzem”, 
a comissão organizadora recriou, da 
forma que lhes foi permitida, “algu- Luís Calha

DR

mas das iniciativas” habituais, refere 
a Câmara Municipal de Palmela em 
comunicado. 

O programa deste ano é, assim, 
composto por “espectáculos, anima-
ção, provas desportivas e de vinho 
comentadas, sunsets, entre outras 
actividades”, passando, também, 
pela celebração dos momentos em-
blemáticos inerentes à festa. O pri-
meiro dia da festividade arranca na 
Biblioteca Municipal de Palmela, com 
uma sessão solene, a começar pelas 
21h30. Também neste dia vai ter iní-
cio a 1.ª Rampa Virtual da Festa das 
Vindimas, que consiste “numa prova 
aberta, crono-escalada em bicicleta, 
sem carácter competitivo”. 

No dia seguinte a população tem a 
oportunidade de assistir ao Talk-show 
Vindimas 2020, momento criado 
em substituição à Gala de Eleição 
e Coroação da Rainha da Festa das 
Vindimas. O espectáculo, com início 
marcado para as 21h30 no Cineteatro 
São João, vai ser apresentado pelo 
comediante Jorge Serafim e vai con-
tar com dois momentos musicais, 
proporcionados pela banda residente 
The Peakles e pelo cantor Toy.

Já no dia 6, pelas 11h00, vai co-
meçar a pisa da uva e a bênção do 
1.º mosto no Largo do Município. “A 

cerimónia consiste no acto simbólico 
da análise pública de uma amostra 
de mosto recolhido na ocasião, para 
aferir o seu grau alcoólico e qualida-
de, que é, posteriormente, benzido. 
À iniciativa segue-se a realização da 
Missa de Acção de Graças na Igreja 
de São Pedro”, lê-se na mesma nota 
divulgada pela autarquia.

No dia 12, por sua vez, está agenda-
do um espectáculo drive-in, ou seja, 
que acontece dentro da viatura de ca-
da participante, na qual o cantor Mi-
guel Azevedo vai actuar pelas 21h30 
no “parque de estacionamento detrás 
de São Pedro”. Para além do valor de 
participação, deve ser entregue no 
local “um alimento para pessoas ou 
animais a reverter para o projecto 
Banco Solidário de Alimentos e/ou 
Quintinha ABC”. 

Nos restantes fins-de-semana do 
mês muitas são as actividades pla-
neadas pela comissão organizadora 
da Festa das Vindimas. O último dia 
do evento, a 27 de Setembro, vai ser 
marcado pela realização de uma ses-
são de entrega de prémios, a aconte-
cer pelas 19h00 no Cineteatro São 
João. O espectáculo de encerramen-
to vai também decorrer neste local, 
no qual o grupo Terra vai apresentar 
“novo Tango velho” pelas 21h30.

LUÍS CALHA
“Acreditamos bastante no sucesso 
deste modelo diferente de assinalar 
a Festa das Vindimas”

Num ano atípico, a organização da 
Festa das Vindimas demonstrou ser 
um desafio, mas, segundo Luís Calha, 
vereador com o pelouro do turismo e 
economia local na Câmara Municipal 
de Palmela, a “boa articulação entre 
as instituições e um elevado sentido 
de responsabilidade” resultaram num 
“programa de qualidade que integra 
um conceito onde se destaca a cria-
tividade e a inovação”.

Como vê a Câmara Municipal de 
Palmela esta tentativa por parte 
da associação em não deixar ‘pas-
sar em claro’ a Festa das Vindimas 
este ano?

 A Festa das Vindimas vai ser as-
sinalada em moldes diferentes. Isto 
significa um ponto de partida que a 
Câmara Municipal de Palmela e a as-
sociação consideram fundamental: 
garantir as normas de segurança e a 
saúde pública. As reuniões entre o 
município, a Associação das Festas, a 
Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Palmela, a GNR e a 
Protecção Civil pretenderam assegu-
rar as condições para a realização de 
um evento seguro e com qualidade.

 Podemos dizer que existiu uma 
boa articulação entre as instituições 
e um elevado sentido de responsa-
bilidade para que o evento possa 
acontecer. Foi possível construir um 

programa de qualidade que inte-
gra um conceito onde se destaca a 
criatividade e a inovação. Assinalar 
a essência da festividade, ligada ao 
mundo rural, representa uma ho-
menagem aos produtores que têm 
prosseguido um trabalho de gerações 
que nos orgulha. As nossas raízes his-
tóricas e culturais são indissociáveis 
da Festa das Vindimas e da vitivini-
cultura. Considero que a associação, 
e todas as que nela participam, reve-
laram resiliência, coragem e paixão 
pela nossa terra ao abraçar este difícil, 
mas estimulante, desafio.

Esta diferente edição tem algum 
impacto no turismo em Palmela?

 A Festa das Vindimas tem um im-
pacto muito forte na economia local 
e na atractividade turística. Daí ter-
mos planeado e vindo a desenvolver 
uma estratégia para a retoma turísti-
ca. Esta estratégia, em parceria com 
entidades nacionais e internacionais, 
inclui o filme promocional “A Viagem 
| Palmela Conquista-te” a passar nos 
canais televisivos, no Canal Lisboa em 
parceria com a Entidade de Turismo 
da Região de Lisboa e em outdoors, 
e várias campanhas de valorização da 
nossa oferta turística. 

Temos alguns indicadores positi-
vos que nos motivam. Palmela criou 
uma interessante diferenciação na 
sua oferta turística. Temos mais agen-
tes de animação, mais restauração e 
novos projectos a surgir. Palmela tem 
tido uma procura turística homogé-
nea ao longo dos últimos anos.

Foi estimado algum número de 
visitantes para as actividades pre-
senciais nesta edição?

 As actividades estão estimadas e 
cumprem as regras da Direcção-Geral 
da Saúde. A Associação das Festas, 
a autarquia e a Protecção Civil estão 
articuladas nesse objectivo. Quero 
referir que acreditamos no sucesso 
deste modelo diferente de assinalar a 
Festa das Vindimas. Vivemos tempos 
difíceis e estamos unidos para man-
ter as raízes históricas da nossa terra. 
Queremos continuar a ser um terri-
tório com qualidade de vida e vamos 
continuar a dinamizar a restauração, a 
hotelaria e o comércio local. Acredito 
que, em 2021, a Festa das Vindimas 
será uma verdadeira festa do brinde 
à saúde, à amizade e aos reencontros. 
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“A Festa das 
Vindimas é 
a maior montra 
de promoção 
de Palmela 
a todos os níveis”
Para o presidente da Associação das Festas, o evento deste 
ano será, “apesar das limitações, um sucesso”, com um 
“programa adaptado à actual situação vivida no país” 

Numa fase 
inicial, quando 
começámos 
a planear 
o evento, 
surgiram 
algumas vozes 
contra

Eleito em Junho de 2020 como 
o novo presidente da direcção 
da Associação das Festas de 
Palmela – Festa das Vindimas, 
André Cabica tomou posse num 
ano atípico, devido à propagação 
da Covid-19. Apesar de todos os 
desafios, considerou, em conjunto 
com os restantes membros da 
associação, que não deveria deixar 
de assinalar a data, por esta ser “a 
festa do género mais antiga em 
Portugal” e por considerar que tem 
“uma responsabilidade perante os 
sócios, a comunidade de Palmela 
e o contexto socioeconómico 
relacionado com os produtores”. 
O programa foi, então, “adaptado 
ao permitido legalmente”, sendo 
este “o projecto Vindimas 2020 
e não a edição 58.º da Festa das 
Vindimas”. 
Como surgiu o seu contacto com 
a Festa das Vindimas?
Considero-me palmelão de 
gema. Apesar de ter nascido em 
Setúbal, fui criado em Palmela e, 
apesar de actualmente não viver 
na vila, mantenho uma relação 
de afecto muito grande com o 

local, com as suas festas e com 
todas as actividades que nele 
são desenvolvidas. Para além 
disso, estive também durante 
muitos anos ligado ao movimento 
associativo do concelho, o 
que faz com que se desperte 

sempre algum interesse pelo que 
acontece a nível de actividades na 
comunidade. 
Como foi organizar esta 
festividade pela primeira 
vez enquanto presidente da 
direcção num ano tão atípico?
Eu e a maioria dos colegas 
que integram actualmente a 
associação temos vindo a trabalhar 
para a Festa das Vindimas nos 
últimos quatro anos. Portanto, a 
maioria de nós integrou, também, 
as duas últimas direcções. Este 
ano o desafio acabou por ser 
ainda mais acrescido face à actual 
situação que se vive no país, mas 
consideramos que o evento será, 
dentro das limitações, um sucesso. 
Por si só, a reinvenção da festa 
nestas circunstâncias já é um 
sucesso. 
Para si, o que trazem estas 
festas a Palmela?
Eu considero, e, se calhar, arrisco-
me mesmo a dizer, que a Festa 
das Vindimas é a maior montra 
de promoção de Palmela a todos 
os níveis, tanto pela sua marca, 
pelo seu território e pelas suas 
actividades. Acho que é um dos 
principais eventos desenvolvidos 
na vila, sem menosprezar os 
outros. Para mim, a Festa das 

ENTREVISTA ANDRÉ CABICA

Vindimas, pela sua abrangência 
e pela quantidade de pessoas 
que mobiliza anualmente, há-
de ser seguramente um dos 
maiores eventos promocionais do 
concelho. 
O programa deste ano acontece 
de uma forma diferente. 
Que momentos tentaram 
manter comparativamente às 
anteriores edições?
Nós, em primeiro lugar, fizemos 
uma análise da maioria das 
actividades que normalmente 
acontecem na Festa das Vindimas. 
Esta é a festa do género mais 
antiga de Portugal e tem com 
ela associada uma série de 
iniciativas muito características. 
Por exemplo, o dia da inauguração 
é um momento muito simbólico, 
assim como o é a gala de eleição 
da Rainha das Vindimas, a pisa da 
uva e a bênção do primeiro mosto 

As actividades 
culturais foram 
escolhidas 
consoante o 
que nos foi 
permitido e 
com aquilo que 
estaria ao nosso 
alcance

Maria Carolina Coelho
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medida preventiva. Não quisemos 
essa imagem, e não queremos, de 
todo, que se aglomerem muitas 
pessoas no decorrer destes dias, 
e, por isso, decidimos espaçar no 
tempo as nossas actividades. 
Mesmo a nível da edição, esta 
seria a número 58, mas também 
optámos por não celebrar e 
não manifestar que esta seria a 
comemoração da quinquagésima 
oitava edição da Festa das 
Vindimas. Pensámos, então, em 
realizar um projecto totalmente 
diferente e chegámos ao Vindimas 
2020. Este não representa a 
habitual Festa das Vindimas e não 
é a comemoração da 58.ª edição. 
Essa será passada em claro este 
ano e será retomada em 2021. 
Decidimos, também, espaçá-la 
no tempo para obrigar as pessoas 
a terem mais oportunidades 
para escolher as actividades em 
que querem participar, de forma 
a evitar que elas se pudessem 
aglomerar nos seis habituais dias 
de festa, dias em que existe uma 
quantidade muito grande de 
actividades a decorrer. 
Como foram escolhidas as 
actividades que compõem o 
programa deste ano?
As actividades mais tradicionais 
e as mais simbólicas tentámos 
adaptar. As actividades culturais 
foram escolhidas consoante o que 
nos foi permitido e com aquilo 
que estaria ao nosso alcance ser 
possível de ser realizado. Sabemos 
que podemos utilizar o Cineteatro 
São João, mas optámos por 
utilizar o Largo de São João. Em 
actividades exteriores estamos 
muito limitados. Teremos um 
espectáculo drive-in, que foi a 
forma que arranjámos de fazer 
com que as pessoas mantenham 
o devido distanciamento social 
mas que possam interagir entre 
si. Com base nestes critérios, 
sempre a pensar na salvaguarda da 
segurança das pessoas, tentámos 
adaptar as actividades ao que nos 
foi possível. 
Não teria sido mais simples 
mandar a ‘toalha ao chão’?
Nós pensámos bastante e 
questionámo-nos muito de 
qual seria o melhor caminho a 
seguir. Enquanto associação 
consideramos que temos uma 
responsabilidade perante os 
sócios, a comunidade de Palmela 
e o contexto socioeconómico 
relacionado com os produtores. 
Achámos, então, que 
independentemente do contexto 
actual, poderíamos sempre 
adaptar as nossas acções. No 
fundo foi isso que fizemos. Ao 
mesmo tempo que tentámos 

e o cortejo alegórico. Até há alguns 
anos o fogo de artifício também 
o era, momento que acabou por 
deixar de acontecer. Estas são as 
principais actividades que nós, de 
alguma forma, quisemos recriar. A 
eleição da rainha não existirá, da 
mesma forma que não existirá a 
Festa das Vindimas propriamente 
dita, mas decidimos organizar 
um talk-show em substituição. O 
dia da inauguração também não 
acontecerá, mas está agendada 
uma cerimónia de abertura. O 
único momento que se mantém 
igual é a pisa da uva, ainda que não 
presencialmente devido ao actual 
contexto. Não haverá o cortejo 
alegórico, mas fizemos questão 
de manter a componente cultural, 
sendo esta muito rica, assim 
como a componente desportiva, 
em que o programa abrange 
também algumas actividades. 

Vamos, então, ao longo do mês de 
Setembro, ter alguns concertos 
e algumas provas, ainda que 
adaptados.
Decidiram, então, distribuir 
a Festa das Vindimas pelos 
quatro fins-de-semana de 
Setembro. Como chegaram a 
este resultado?
A Festa das Vindimas é um evento 
que mobiliza cerca de 400 mil 
pessoas em apenas seis dias. 
Portanto houve uma condição, 
vincada desde o primeiro 
momento, que foi a não realização 
de actividades, eventos e festivais 
até ao dia 30 de Setembro. Por 
este motivo, a Festa das Vindimas 
não pôde ser organizada como 
habitualmente. Depois de a 
datarmos cronologicamente, 
poderia ser sinónimo de que 
iriamos estar a fugir àquilo que 
estava, e está, imposto como 

salvaguardar a saúde das pessoas, 
tanto das que nos visitam como 
dos habitantes da vila, tentámos 
dar alguma esperança de que, 
de facto, é possível fazer alguma 
coisa. O que é importante é que 
a indústria prossiga com a sua 
actividade e que volte a retomar 
aos poucos a sua actividade 
normal. 
Até ao momento qual a opinião 
que têm recebido da população 
em não terem deixado passar a 
data em vão?
Nós sabemos que vivemos numa 
altura difícil e, por esse motivo, 
as opiniões estão um bocadinho 
extremadas. Sabemos que há 
pessoas que estão do nosso lado, 
as mais bairristas, que realmente 
gostam da Festa das Vindimas e 
que percebem o que estamos a 
fazer. Numa fase inicial, quando 
começámos a planear o evento, 
surgiram algumas vozes contra, 
no fundo a contestar algumas 
intenções que ainda nem estavam 
manifestadas. As pessoas ainda 
nem sabiam o que é que iria 
acontecer e muitas delas optaram 
logo por lançar uma crítica. 
Mas, na minha opinião, com o 
passar do tempo, e com a forma 
como construímos o projecto e 
como temos vindo a comunicar, 
considero que as pessoas 
começaram a perceber que 
estamos a desenvolver actividades 
minimamente responsáveis. 
O que sente a associação com 
este resultado? 
Nós estamos felizes porque temos 
lançado as nossas actividades. 
Tem havido uma boa receptividade 
à maioria das iniciativas que 
estamos a promover, e temos, no 
fundo, percebido que o caminho 
que escolhemos tem sido o mais 
acertado. 
Existiram outros planos para a 
Festa das Vindimas deste ano?
Outras possibilidades existiram, 
mas sempre condicionadas 
por vários factores, inclusive 
pelo factor orçamental. A este 
nível estamos condicionados 
porque a nossa maior fonte de 
receita acaba por ser a venda 
do espaço e isso não existirá. 
Ainda que tenham existido 
outras intenções, acabaram por 
se dissipar. Apesar de termos 
tido outras intenções, até a nível 
de espectáculos com nomes 
importantes, isso ficou desde logo 
condicionado porque queríamos 
evitar aglomerados de pessoas, 
pois sabíamos que seria uma 
situação complicada de controlar, 
e porque financeiramente também 
estávamos muito limitados, o que 
não nos possibilitou arriscar mais. 

Tentámos 
salvaguardar 
a saúde das 
pessoas, tanto 
das que nos 
visitam como 
dos habitantes 
da vila
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Rui Salvador

Presidente da CVRPS 
explica que o retoma 
é ainda incerta. Sobre 
a festa palmelense, 
não se mostra 
desencorajado 

HENRIQUE SOARES

Espera-se “boa 
vindima”, mas há 
“pressão nos preços”

Com um ano bastante atípico ainda 
em curso, as vinhas e os vinhos não 
fogem às crises que se enfrentam 
actualmente. No entanto, e a curto 
prazo, os produtos vitivinícolas da re-
gião estão numa situação “normal”, 
mas com produtores bem atentos ao 
que a retoma, ou a ausência dela, vai 
trazer.

Henrique Soares, presidente da 
Comissão Vitivinícola Regional da 
Península de Setúbal (CVRPS), ex-
plicou a O SETUBALENSE a situação 
actual do meio: “O ano vitivinícola 
correu relativamente bem e foi um 
ano normal. Estamos à espera de uma 
boa vindima. Depois, o processo de 
compra e venda de uvas e vinho é que 

Presidente da Comissão Vitivinícola destaca que a Festa das Vindimas é importante para os produtores

ARQUIVO / DR

pode ser afectado…”.
O responsável frisou ainda que a 

região de Setúbal pode nem ser tão 
prejudicada pela pandemia Covid-19, 
no imediato, porque “tem um históri-
co de stocks baixos e pode não afec-
tar já nesta vindima”. 

“Esperamos que a retoma nos vá 
aproximando ao que era o consumo 
e as vendas da região antes de tudo 
isto acontecer”, afirmou.

Como seria de esperar, contudo, “a 
pressão nos preços” vai fazer-se sen-
tir, mesmo sendo ainda “muito cedo 
para analisar”. “O canal dos hiper e 
supermercados, que é o mais forte, 
ajudou a região. Mas os que traba-
lham mais com lojas e restaurantes 
podem vir a precisar de baixar ainda 
mais os preços. A retoma ajudou, as 
pessoas saíram de casa, foram de 
férias, etc. Vamos ver como é a reto-
ma”, acrescentou.

Mas, explica Henrique Soares, ape-
sar de o canal mais forte ter “ameni-
zado” os problemas, até aí existe uma 
“pressão” que obriga as empresas e 
os produtores “a vender mais barato, 
também pelo aumento da concor-
rência e diminuição da procura”. “É 
preocupante. Mesmo que alguns te-

nham vendido o mesmo, fizeram-no 
de forma menos rentável”, afirmou.

“A maior festa de vinho   
e vinha da região”
Sobre a Festa das Vindimas, tão in-
característica este ano, refutou a 
ideia de que o formato marque pela 
negativa, “porque apesar de tudo 
existem iniciativas”, como as provas 
comentadas, entre outros eventos.

“Claro que é uma grande festa po-
pular e é mais um momento que se 
perde, mas em boa hora se avançou 
para uma forma diferente e durante 
quatro fins-de-semana haverá o con-
tributo possível”, disse. Assumindo 
que “em matéria de vinho e vinha é 
a maior festa da região”, afirmou que 
este é um evento “muito marcado para 
o local – Setúbal e Lisboa, mas também 
para o nacional”. Isto porque, segundo 
o responsável da CVRPS, “sábado e 
domingo trazem muita gente de fora”.

“Este lado comercial é importante 
para os produtores, especialmente 
os mais pequenos ou que não estão 
no supermercado, e essas vendas 
têm o seu significado. Acaba por ser 
um bom meio de divulgação para os 
vinhos da região”, finalizou.

Rui Salvador

Presidente da Junta de 
Freguesia de Palmela 
assume alguma tristeza, 
mas também que 
ninguém esmorece e a 
festa está viva

Em 2020, a Festa das Vindimas não 
terá os mesmos moldes, é verdade, 
mas não é um programa diferenciado 
e de cariz mais “virtual” que esmorece 
drasticamente os palmelenses. Foi 
essa a ideia que Jorge Mares, presi-
dente da Junta de Freguesia de Pal-
mela, transmitiu a O SETUBALENSE.

Destacou que, “como palmelen-
se”, mais do que primeiras memórias 
concretas da festa, guarda um senti-
mento constante desde jovem: ale-
gria. É com alegria que recorda e vive 
ainda as festas, bem como o povo de 
Palmela, que este ano verá, devido à 
Covid-19, uma festa diferente.

“Terá de ser obrigatoriamente 
uma festa em moldes diferentes. O 
grupo de jovens que se juntou para 
organizar a festa comprometeu-se 

JORGE MARES

“Teimosia e 
bairrismo” mantêm 
a “alegria” da festa 
da terra

a não deixar cair a tradição e quan-
do nos apresentaram a ideia achá-
mos muito bem. Isto, é claro, desde 
que se cumpram todas as regras de 
saúde e segurança”, começou por 
afirmar.

Voltando aos sentimentos, Jorge 
Mares destaca estar “feliz” pela “co-
ragem” dos organizadores. “Não de-
sistiram do evento que é a imagem 
de marca de Palmela. É um grande 
desafio para todos, porque organi-
zar uma festa nunca é fácil, e neste 
contexto… mas são momentos sim-
bólicos que visam manter a tradição 
e o espírito da festa”, referiu.

“É evidente que nos entristece 
não podermos fazer a festa como 
ela era e as pessoas ressentem-se 
um pouco. Mas a população de Pal-
mela compreende e não há grandes 
contrariedades nem controvérsias. 
As pessoas aceitam, para bem da 
saúde e da segurança de todos”, 
acrescentou.

O responsável palmelense já foi 
por duas vezes presidente da or-
ganização da Festa das Vindimas e 
isso nota-se no seu discurso, quer 
referindo-se ao que haverá, quer fa-
lando do que deixou de haver devido 
à pandemia.

“Como palmelense que sou, nasci-
do aqui, faço votos para que para o 
ano tudo volte àquilo que era, apesar 
de eu achar que nada vai ficar como 
dantes. Nem se calcula o trabalho 
que dá para colocar uma festa destas 
de pé”, frisou.

Jorge Mares explicou ainda que a 
“insistência e teimosia” na realização 
da Festa das Vindimas tem muito a 
ver com o “bairrismo” das gentes de 
Palmela. “As pessoas daqui não gos-
tam de desistir e abandonar causas. 
E isso fez com que jovens da nossa 
terra metessem mão ao trabalho. 
Daí o nosso apreço e solidariedade, 
porque é uma missão difícil, mas 
também muito gratificante para to-
dos”, garantiu.

“A Festa das Vindimas existe e 
vai ser feita. Tem cartaz e progra-
ma. Permanece sempre no coração 
das pessoas de Palmela e faz parte 
da nossa matriz identitária”, disse 
ainda.Jorge Mares
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4 de Setembro
Sexta-feira

21h30
Sessão Solene – Vindimas 2020
Lançamento da Revista “Vindimas 
2020”
Local: Biblioteca Municipal

1ª. Rampa Virtual da Festa das 
Vindimas
Evento virtual a decorrer entre os 
dias 4 e 8 de Setembro
Informações: desporto.
festadasvindimas@gmail.com
Valor de participação: 4 euros por 
pessoa
Organização: Associação das Festas 
de Palmela – Festa das Vindimas / 
Ciclomania

5 de Setembro
Sábado

17h00
Funparra - Desfile
Local: Ruas de Palmela
 
21h30
Talk-show Vindimas 2020
Com: Jorge Serafim | The Peakles 
| Toy
Local: Cineteatro São João
Valor de participação: 12 euros por 
pessoa
Bilhetes disponíveis na plataforma 
BOL e no Cineteatro São João

6 de Setembro
Domingo

11h00
Pisa da uva e bênção do 1º mosto
Local: Largo do Município

12h00
Missa de Acção de Graças
Local: Igreja Matriz de São Pedro

18h00
New Music Collective
Local: Anfiteatro do Parque 
Venâncio Ribeiro da Costa
Valor de participação: 3 euros por 
pessoa
Bilhetes disponíveis na plataforma 
BOL e no Cineteatro São João

11 de Setembro
Sexta-feira

BTT Paper
Evento virtual a decorrer entre os 
dias 11 e 14 de Setembro
Percurso: Palmela / Serra do Louro 
/ Quinta do Anjo / Serra do Louro / 
Vale dos Barris / Palmela
Valor de participação: 4 euros por 
pessoa

Programa Festas das Vindimas 2020
19 de Setembro
Sábado

08h30
Minitorneio de futebol Vindimas 
2020
Organização: Associação das Festas 
de Palmela – Festa das Vindimas / 
Palmelense Futebol Clube
Local: Campo Cornélio Palma
 
15h00 / 19h00
15ª. Prova de Orientação 
Vindimas 2020
Local: Vila de Palmela, recolha de 
mapa e partida no Largo São João
Inscrições até 17 de Setembro para 
josep.pinho@espalmela.net
Informações: oriespalmela.
blogspot.com. 
Organização: Associação das Festas 
de Palmela –Festa das Vindimas / 
ESPalmela/ ESPinhalNovo

20h00
Adiafa no Castelo
Local: Bobo da Corte
Animação Musical: Diana Cravo Duo
Valor de participação: 20€ por 
pessoa
Organização: Associação das Festas 
de Palmela –Festa das Vindimas / 
Bobo da Corte
Inscrições: bobodacorte.palmela@
gmail.com / 935 205 936

20 de Setembro
Domingo

17h00
Prova Comentada
Combate de Castelões – Areias vs. 
Calcários
Com: Bernardo Cabral – Pegos 
Claros e Pedro Simões – Casa 
Agrícola Horácio Simões
Escanção: Gonçalo Patraquim
Local: Biblioteca Municipal
Valor de participação: 5 euros por 
pessoa
Bilhetes disponíveis na plataforma 
BOL e no Cineteatro São João

18h00
Grupo de animação itinerante
Desfile

25 de Setembro
Sexta-feira

19h00
Sunset
Espumantes de eleição, as novas 
pérolas da região
Local: WineLove

21h30
Grupo de guitarras da S.I.M.
Com: Carmen Matos, Carolina 

Informações: desporto.
festadasvindimas@gmail.com

21h30
Sociedade Filarmónica 
Humanitária
Transmissão Online de espectáculo 
gravado

12 de Setembro
Sábado

21h30
Miguel Azevedo
Espectáculo Drive-in
Local: Parque de estacionamento 
detrás de São Pedro
Valor de participação: 2,5 euros por 
pessoa + um alimento para pessoas 
ou animais a reverter para projecto 
Banco Solidário de Alimentos e/ou 
Quintinha ABC
Bilhetes disponíveis na plataforma 
BOL e no Cineteatro São João

13 de Setembro
Domingo

17h00
Prova Comentada
Vinhos Monocasta vs. Multicasta
Com: Filipe Cardoso –Quinta do 
Piloto e João Palhoça – Adega 
Fernão Pó
Escanção: Gonçalo Patraquim
Local: Biblioteca Municipal
Valor de participação: 5 euros por 
pessoa
Bilhetes disponíveis na plataforma 
BOL e no Cineteatro São João

17h00 
Grupo de animação itinerante
Desfile

18h00
Coral Loureiros
Concerto à Janela
Local: Largo do Touril

18 de Setembro
Sexta-feira

19h00
Sunset Dinner Alive – Na Casa do 
Castelo
Espumantes de eleição, as novas 
pérolas da região
Local: Casa do Castelo
Informações/ marcações: 
casadocastelo.palmela@gmail.
com/ 964 096 121 

21h30 
Concerto Orquestra Loureiros
Sociedade Filarmónica Palmelense 
– Loureiros
Local: Cineteatro São João

Matos e Vanessa Cabral
Local: Cineteatro São João

26 de Setembro
Sábado

14h30
Curso de iniciação à prova de 
vinhos
Por Gonçalo Patraquim 
Local: Biblioteca Municipal
Valor de participação: 35 euros por 
pessoa
Bilhetes disponíveis na plataforma 
BOL e no Cineteatro São João

15h00
Festival de natação virtual 
Vindimas 2020
Local: Piscina Municipal de Palmela
Informações e Inscrições: geral@
palmeladesporto.pt / www.
palmeladesporto.pt
Organização: Associação das Festas 
de Palmela – Festa das Vindimas / 
Palmela Desporto

20h00
Rally Paper
Concelho de Palmela
Valor de participação: 10 euros por 
automóvel
Informações: desporto.
festadasvindimas@gmail.com

20h00
Jantar vínico
Local: Foyer do Cineteatro São João

Animação Musical: David Piçarra
Valor de participação: A definir
Bilhetes disponíveis (brevemente)

27 de Setembro
Domingo

17h00
Prova comentada
Batalha dos Moscatéis Setúbal 
vs. Roxo
Com: Enólogos sob confirmação
Escanção: Gonçalo Patraquim
Local: Biblioteca Municipal
Valor de participação: 5 euros por 
pessoa. Bilhetes disponíveis na 
plataforma BOL e no Cineteatro 
São João

19h00
Sessão de entrega de prémios
Local: Cineteatro São João

21h30
Espectáculo de encerramento 
TERRA “novo TANGO velho”
Pedro Santos – acordeão
João Pedro Silva – saxofone
Romeu Santos – contrabaixo
YanMikirtumov – piano
Graciana Romeo & Juan Capriotti – 
Bailarinos convidados
Local: Cineteatro São João
Valor de participação: 4 euros por 
pessoa
Bilhetes disponíveis na plataforma 
BOL e no Cineteatro São João.
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Palmela

Com o 
crescimento 
da Festa das 
Vindimas, 
várias foram 
as entidades 
e instituições 
que começaram 
a apoiar a sua 
realização

Chegado o mês de Setembro é tem-
po de ‘arregaçar as mangas’ e cami-
nhar em direcção às vinhas, para dar 
início à época das vindimas. Quem 
de Palmela é sabe que esta é a tradi-
ção e que, com ela, chega em breve 
mais uma Festa das Vindimas, vista 
como um momento de celebração 
da cultura e do vinho na vila. A sua 
primeira edição remonta a 1963, ano 
em que, “para cumprimento do de-
sejo de todos aqueles que sonhavam 
com uma festa anual que exaltasse 
os valores e riquezas da região que, 
neste caso, são a uva e o vinho”, “ho-
mens como Álvaro Cardoso, o então 
presidente da autarquia, e Tito Mon-
teiro” avançaram para a “criação de 
uma festa com este cariz”, descreve 
a Câmara Municipal de Palmela no 
livro-memória publicado na come-
moração dos 40 anos de história da 
Festa das Vindimas. 

Cinco anos antes, em 1958, “já 
Tito Monteiro idealizava as festas, 
chegando mesmo a projectar uma 
carreta”. A primeira edição da Festa 
das Vindimas acabou por acontecer 
mais tarde porque, segundo a infor-
mação do mesmo livro, Álvaro Car-
doso afirmou: “houve o problema de 
Goa e o problema de África em 1961 e 
nós achámos que não havia ambien-
te para a festa (…) foi-se anuando até 
surgir em 1963”.

A primeira comissão organizadora 
foi então, neste ano, formada, à qual 
aderiram “Álvaro Cardoso, Jacinto 
Pereira, José Carvalho e Silva, Ma-
nuel Barrocas, Artur Donga, Joaquim 

Costa, Victor Borrego, Ezequiel Ca-
leira, Ulisses Machado, João Camolas 
de Oliveira e Silva, Firmino Contente, 
Acácio Chula, Henrique Rodrigues 
e Manuel Pinto”. O passo seguinte 
foi decidir qual a melhor data para a 
sua realização. Seguindo alguns cri-
térios, Álvaro Cardoso seleccionou-a 
consoante “o período da colheita das 
uvas”, não podendo esta coincidir 
“com outras festas vizinhas”. Ficou, 
assim, por si definido que a Festa 
das Vindimas iria passar a acontecer 
anualmente “no primeiro domingo 
de Setembro”, uma vez que “a Festa 
em Honra de Nossa Senhora da Ata-
laia, no Montijo, decorria no último 
domingo de Agosto e as Festas de 
Nossa Senhora da Boa Viagem, na 
Moita, no segundo domingo de Se-
tembro”.

E assim arrancou oficialmente a 
primeira Festa das Vindimas em Pal-
mela, contando com “quatro dias de 
arraial, música, cortejos e fogos”, em 
que o único apoio que recebeu foi do 
município “no pagamento da electri-
cidade”, enquanto que as restantes 
despesas “foram pagas através do 
recurso a um peditório realizado na 
vila”. Nos anos seguintes, com o seu 
crescimento, várias foram as entida-
des e instituições que começaram a 
apoiar a sua realização, como, por 
exemplo, “a Junta Distrital de Setú-
bal e a Junta Nacional do Vinho e pe-
los viticultores”. No final desta déca-
da, as festas “alcançaram qualidade 
e notoriedade a ponto de justificar, 
em 1969, a visita do Presidente da 
República Américo Tomaz”. 

Volvidos 58 anos, a Festa das Vin-
dimas continua a levar a Palmela “o 
arraial, o corrupio de gente, música 
nas ruas, cortejos e vinho, muito vi-
nho”. Por ano, visitam a vila milhares 
de pessoas, que esperam encontrar 
na festividade “animação, convívio” 
e, sobretudo, “os três principais mo-
mentos emblemáticos, bem vinca-
dos desde o primeiro ano: a Gala 
de Eleição e Coroação da Rainha da 
Festa das Vindimas, o Cortejo Etno-
gráfico e a pisa da uva e a bênção do 
1º mosto”. 

No presente ano, devido à pro-
pagação da Covid-19, a tradicional 
festa não pôde ser organizada, mas, 
para não deixar de assinalar a data, a 
actual comissão organizadora deci-
diu planear um programa diferente, 
adaptado ao actual momento vivido, 
surgindo, assim, a edição Vindimas 
2020. A pisa da uva, medição do mosto e o cortejo são momentos altos da festa 

Maria Carolina Coelho

Festa das Vindimas 
celebra a cultura de 
Palmela e o vinho da 
região há 58 anos
Criada em 1963, festividade nasceu “para cumprimento do 
desejo de todos aqueles que sonhavam com uma festa anual 
que exaltasse os valores e riquezas da região”

COM ANIMAÇÃO, CONVÍVIO E MOMENTOS EMBLEMÁTICOS
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A pisa da uva, medição do mosto e o cortejo são momentos altos da festa 

FOTOS: DR

A cerimónia da pisa da uva e a 
bênção do primeiro mosto é “o 
único momento emblemático 
que se mantém como o 
conhecemos” no programa da 
Festa das Vindimas deste ano, 
ainda que “provavelmente 
vá acontecer de forma não 
presencial”, afirmou André 
Cabica, presidente da direcção 
da Associação das Festas de 
Palmela – Festa das Vindimas. 
Agendado para 6 de Setembro, 
pelas 11h00, no Largo do 
Municipio, este continua a 
ser um dos momentos mais 
marcantes para os palmelenses 
que, anualmente, se juntam 
neste domingo para assistir à sua 
realização.

Como manda a tradição, 
“um cortejo de camponeses 
transporta em grandes cestos 
as primeiras uvas das vinhas 
do concelho, caminhando do 
Largo do Chafariz rumo ao Largo 
do Município. Todos os cestos 
são despejados dentro de uma 
lagariça, colocada perto da Igreja 
de S. Pedro, onde a uva é pisada. 
Logo que o fruto se transforma, 
é recolhida uma amostra. 
Aferido o seu grau alcoólico, 
transporta-se o líquido dentro 
de seis pequenos barris até ao 
altar, lugar onde é benzido”, 
descreve o livro-memória 
publicado na comemoração 
dos 40 anos de história da 
Festa das Vindimas. Do mosto 
“resultam vários litros de vinho, 
posteriormente distribuídos por 
todas as paróquias do concelho, 
para a celebração da Eucaristia”.

Pisa da uva  
Tradicional 
cerimónia 
acontece 
este ano sem 
público

Maria Carolina Coelho

Seleccionada em 
1974 para ser “o 
símbolo feminino” 
da festividade, foi 
a primeira mulher 
escolhida através do 
voto do público

MARIA HELENA RIBEIRO

“Ser eleita Rainha da Festa 
das Vindimas é um marco 
importante que fica para a vida”

A Gala de Eleição e Coroação da Rai-
nha representa um dos momentos 
mais esperados pela população quan-
do é organizada uma nova edição da 
Festa das Vindimas, sendo este um 
espectáculo considerado como um 
dos mais emblemáticos. O lugar a 
Rainha das Vindimas, disputado 
anualmente por cerca de 15 jovens, 
representa “o símbolo feminino do 
evento”, na qual a representante 
escolhida vai estar “presente em 
todos os actos da festa”, descreve 
a Câmara Municipal de Palmela no 
livro-memória publicado na come-
moração dos 40 anos de história da 
Festa das Vindimas.  

Para Maria Helena Ribeiro, eleita 
aos 19 anos a primeira Rainha das 
Vindimas depois da Revolução de 
25 de Abril de 1974, este momento 
“foi ainda mais especial por ter sido 

Helena Ribeiro foi Rainha das Vindimas aos 19 anos. Hoje conta 65 e mantém a ligação à festa

DR

ção da Covid-19, a comissão organi-
zadora da Festa das Vindimas tomou 
a decisão de organizar um “talk-show 
que substituirá o momento emblemá-
tico, mas que estará envolto na temá-
tica”, revela André Cabica, presidente 
da direcção da Associação das Festas 
de Palmela – Festa das Vindimas. 

O espectáculo, agendado para sá-
bado no Cineteatro São João, vai ser 
moderado pelo comediante Jorge 
Serafim e “terá alguns convidados 
que vão ser entrevistados”, explica 
o presidente da associação. Entre os 
convidados vão marcar presença “os 
dois sócios fundadores vivos, João 
Camolas e Ulisses Machado, a primei-
ra Rainha eleita depois da Revolução 
do 25 de Abril de 1974, Maria Hele-
na Ribeiro, o presidente da Câmara 
Municipal de Palmela, Álvaro Balseiro 
Amaro, e, ainda, Leonor Freitas, em-
presária da Casa Ermelinda Freitas”.

“Depois contaremos com a actua-
ção da banda residente The Peakles 
e do cantor Toy, que vai certamente 
animar a noite”, refere André Cabica. 
Para além disso, o público vai contar, 
ainda, com “alguns momentos de 
promoção dos produtos e dos pro-
dutores da região”. A entrada tem 
um custo de 12 euros para a 1.ª e 2.ª 
plateias e de 10 euros para o balcão, 
e os bilhetes podem ser adquiridos 
na plataforma BOL e no Cineteatro 
São João. 

escolhida pelas pessoas que estavam 
na plateia e não por pessoas convi-
dadas para tal, como aconteceu 
anteriormente”. “Fui escolhida por-
que as pessoas entenderam que eu, 
naquele ano, era a pessoa com mais 
condições”, revela. 

Passados 46 anos, recorda com ca-
rinho o momento em que foi seleccio-
nada: “É um momento inesquecível. 
Todo esse dia é muito bonito, da-
queles que nunca se esquecem. Vivi 
muito aquele dia porque, para nós que 
somos da terra, esta é a festa máxima 
da vila. Ser escolhida para ser a Rainha 
da Festa das Vindimas é um marco im-
portante que fica para a vida”. 

A partir desse momento, Maria 
Helena Ribeiro, actualmente com 
65 anos, nunca mais se afastou da 
organização da festividade, fazendo 
“questão de continuar a participar e 
a ajudar”. “Até há cerca de seis anos 
fazia parte da direcção, onde estive 
também durante seis anos. Sempre fiz 
parte da Festa das Vindimas, quer seja 
na organização do Cortejo Alegórico, 
quer seja na acção mais emblemática 
da festa para mim, que é a pisa da uva 
e a bênção do 1.º mosto”, afirma. 

Talk-show substitui Gala   
de Eleição da Rainha
Na impossibilidade de realizar a Gala 
de Eleição e Coroação da Rainha nos 
moldes habituais devido à propaga-
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ANUNCIE
NO SEU 
DIÁRIO

DA REGIÃO

Classificados

          Precisa-se
Cabeleireira/o

entrada imediata.
Tlm. 963973920

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

O SEGREDO DAS CARTAS 

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

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

Edital
N.º 159/DAFRH-DAAG/2020

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Câmara Municipal do Município de Palmela:
Torna público, no uso das competências que lhe estão atribuídas pelo artigo 35º, n.º 1, alínea t), 
do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 
cumprimento e para os efeitos do disposto no artigo 56º do mesmo regime legal que, no passado 
dia 03 de junho de 2020, a Câmara Municipal de Palmela deliberou requerer a declaração de utili-
dade pública da expropriação da área de 988,00 m2, que confronta do norte com herança indivisa 
aberta em nome de Manuel Gonçalves Cardoso, do sul com herança indivisa aberta em nome de 
Manuel Gonçalves Cardoso, do nascente com Concarfil – Sociedade de Construções, Lda., e do 
poente com herança indivisa aberta em nome de Manuel Gonçalves Cardoso, do prédio sito em 
Venda do Alcaide, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o nº 4559, e in-
scrito na matriz predial rústica sob o artigo 241, secção G, da freguesia de Pinhal Novo, de que é 
proprietária a herança indivisa aberta em nome de Manuel Gonçalves Cardoso, NIF 706413784, 
com morada em Rua Bartolomeu Dias, Quinta Cardoso, Pinhal Novo, e cujos herdeiros, em co-
mum e sem determinação de parte ou direito, são Mário Fernando Moreira Cardoso, contribuinte 
fiscal nº 127766634, casado no regime da comunhão de adquiridos com Felismina do Rosário Pires 
Coelho Marreiros Cardoso (NIF 126691991), e Helena dos Reis, divorciada, contribuinte fiscal nº 
113154968, com vista à realização da obra de regularização da Ribeira da Salgueirinha.
Nos termos do disposto nos artigos 10.º, n.º 5 e 11º, nºs 1 e 5 do Código das Expropriações foram re-
metidas comunicações ao proprietário (herança indivisa), seus herdeiros e cônjuge de um dos herdeiros 
com vista a diligenciar pela aquisição por via do direito privado. Porquanto tais comunicações foram 
devolvidas, por não terem sido reclamadas, procede-se à notificação, por esta via, em cumprimento do 
disposto no art. 11º, nº 4 do Código das Expropriações, publicitando quer a resolução de requerer a de-
claração de utilidade pública expropriativa quer a existência de proposta de aquisição por via do direito 
privado da mencionada área da identificada parcela, pelo valor de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros).
Para esclarecimento sobre o conteúdo da referida proposta, deverá ser contactado o Gabinete Ju-
rídico da Câmara Municipal de Palmela, com sede em Travessa do Brazão, nº 4, em Palmela.
Mais se informa, que os notificandos dispõem do prazo de 30 dias, a contar da última publicação 
nos jornais, para dizer o que se lhes oferecer sobre a proposta apresentada, podendo a contrapro-
posta ter como referência o valor que for determinado em avaliação documentada por relatório 
elaborado por perito da sua escolha, e que a recusa ou a falta de resposta no prazo referido ou ainda 
de interesse na contraproposta confere ao Município a faculdade de apresentar o requerimento 
para declaração de utilidade pública, nos termos do art. 11º, nº 5 e 6 do Código das Expropriações.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.
Palmela, 21 de agosto de 2020.

O Presidente da Câmara

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

VENDO GARAGEM
EM SETÚBAL

SITUADO NAS COLINAS
DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS: 
• ÁREA UTIL DE 48M2; 

• GARAGEM / BOX FECHADA;
• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM 

COM COMANDO À DISTANCIA;
• QUADRO ELÉTRICO 

INDEPENDENTE;
• DUAS GRANDES JANELAS PARA  
A RUA O QUE LHE PROPORCIONA 

MUITA LUZ NATURAL;
• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS

VALOR: 28.000€
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112
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PUBLICIDADE

JUVENÁLIA 
DUARTE PITEIRA 

ALONSO

MARIA LUÍSA DIAS 
BRANCO 

DA CONCEIÇÃO

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

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.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Arnaldo José Canas Pena. A fa-
mília 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.

(1934 – 2020)(1949 – 2020)(1946 – 2020)(1944 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco Clínico

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

NASCEU 31/12/1929

    FALECEU A 30/08/2020

MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS 
CLAUDIO DA SILVA

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua família tem o doloroso dever de participar 
o falecimento da sua ente muito querida e de 
agradecer reconhecidamente a todos os que se 
dignaram acompanhá-la à sua última morada, 
bem como aos que das mais diversas formas, lhes 
manifestaram pesar.    
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Região

Na forja está a 
elaboração de uma 
carta arqueológica 
subaquática, a partilhar 
entre as autarquias de 
Alcácer, Grândola e 
Sines

PROJECTO VISA INVENTARIAR PATRIMÓNIO NAUFRAGADO

Especialistas mergulham nas 
águas alentejanas para recuperar 
tesouros quinhentistas

O património cultural subaquáti-
co do Alentejo Litoral vai agora ser 
recuperado e inventariado, no âm-
bito do projecto “Um Mergulho na 
História”. A iniciativa resulta de um 
protocolo de colaboração entre a 
Direcção-Geral do Património Cul-
tural (DGPC) e o Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA), que 
vai permitir desenvolver "um sistema 
de informação geográfico que supor-
te processos de decisão e gestão do 
património cultural subaquático, o 
registo, análise e inventariação" dos 
sítios arqueológicos daquela região 
alentejana.

Vencedor do Orçamento Participa-
tivo Portugal (OPP) 2018, o projecto 
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possibilitará “caracterizar, num perío-
do de 24 meses, os vestígios arqueo-
lógicos relacionados com o patrimó-
nio cultural náutico e subaquático e 
criar conteúdos em formato digital, 
recorrendo à realidade aumentada 
e virtual”, revelou o IPMA em comu-
nicado.

O projecto visa também “a promo-
ção do envolvimento das populações 
locais na temática da arqueologia 
náutica e subaquática como um va-
lor cultural e a formação do treino em 
arqueologia náutica e subaquática a 
alunos do ensino superior”.

“Um Mergulho na História” foi 
criado por uma equipa multidiscipli-
nar de arqueólogos subaquáticos, 
historiadores, engenheiros, biólo-
gos, estudantes e voluntários, que 
pretendem desenvolver uma carta 
arqueológica subaquática integrada 
da costa do Alentejo Litoral. A referi-
da carta, segundo os promotores do 
projecto, permitirá “registar naufrá-
gios por regiões, com análise crítica, 
com os sítios inventariados a serem 
analisados e catalogados em relação 
à sua relevância, estabilidade, amea-

ças, custos de monitorização, registo 
ou intervenção”.

Canhões, moedas em ouro  
e lingotes de prata
“De moedas em ouro a canhões em 
ferro, de lingotes de prata a astrolá-
bios em bronze, de pratos em esta-
nho a navios em carvalho português, 
dos ossos dos marinheiros quinhen-
tistas à tradição oral das gentes do 
mar, tudo isto está no fundo do mar 
português e na memória do nosso 
povo”, afirmam os responsáveis.

Utilizando “tecnologia portuguesa” 
para “encontrar e resgatar das pro-
fundezas esses vestígios até agora 
esquecidos”, os promotores do pro-
jecto querem “promover uma investi-
gação científica rigorosa que localize, 
inventarie e coloque esses naufrágios 
até agora perdidos ao alcance de to-
dos os cidadãos”.

A carta arqueológica subaquática 
será partilhada com a Marinha Portu-
guesa, a Polícia Judiciária, os serviços 
dos ministérios da Cultura e do Mar e 
as autarquias de Alcácer do Sal, Grân-
dola e Sines. Lusa

INSTAGRAM

Odemira 
promove 
concurso 
fotográfico 
sobre 
a beira-mar

O Município de Odemira, no âmbito 
da Bandeira Azul, está a promover um 
concurso fotográfico no Instagram 
alusivo à temática “Bem-estar é lugar 
à beira mar”. A iniciativa decorre des-
de hoje até 15 de Setembro, e desafia 
os participantes a registarem e parti-
lharem fotografias que representem 
momentos de bem-estar, ou activida-
des que promovam a frente atlântica 
do concelho.

Para participar basta publicar, na 
conta pessoal do Instagram, com par-
tilha pública, uma fotografia original 
alusiva à temática, fazendo referência 
ao local onde a fotografia foi regis-
tada, identificando o Município de 
Odemira no post, bem como seguir 
a página oficial do Município no Insta-
gram (municipioodemira) e utilizar as 
hashtags #bemestarabeiramar #cos-
taalentejana #odemira sendo estes 
elementos obrigatórios para que a 
participação no concurso seja válida.

 Segundo a autarquia, serão atribuí-
dos prémios às três fotografias que 
reunirem o maior número de gostos 
até às 9h30 do próximo dia 15 de Se-
tembro. Os três vencedores recebem 
um pack “Descobre Odemira”, que 
lhes dará a possibilidade de escolher 
uma entre 50 das experiências ofe-
recidas.

 Os vencedores serão contactados 
via mensagem privada, no dia 15 de 
Setembro, e as fotografias vence-
doras serão republicadas na conta 
oficial do Município de Odemira no 
Instagram.

BREVES

O executivo camarário do 
Montijo volta a reunir-se 
amanhã, pelas 15h00, nos 
Paços do Concelho. Entre 
as várias propostas que vão 
ser submetidas a votação 
encontra-se um acordo entre 
a autarquia e o Centro Social 
de São Pedro, para extinção da 
cedência gratuita em direito 
de superfície de uma parcela 
de terreno com 1.815 m2, sita 
na rua Cidade de Praia, no 
Afonsoeiro.

Uma visita guiada no Sítio 
das Marinhas, na Moita, 
é a proposta lançada ao 
público em geral pela Câmara 
Municipal.  A iniciativa está 
agendada para o próximo dia 
16, entre as 9h30 e as 11h00, e 
visa assinalar o Dia da Ecologia. 
A participação é gratuita mas 
obriga a inscrição, através 
do email div.salubridade.
ambiente@mail.cm-moita.pt, 
até 10 deste mês.

MONTIJO
Sessão de 
Câmara amanhã 
nos Paços do 
concelho

MOITA
Visita no Sítio 
das Marinhas 
celebra ecologia
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Segundo a mesma fonte, o 
alerta foi dado através do 112 
e "a GNR está a tentar apurar 
as circunstâncias do óbito". Já 
fonte do Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) 
de Setúbal precisou que o 
alerta foi dado às 14h17 e que 

foram mobilizados para o local 
operacionais e veículos dos 
bombeiros de Santiago do Cacém, 
além de uma viatura médica 
de emergência e reanimação 
(VMER), do Hospital do Litoral 
Alentejano. A GNR tomou conta 
da ocorrência.

Homem de 86 
anos encontrado 
morto num poço 
em Santiago 
do Cacém

Um homem de 86 anos foi 
encontrado morto, ontem, 
no interior de um poço, em 
São Francisco da Serra, no 
concelho de Santiago do Cacém. 
A informação foi avançada à 
Agência Lusa por fonte da Guarda 
Nacional Republicana (GNR).

A pouco mais de um mês 
de dar entrada, na As-
sembleia da República, 
da proposta de orçamen-

to de Estado para 2021 faz bem 
António Costa em clarificar o que 
pensa e qual a sua posição, à vista 
de toda a gente. Os partidos da 
esquerda foram  instados a viabi-
lizarem as contas previstas para o 
próximo ano, não sem que, obvia-
mente, tenham envolvimento na 
construção da proposta de lei do 
documento provisional. Do mes-
mo modo foi claro, e assertivo, o 
apontamento feito  ao PSD a quem 
o Primeiro Ministro aponta uma 
“deriva estranha (…) para áreas da 
direita populista”, o que elimina a 
possibilidade de um acordo estru-
tural, que, verdade seja dita, nunca 
foi desejado.
Para sermos claros, é na esquerda 
que o Governo quer encontrar a 
necessária e desejável convergên-
cia o que, independentemente de 
análises , opiniões , posições, mais 
ou menos elaboradas, faz sentido 
tendo em conta a experiência do 
passado recente.
Mas, o PCP e o BE não podem 
continuar com atitudes calculistas, 
num permanente ‘pára, arranca’ 
que os vem caracterizando desde 
o início da presente Legislatura. 
É sabido que franziram o nariz ao 
modelo vivido nos anteriores qua-
tro anos. 
É sabido que o Partido Socialista 
não obteve maioria absoluta. É 
sabido que que os sucessos finan-
ceiros,  económicos e sociais alcan-
çados  estão a ser gradualmente 
abocanhados pelos efeitos da crise 

Desembuchem!

OPINIÃO

Eurídice Pereira

Covid-19. Logo é mais que sabido 
que o país exige entendimentos. 
Para preocupação e incerteza já 
basta o inimigo invisível à solta 
pelo mundo.
Até porque por cada abordagem 
pontual realizada pelo PS com o 
PSD, em aspetos absolutamente 
essenciais e que só encontram 
sustentação deste modo face à 
rigidez de posicionamentos polí-
ticos, quantas vezes arrogantes, 
da esquerda, lá vêm os mesmos 
de sempre apontar o dedo com a 
conversa estafada de “políticas de 
direita”. 
Mas, chegarem-se à frente para 
resolver é que nem pensar. E já 
agora é também bom que se per-
ceba que os recursos são mesmo 
finitos e exatamente por isso dialo-
gar é mais do que apresentar listas 
intermináveis de exigências. O que 
se quer é encontrar as melhores 
respostas para os portugueses  de 
modo realista e não fazer coleção 
de capital de queixa para  consumo 
partidário. 
Bom, o povo português, depois da 
experiência da anterior legislatura, 
decidiu que a governação seria do 
PS  com maioria relativa e que os 
restantes ‘parceiros’ deviam estar 
lá… Como diz Costa, e bem, se não 
estiverem que se tirem as conse-
quências políticas. 
Dialogar é uma coisa, acharem que 
‘nos têm nas mãos’, é coisa dife-
rente. Portanto, é melhor serem 
rápidos a clarificar. Até porque o 
povo há de querer saber as ‘linhas 
com que se cose’. 

Deputada do PS

PUBLICIDADE
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SETÚBAL
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# 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 

Iniciativa vai decorrer 
ao longo deste mês. Foi 
criada para ser filmada, 
editada e estreada 
online

SINES

Teatro do Mar e município 
apostam em vídeos para 
“garantir” mostra de artes de rua

A produção de  quatro vídeos, em co-
laboração com a Câmara Municipal 
de Sines, foi a solução encontrada 
pelo Teatro do Mar para contrariar a 
impossibilidade de realizar este ano 
a 4.ª edição da Mostra de Artes de 
Rua (M.A.R.). A iniciativa, intitulada 
M.A.R.Out, decorre ao longo deste 
mês.

“A M.A.R.Out é criada proposita-
damente para ser filmada, editada e 
estreada online. A partir de uma pro-
posta da direcção artística da M.A.R., 
foram desafiados artistas nacionais 
a criar para a rua, cruzando as suas 
performances com o olhar de um rea-
lizador e a música de vários composi-
tores”, revelou a autarquia do litoral 
alentejano. “Embora não invocando 
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públicos presenciais, a M.A.R.Out 
prossegue, de algum modo, os objec-
tivos artísticos da mostra. Define-se 
como 'escrita poética na paisagem, 
um encontro do território e da cultu-
ra com as artes de rua, a música e o 
vídeo'”, adiantou o município.

Os vídeos vão ser transmitidos 
nos dias 6, 13, 20 e 27 deste mês, às 
22h00, nas páginas de Facebook da 
M.A.R., do Teatro do Mar e da Câmara 
Municipal de Sines. De acordo com a 

autarquia, os vídeos “serão, em fase 
posterior à sua estreia online, reunidos 
num filme único, a apresentar publica-
mente em locais a anunciar”. A direc-
ção artística do projecto é de Julieta 
Aurora Santos/M.A.R., e a realização 
de André Costa Santos. “Os intérpre-
tes/criadores são Rui Paixão, Carlos 
Hernâni Campos, André de Campos e 
Beatriz Dias. Os músicos convidados 
são, na mesma ordem, Surma, Miguel 
Ramires, Diogo Melo e Tiago Inuit”.
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Vitória inscreve equipa na 
2.ª divisão distrital da AF Setúbal

O Vitória Futebol Clube vai apresen-
tar em 2020/21 uma equipa sénior na 
2.ª Divisão distrital da Associação de 
Futebol de Setúbal (AFS), confirmou 
ontem o clube setubalense na sua pá-
gina oficial. A decisão foi tomada com 
o objectivo de colmatar, tal como O 
SETUBALENSE avançou na edição 
de segunda-feira, a desistência dos 
sadinos da Liga Revelação, prova 
Sub-23, organizada pela Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF).

A direcção do Vitória FC informa 
que, no domingo, oficializou a filia-
ção de uma equipa sénior do Vitória 
Futebol Clube na 2.ª Divisão do Cam-
peonato Distrital da Associação de 
Futebol de Setúbal, de forma a per-
mitir uma continuidade e transição 
no projecto da formação dos jovens 
atletas formados no clube, em detri-
mento dos Sub-23”, escreveram no 
comunicado.

Os motivos que levaram à tomada 
de posição prendem-se com o fac-
to de a Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional ter comunicado a 25 de 
Agosto de 2020 ter relegado o clube 
da I Liga para o Campeonato de Por-
tugal. “Face à comunicação da LPFP 
de 25-08-2020, o Vitória Futebol 
Clube – SAD, informa todos os só-
cios e simpatizantes que formalizou 
a desistência de participar na Liga 
Revelação – época 2020/2021”.

Os responsáveis vitorianos re-
forçam que “tal medida deriva de 
uma decisão superior, que relegou 
a equipa de futebol profissional do 
Vitória FC – SAD, da LIGA NOS para 
o Campeonato de Portugal, que as-

Ricardo Lopes Pereira

Objectivo é permitir 
uma continuidade e 
transição no projeto da 
Formação dos jovens 
atletas formados no 
clube

COLMATAR DESISTÊNCIA DOS SUB-23 DA LIGA REVELAÇÃO

teres dado tudo o que deste”.
O avançado Berto, que se transfe-

riu para o campeonato chinês logo 
depois de ter terminado a I Liga, 
também não deixou passar a queda 
do clube em claro. “O Vitória não é 
grande, é enorme. Em breve estarão 
onde merecem estar. Isto é só um até 
já. Muito triste mesmo pela cidade, 
clube e adeptos que não merecem 
isto”. 

João Amaral, Costinha e Allef, jo-
gadores que representaram o Vitória 
recentemente também não deixaram 
passar em claro o momento actual. 
Os dois primeiros através de ‘emo-
jis’ expressarem tristeza pela notí-
cia, enquanto o avançado brasileiro 
escreveu “O enorme será sempre de 
primeira”. O compatriota Pitbull, que 
fez parte da equipa que ergueu a Taça 
da Liga em 2007/08, não escondeu 
a sua surpresa. “Acabei de receber, 
com grande pesar, a notícia de que 
o Vitória FC, clube de Portugal, pelo 
qual tenho imenso carinho e onde vivi 
grandes momentos, foi rebaixado pa-
ra a 3.ª divisão. Fica aqui o meu apoio 
ao clube à sua fantástica torcida. Es-
tou desde já torcendo para que logo 
volte ao lugar que merece, a elite do 
campeonato português”.

Antigas glórias do clube, como Jo-
sé Mendes, defesa que brilhou pelos 
sadinos nas décadas áureas de 1960 
e, sobretudo, 1970, também se pro-
nunciou no Facebook sobre a queda 
do clube da sua cidade natal. “Vitó-
ria! Vitória! Assim termina um ciclo na 
tua longa vida. Mas não vais acabar! 
Existiram muitas pessoas que esque-
ceram que eu e muitos colegas deram 
o máximo do nosso esforço e grande 
dedicação para que fosses um clube 
de respeito e de prestígio nacional 
e internacional. Sei que era o nosso 
dever, o nosso trabalho, mas fomos 
ignorados por outros trabalhadores 
que nos desrespeitaram e te deixa-
ram cair no abismo. Mas, de certeza, 
que existe setubalenses e vitorianos 
que não te deixarão morrer, e que 
continuarás a ser um clube respei-
tado e respeitador. Sempre Vitória”.

sim, e sem prejuízo do processo em 
curso a decorrer no Tribunal Arbitral 
do Desporto (TAD), terá que equa-
cionar e redefinir novas estratégias 
e pressupostos desportivos, finan-
ceiros e logísticos, considerando as 
prioridades a definir”.

O Vitória fez questão de deixar uma 
mensagem a todas as pessoas que es-
tavam envolvidas nos Sub-23. “Face 
ao exposto, lamentamos pela decisão 
que prejudicou todo um projecto e 
os profissionais nele envolvidos, aos 
quais reiteramos e desejamos as 
maiores felicidades, agradecendo o 
profissionalismo e dedicação, pelos 
quais merecem que o VFC-SAD conti-
nue activo na busca de soluções para 
estes elementos”.

Tristeza dos jogadores   
não impede crença do   
regresso à elite
Setubalenses e vitorianos ficaram 
em choque depois de confirmada a 

apaga a história e o Vitória certamen-
te irá regressar ao máximo escalão 
do Futebol Português brevemente”.

O defesa João Meira, que tal como 
Zequinha passou pelos escalões de 
formação dos sadinos, também teve 
um discurso que reflecte um misto 
de tristeza e esperança. “Hoje, talvez 
seja o pior dia da minha carreira des-
portiva! Reagindo um pouco mais a 
frio sobre a notícia que veio a público, 
ainda me custa acreditar que possa 
ser verdade a decisão tomada. Não 
sou nada nem ninguém para opinar 
sobre o clube, mas o sentimento de 
tristeza e revolta é muito grande por 
ver o clube que fez parte da minha 
formação enquanto homem e joga-
dor afundar-se num mar de indeci-
sões. Felizmente dentro das quatro 
linhas que é o que me compete, servi 
o enorme da melhor maneira que sa-
bia e conseguia. Para o quer que seja 
que possa estar reservado para este 
clube, muito obrigado Vitória por me 

O Vitória garante que não vai desistir de lutar. Mesmo se tiver que jogar no Campeonato de Portugal, como 
decidiu a Liga, vai provar que é enorme  
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decisão de que o clube, depois de 
alcançar a permanência na I Liga 
dentro do campo, ter sido, numa 
decisão de secretaria, relegado pela 
LPFP ao Campeonato de Portugal. 
As reacções de revolta, tristeza e in-
credulidade não se fizeram esperar e 
chegaram de todos os lados. O SETU-
BALENSE recolheu vários testemu-
nhos de antigos e actuais jogadores 
que expressaram nas redes sociais o 
que lhes vai na alma neste momento.

Começamos pelos jogadores que 
em 2019/20 suaram a camisola verde 
e branca para manter o clube no esca-
lão principal. O avançado setubalen-
se Zequinha deixou uma mensagem 
emotiva. “Era um menino com muitos 
sonhos, mas o maior deles todos era 
representar o enorme Vitória Fute-
bol Clube, passei pelos escalões de 
formação e joguei mais de 100 jogos 
oficiais pela equipa principal do Vitó-
ria. É provavelmente o dia mais triste 
de todos os vitorianos, mas nunca se 



de captação nos dias 2 e 3 de 
Setembro, quarta e quinta-feira, 
pelas 20h 30m, no Campo do 
Cassapo. O clube adianta que todas 
as regras impostas pela Direcção 
Geral da Saúde irão ser cumpridas. 
Neste sentido, apela a todos os 
interessados em participar, que 

compareçam com máscara, água 
e equipamento próprio.  De referir 
que a equipa sénior participa no 
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão 
e a equipa de sub-22 vai disputar 
uma nova competição que será 
implementada pela Associação de 
Futebol de Setúbal. 

Charneca 
de Caparica 
promove treinos 
de captação para 
seniores e sub-22

O Charneca de Caparica 
Futebol Clube pretende dar a 
oportunidade a alguns atletas 
que manifestaram interesse 
em integrar os plantéis das 
equipas seniores e Sub-22, 
como tal e excepcionalmente, o 
clube resolveu efectuar treinos 

1 de Setembro de 2020 O SETUBALENSE 31

Miguel Nunes Azevedo

VITÓRIA FC
Rescisões de 
jogadores 
avançam esta 
semana

A poucas semanas do arranque das 
provas nacionais, o Vitória começou 
a preparar-se para disputar o Cam-
peonato de Portugal. O planeamento 
da época do emblema setubalense 
será feito em tempo muito reduzido, 
uma vez que o clube só na passada 
quinta-feira conheceu o seu destino, 
e nesta altura também os jogadores 
olham para a sua situação. Na última 
semana o plantel deu início às reu-
niões individuais com o presidente 
Paulo Gomes para acertar as rescisões 
dos respectivos contratos e é previsto 
que a grande maioria dos elementos 
deixe o Bonfim nos próximos dias. 

Da parte do Vitória a intenção é 
permitir a saída, até porque seria 
muito difícil manter todos os joga-
dores com contrato, uma vez que os 
valores auferidos são incompatíveis 
com aquela que é a realidade do Cam-
peonato de Portugal. Ainda que parte 
dos jogadores tenha terminado con-
trato no final da última época, muitos 
ainda continuam com um vínculo ao 
clube. Recorde-se que os primeiros 
treinos da pré-temporada contaram 
com 19 elementos, dos quais alguns 
jogadores dos sub-23, que poderão 
ser peça-chave nesta mudança de 
campeonato.

Os jovens do plantel da Liga Reve-
lação deverão ser a grande aposta 
para participação na terceira divisão 
nacional em 2020/21, aos quais se 
juntarão alguns reforços que serão 
assegurados neste defeso. 

Entretanto, Victor Veloso foi ofi-
cializado como reforço do Olímpico 
do Montijo, naquele que será um 
regresso do brasileiro de 23 anos 
ao Campeonato de Portugal. O jo-
gador foi contratado pelo Vitória em 
2018/19, assinando um contrato váli-
do por duas épocas, pelo que deixa o 
Bonfim a custo zero. Ao longo da sua 
passagem por Setúbal nunca alinhou 
pela equipa principal, tendo a aven-
tura pelos sadinos ficado marcada 
por lesões e problemas físicos. De 
destacar que, na última temporada, 
participou em apenas 2 jogos pela 
formação de sub-23.

José Pina

Fernando Marques está 
orgulhoso pela escolha 
e optimista em relação 
à nova época porque o 
clube que preside vai 
ter todos os escalões, 
incluindo os seniores

CRIAR-T (SEIXAL) RECEBE PRENDA DA FEDERAÇÃO  

Pavilhão Leonel Fernandes escolhido para 
fase pré-preliminar da 3.ª Divisão Nacional

O Pavilhão Municipal Leonel Fernan-
des, recentemente inaugurado, vai 
ser palco da fase pré-preliminar da 
Zona Sul do Campeonato Nacional 
da 3.ª Divisão de Hóquei em Patins, 
que se disputa entre sexta-feira e 
domingo.

Na competição vão participar as 
equipas do Boliqueime, Vilafranquen-
se e Marítimo que se defrontam entre 
si. Os dois primeiros classificados fi-
cam apurados para disputarem a pro-
va de apuramento para o Campeona-
to Nacional da 2.ª Divisão, Zona Sul, e 
o último classificado participa na 3.ª 
Divisão Nacional.

Na sexta-feira, às 20h 30m, 
defrontam-se Boliqueime e Vila-
franquense; no sábado, joga-se o 
Marítimo – Boliqueime, às 17 horas; 
e, o último jogo realiza-se entre o Vi-
lafranquense e o Marítimo, também 
às 17 horas.

Para Fernando Marques, presiden-
te da Criar-t, instituição de solidarie-
dade social que se dedica também 
à prática desportiva, e neste caso 
concreto ao hóquei em patins sente-
-se orgulhoso por receber a prova no 
“seu” pavilhão.

“Estamos muito satisfeitos pelo 
facto da Federação se ter lembrado 
de nós. Isto é também uma forma 
de reconhecer o trabalho feito pelas 
pessoas que têm contribuído para a 
manutenção e desenvolvimento da 
modalidade no concelho do Seixal”.

Com a construção do pavilhão, a 
quem foi dado o nome de uma velha 
glória seixalense, o Grupo Desportivo 
Criar-t fica com excelentes condições 
para a prática da modalidade que tem 
tudo para se expandir. 

Para o presidente da Criar-t, Fernando Marques, é um orgulho receber esta competição 
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complicada contamos com o apoio 
de alguns patrocinadores que vão 
suportar a totalidade as despesas 
com a equipa”, salientou.

Sobre os objectivos para a com-
petição em que vai entrar, o Cam-
peonato Nacional da 3.ª Divisão, o 
presidente da Criar-t opta por um 
discurso cauteloso.

“Vamos pensar jogo a jogo mas, co-
mo é evidente, queremos mais que 
isso. Temos uma equipa totalmente 
nova é certo mas com muita ambição. 
Não vou dizer que o objectivo seja a 
subida de divisão porque não quere-
mos elevar a fasquia a esse nível, mas 
queremos ter uma equipa que seja 
capaz de lutar pelos lugares cimei-
ros. O Seixal merece ter uma equipa 
assim”, realçou.

O presidente da Criar-t adiantou 
que este ano o clube vai ter “todos 
os escalões e, pela primeira vez, uma 
equipa de sub-23. Temos sentido al-
guma dificuldade nos escalões mais 
jovens mas agora com as novas insta-
lações creio que vamos ter uma maior 
dinâmica e o número de atletas vai 

crescer, contrariando assim a tendên-
cia dos últimos tempos”.

E a finalizar a nossa conversa dei-
xou também um desejo. “Para assi-
nalar a inauguração do pavilhão e ho-
menagear o Leonel Fernandes, com a 
presença de público, gostaríamos de 
promover um torneio de hóquei em 
patins, que se mantivesse ao longo 
dos anos. 

Plantel da equipa sénior
A equipa sénior da Criar-t vai traba-
lhar sob o comando técnico de Eduar-
do Marques que na época de 2018/19 
levou o GD Sesimbra à conquista da 
zona sul do campeonato nacional da 
3.ª divisão, sem derrotas.

Alexandre Maricato, Rodrigo Lopes 
“Chochinha” e Filipe Nabais (ex-Se-
simbra), Gonçalo Gomes, Guilherme 
Gomes e Guilherme Bonet (ex-Santa 
Cita), José Gago (ex-Parede), André 
Candeias (ex-Stuart Carvalhais), To-
más Lapa (ex-Salesiana), Francisco 
Cruz e Ricardo Pedro, são os jogado-
res que constituem o plantel que será 
novidade nesta época de 2020/21. 

“Nós somos uma IPSS que aposta 
no desporto como forma de con-
tribuir para a integração social das 
pessoas e a modalidade em que 
apostámos mais foi no hóquei em 
patins, embora o futebol e o futsal 
também marquem presença. A op-
ção pelo hóquei em patins tornou-se 
mais fácil pelo facto do Seixal Futebol 
Clube não ter dado continuidade à 
modalidade, devido aos problemas 
que levaram à sua extinção. Nós agar-
rámos a oportunidade, andámos com 
a casa às costas ao longo de quatro 
anos mas agora, com a construção 
do pavilhão as coisas são completa-
mente diferentes”, fez questão de 
salientar. 

Fernando Marques adiantou que 
“a criação da equipa sénior já esta-
va programada antes da pandemia 
porque entendemos que esta seria 
a altura ideal para a construir. Vem 
trazer uma perspectiva de futuro 
para os atletas das camadas jovens 
que ficam assim com a possibilida-
de de progredirem até aos seniores. 
Apesar de estarmos numa situação 
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