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Abertura

OPDM é um instrumento le-
gal, fundamenta à gestão 
do nosso território muni-
cipal. O PDM da Moita 

tem mais de uma década, e quis o 
destino que muitas das preocupa-
ções assinaladas pelos vereadores 
socialistas e não só, viessem provar 
ter razão de ser.

Perante isto vejo mais uma vez 
aqui à boleia de uma alteração legis-
lativa, ser novamente levada a uma 
reunião de câmara uma proposta 
que visa proceder a alterações no 
PDM. Desta vez é referente a apro-
vação dos termos de referência do 
Plano de Pormenor da UOPG1/Quin-
ta das Fontainhas, que fica numa das 
principais entradas do concelho.

Considero que devemos ser a fa-
vor do desenvolvimento, e querer 
que a Câmara Municipal da Moita 
possa ser amiga do investimento, 
porem não se deve saltar etapas 
fundamentais, que visem acautelar 
os interesses do Município.

Lembrar que esta área geográfica 
em particular integra grande parte 
dos projetos estruturantes discuti-
dos na última década para a região 
e país.

Estamos a falar do corredor cen-
tral de acesso rodo/ferroviário de 
acesso à ponte, da terceira traves-
sia, do projeto de alta velocidade 
norte/sul.

Investimento esse que tem previs-
to a criação das futuras oficinas de 
manutenção do material circulante 
da alta velocidade no território do 
concelho da Moita e cuja autarquia já 
deu parecer favorável no estudo de 
impacto ambiental. Certamente um 
projeto âncora para o nosso muni-
cípio, que trará certamente com ele 
muitos postos de trabalho e o desen-
volvimento que todos desejamos.

Estamos a falar do eixo de ligação 
Moita/Barreiro/Seixal que terá na 

Hipotecar o futuro a troco de quê? 

OPINIÃO

Carlos Albino

intersecção projetada para aquele 
espaço um nó fundamental para a 
criação daquilo que se pode chamar 
da Circular Regional Sul.

Dito isto, devemos salvaguardar 
o interesse público, apoiando ini-
ciativas que permitam melhorar a 
circulação na região, e neste caso 
particular, entre a Moita e o Barrei-
ro. Importa acautelar os interesses 
do município, das pessoas que nele 
vivem, sem nos deixarmos iludir ou 
capturar por interesses que desco-
nhecemos.

Sendo a favor do desenvolvimen-
to, considero que importa acautelar 
que qualquer que venha a ser a inter-
venção a ser feita naquele espaço, a 
mesma não colocará em causa o de-
senvolvimento da região e do país.

Terá a autarquia desistido des-
tes projetos, da terceira travessia, 
da alta velocidade ferroviária e das 
oficinas de manutenção do material 
circulante da alta velocidade?

É essa a pergunta que se impõe.

Vereador do PS na Câmara da 
Moita

Devemos ser 
a favor do 
desenvolvimen-
to, e querer 
que a Câmara 
da Moita possa 
ser amiga do 
investimento

O novo projecto do músico Luís Varatojo, Luta Livre, que resulta de um 
olhar interventivo sobre a sociedade e a actualidade, tem estreia ao 
vivo marcada para a Festa do Avante, no dia 6, às 17h00, no Auditório 
1.º de Maio.
O Luta Livre apresenta música de intervenção, alicerçada na melhor 
tradição de Zeca Afonso, José Mário Branco, Clash ou Gil Scott-Heron, 
mas com uma linguagem aplicada à vida contemporânea.
Integram o grupo Edgar Caramelo, Ivo Palitos, Ricardo Toscano, Luís 
Varatojo, Ricardo Pires, Diogo Santos, João Pedro Almendra, Kika 
Santos e Pedro Mourato.

O REPARO 

Luta Livre 
estreia na Festa 
do Avante 

DR

  O autarca da Moita e Presidente da Associação 
  de Municípios da Região de Setúbal, abre a porta 

a uma solução para o braço-de-ferro entre municípios e 
Governo quanto à localização do aeroporto no Montijo. Se 
for alterada a orientação da pista, o parecer das câmaras 
pode deixar de ser vinculativo. Mesmo que a solução não 
resolva, serve para mostrar que posição dos autarcas 
comunistas é técnica e não partidária.

A FIGURA
Rui Garcia

Combater incêndios  
com recurso a tractor  
de lagartas 
Nos meses de Fevereiro e de Mar-
ço de cada ano as autarquias com 
florestas de eucaliptos deveriam de, 
em primeiro lugar, ser detentoras de 
um tractor de lagartas, para permitir, 
em locais com uma inclinação mais 
acentuada, com a ajuda de uma gra-
de de discos, cortar a terra com dez 
metros de largura. 
Em seguida, com o apoio de uma 
grade de bicos, deveriam de arrastar 
as ervas e o pasto para uma sona a 
escolher na altura. 
Claro que é preciso fazer um orça-
mento para o aluguer das máquinas 
e dois a três homens que saibam ma-
nusear as mesmas. 
O processo de evitar que as chamas 
passem de um lado para o outro cha-
ma-se aceiro, evitando, ainda, que se 
perca mato, árvores, água e algumas 

CARTAS DO LEITOR

vidas, principalmente de bombeiros 
que não deveriam de estar perto dos 
incêndios nas florestas, mas deve-
riam sim de estar a defender as casas 
de habitação. 
Na minha opinião, em terrenos mais 
direitos dever-se-ia de fazer o mes-
mo, mas neste caso com recurso a 
tractores de rodas de borracha, uti-
lizando-se de igual forma as grades 
de disco e as grades de bicos como 
sugeri na primeira opção. 

António Domingos Tavares, 
Setúbal

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.
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Março, informou fonte sindical. 
“O protesto não acontece contra 
a empresa Eurest, mas sim contra 
a Transtejo e Soflusa porque 
não dão autorização para que 
os bares dos barcos abram e os 

funcionários estão sem posto 
de trabalho”, explicou à Lusa 
Fernanda Moreira, do Sindicato 
dos Trabalhadores na Indústria de 
Hotelaria, Turismo, Restaurantes 
e Similares do Sul.

Trabalhadores 
da Eurest em 
protesto contra 
Trastejo e Soflusa

Cerca de 30 trabalhadores da 
Eurest, empresa que gere os bares 
dos navios da Transtejo e Soflusa, 
concentraram-se ontem em 
protesto, no Barreiro, pela retoma 
do serviço, suspenso desde 16 de 

Convento de Jesus reabre portas 
nos dias 10 e 11 de Outubro

Depois de receber, nos últimos três 
anos, diversas obras de requalifica-
ção, o Convento de Jesus está pres-
tes a reabrir portas. Com inauguração 
agendada para os dias 10 e 11 de Outu-
bro, segundo confirmou a presiden-
te da Câmara Municipal de Setúbal, 
Maria das Dores Meira, ontem em 
reunião pública, vai ser apresentado 
aos setubalenses o resultado da 2.ª 
fase de intervenção, que se centrou 
nas alas Este e Norte do monumento, 
assim como nos claustros, na igreja e 
na sala do Coro Alto.

Para além disso, a zona envolven-
te ao espaço onde foi rectificado o 
Tratado de Tordesilhas, em 1494, 
que dividiu o mundo em dois impé-
rios: Portugal e Espanha, foi tam-
bém restaurada, no valor de mais 
de 1,5 milhão de euros. O Convento 
de Jesus abre agora com um novo 

A Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) recebeu sete propostas para a 
prestação do serviço rodoviário nos 
18 municípios da região, que visa au-
mentar em 40% a oferta disponível, 
divulgou ontem esta entidade.

O prazo para apresentação de pro-
postas para a aquisição do serviço 
público de transporte rodoviário de 
passageiros na Área Metropolitana 
de Lisboa terminou na noite de ter-

Intervenção centrou-
se nas alas Este e Norte 
do monumento, nos 
claustros, igreja e sala 
do Coro Alto

INAUGURAÇÃO DA 2.ª FASE DE REQUALIFICAÇÃO

CARRIS METROPOLITANA É MARCA ÚNICA

DR

jardim, em substituição ao jardim 
de pedra que servia para a prática 
de skate, e com o recém recupera-

do Hornaveque - um troço da antiga 
muralha da cidade, datada do século 
XVII -, local onde foi agora instalado 

um estacionamento com capacida-
de para cerca de 160 lugares.

Por sua vez, de acordo com a pre-

sidente da autarquia, a 3.ª e última 
fase de reabilitação já foi adjudicada 
em concurso público. 

Península já tem candidatos para novo 
serviço público de transportes rodoviários

Nos últimos três anos o Convento de Jesus e a zona exterior envolvente passaram por uma total requalificação

ça-feira e abrangeu os quatro lotes 
disponíveis, dois na margem Norte 
do Tejo e dois na Península de Setú-
bal, referiu a AML em comunicado.

“O júri irá agora verificar a con-
formidade das candidaturas com 
as exigências do concurso, e demais 
obrigações legais, e apurar o vence-
dor de cada um dos lotes”, explica 
a nota.

Segundo este concurso público 

internacional, lançado em Feverei-
ro deste ano, no valor de 1,2 mil mi-
lhões de euros, todos os autocarros 
na AML vão pertencer à marca única 
Carris Metropolitana até meados de 
2021, adoptando a cor amarela tra-
dicional da empresa que até agora 
só serve Lisboa.

Fora deste concurso fica a pres-
tação de serviços de transporte 
municipal no Barreiro, Cascais e Lis-

boa. No que respeita à Península, o 
concurso abrange os municípios de 
Alcochete, Almada, Moita, Montijo, 
Palmela, Sesimbra, Seixal e Setúbal.

A AML perspectiva que, com a im-
plementação de um novo operador, 
poderá aumentar em 40% a oferta 
de serviço de transportes rodoviá-
rios, face ao que existia antes da 
situação pandémica.

“A apresentação das propostas 

encerra, deste modo, uma etapa 
fundamental no processo, que a 
AML conduz, com vista ao reforço do 
serviço de transporte de passageiros 
e à sua qualificação, desde logo, com 
uma significativa renovação da frota 
e níveis superiores de serviços tec-
nológicos de informação ao público 
e entretenimento a bordo”, conclui 
a nota.
Lusa
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Setúbal

Após o ex-Delegado de Saúde 
Regional, Mário Durval, 
confirmar em declarações 
a O SETUBALENSE que 
não aceitou a proposta de 
realização da Assembleia 
Geral de Sócios do Vitória FC, 
a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT) refere agora 
que, “não recebeu nenhum 
pedido para a realização da 
Assembleia de Sócios do Vitória 
FC”, motivo pelo qual “não tem 
conhecimento da situação”.

O SETUBALENSE questionou 
ainda se este desconhecimento 
é referente a um pedido recente, 
ou somente ao pedido de 
Assembleia-Geral efectuado em 
Julho. Mas até ao fecho desta 
edição não foi possível obter 
resposta por parte da ARSLVT.

A ARSLVT também não 

esclareceu se o pedido de 
realização da Assembleia-Geral 
terá sido feito, directamente, ao 
delegado de saúde.

Em Julho, Cândido Casimiro, 
presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral do Vitória 
FC referiu, em comunicado 
divulgado pelo clube, que “foi 
pedida à Direcção-Geral da 
Saúde [DGS], na pessoa do 
senhor Delegado de Saúde 
Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo, Dr. Mário Durval, 
autorização para a realização 
da assembleia e as medidas a 
tomar na mesma”. Contudo, 
apesar da Assembleia-Geral se 
ter comprometido a “respeitar 
as regras básicas, de uso de 
máscara/viseira e marcação 
de lugares” a reunião não foi 
autorizada.
A.M.V.

Contradição ARS garante que não 
recebeu pedido do VFC para AG

Câmara de Setúbal adquiriu direito de superfície 
sobre terrenos do estádio do Bonfim

A presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal anunciou na passada terça-fei-
ra a aquisição do direito de superfície 
dos terrenos do estádio do Bonfim por 
1,5 milhão de euros e defendeu uma 
investigação à despromoção da equi-
pa de futebol do Vitória de Setúbal. 
“Apresentámos uma proposta de 1,5 
milhão de euros, em carta fechada, 
porque tínhamos indícios de haver 
vários interessados na aquisição dos 
direitos sobre os terrenos do estádio 
[hipotecados pela Vitória SAD], even-
tualmente até com interesses especu-
lativos, e não quisemos correr o risco 
de o Vitória de Setúbal se ver privado 
da utilização do complexo desporti-
vo do Bonfim”, disse à agência Lusa a 

Presidente da autarquia 
revela que decisão 
foi tomada para não 
se “correr o risco de o 
Vitória de Setúbal se ver 
privado da utilização do 
complexo desportivo”

NO VALOR DE 1,5 MILHÃO DE EUROS

DR

autarca setubalense, Maria das Dores 
Meira.

No passado dia 02 de Julho, a Câ-
mara Municipal de Setúbal já tinha 
anunciado que o executivo camarário 
tinha aprovado, por unanimidade, a 
aceitação dos créditos hipotecários 
de uma entidade bancária sobre o 
direito de superfície do denominado 
Lote 8, que inclui os terrenos do Está-
dio do Bonfim, do Bingo e da Casa do 
Guarda, mas o negócio só na passada 
terça-feira foi concretizado, através da 
licitação em hasta pública. De acordo 
com a autarca, a compra do direito de 
superfície do Lote 8 pelo município 
sadino foi efectuada no âmbito da 
aquisição ao Banco Comercial Por-
tuguês (Millennium BCP) de créditos 
hipotecários privilegiados, no valor 
de 2,1 milhões de euros, mediante o 
pagamento de 300 mil euros.

Este montante deverá ser liquidado 
pelo município através da dedução de 
taxas urbanísticas (TRIU - Taxas pela 
Realização, Manutenção e Reforço 
de Infraestruturas Urbanísticas) de 
um projecto ligado ao BCP, que está 
previsto para o Vale da Rosa, na zo-

Direitos de superficíe agora adquiridos pelo município abrangem o Estádio do Bonfim incluindo as zonas das bilheteiras e do bingo

na oriental de Setúbal. Na prática, 
segundo a presidente da Câmara 
de Setúbal, com os 300 mil euros o 
município sadino adquiriu os direitos 
de superfície sobre os terrenos do es-
tádio do Bonfim, em que se incluem 
todos os imóveis construídos naqueles 
terrenos, ficando ainda credor do va-
lor remanescente - 600 mil euros - da 
massa insolvente da Vitória SAD.

Maria das Dores Meira acredita que 
a aquisição dos direitos de superfície 
do Lote 8 “dá segurança ao Vitória de 
Setúbal” e lamenta que o clube tivesse 
sido despromovido das competições 
profissionais de futebol, no âmbito de 
um processo que está ainda pendente 
de recurso Tribunal Arbitral do Des-
porto (TAD). “Estou, naturalmente, 
muito preocupada com a situação, que 
é o culminar de muitos anos de uma 
grande desorientação, de uma ges-
tão não muito correcta do Vitória de 
Setúbal. A cereja no topo do bolo foi 
a despromoção, na sequência de uma 
deliberação da Liga de Futebol Profis-
sional, que, na minha opinião, também 
é muito incorrecta e que deveria ser 
passível de investigação”, disse. 

“Nós não tínhamos ainda a decisão 
do TAD, já o senhor presidente [da 
Liga] anunciava as deliberações. Dá a 
ideia que não era preciso haver TAD, 
porque o presidente da Liga [Pedro 
Proença] já tinha decidido o que ia 
acontecer”, criticou, reiterando a ideia 
de que se trata de uma decisão que 
deveria ser investigada.

Vitória satisfeito com decisão
O Vitória FC lançou um comunicado 
ontem em que se congratula com a 
“decisão da autarquia em adquirir em 
hasta pública os direitos de superfície 
do Estádio do Bonfim”. Afirmando que 
o espaço “é e será sempre a casa” do 
clube e de “todos os setubalense”, 
acrescenta, ainda, que o Estádio do 
Bonfim é “um espaço comum e de 
vital importância para o clube e para 
a cidade”.

A finalizar, o clube agradece ao mu-
nicípio, e “em especial à sua presiden-
te, por continuar a apoiar aquele que 
é o maior símbolo de uma cidade e 
região”. Redacção com Lusa



3 de Setembro de 2020 O SETUBALENSE 5

específicos”, refere o Coral Luísa 
Todi em comunicado. “Entretanto 
estão abertas inscrições para quem 
se queira candidatar a integrar 
o Coral Luísa Todi, devendo os 
interessados endereçar um email 
para coralluisatodi@gmail.com”, 
lê-se na mesma nota. Até ao 

momento, o Coral Luísa Todi tem 
agendadas, “até 11 de Outubro, 
quatro actuações em Setúbal, 
Alcácer do Sal e Alvalade do 
Sado”. “Depois desta data será 
equacionada a possibilidade de se 
juntar os grupos, na preparação de 
outras actividades até Dezembro”.

Coral Luísa Todi 
regressa aos 
ensaios amanhã

O Coral Luísa Todi vai retomar 
os ensaios a partir de amanhã, 
de forma a começar a preparar 
a época 2020/2021. Devido à 
actual situação de pandemia, 
“foi decidido dividir o coro em 
quatro grupos, que ensaiarão 
separadamente e em repertórios 

PUBLICIDADE

Decisão da Associação 
Bandeira Azul da 
Europa teve em conta 
as actividades do ano 
lectivo 2019/2020

Primeiro hastear da bandeira enquanto instituição distinguida

PELA SEGUNDA VEZ
Politécnico de Setúbal distinguido 
com galardão Eco-Escolas 
pelas boas práticas ambientais

As escolas do Instituto Politécnico 
de Setúbal (IPS) foram distinguidas, 
pela segunda vez, com “o galardão 
Eco-Escolas, pelo conjunto de boas 
práticas ambientais desenvolvidas 
ao longo do ano lectivo 2019/2020”, 
referiu a instituição em comunicado. 
A decisão, tomada pela Associação 
Bandeira Azul da Europa, teve em 
conta as diversas actividades de-
senvolvidas pelo IPS, nas quais “se 
destaca o ciclo de webinars sobre 
os Objectivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)” e o “Guia de Boas 
Práticas Ambientais do IPS, da candi-
datura ao Selo Verde – Certificado de 
Qualidade Ambiental do Município de 
Setúbal – e de variadíssimas acções 
de sensibilização ambiental”.

Para Carlos Mata, pró-presidente 
para a Responsabilidade Social, de 
acordo com nota de imprensa, “a 
renovação do galardão representa 
o reconhecimento do trabalho que 
tem vindo a ser desenvolvido pela 
comunidade por um campus mais 
sustentável”. 

De forma a reforçar as suas práticas 
ambientais, a instituição planeia, no 
futuro, “lançar uma plataforma de 
gestão de boleias e outra na área do 
voluntariado e, até final do ano, ins-
talar vários ecopontos, para além da 
plantação de mais árvores e da mon-
tagem de caixas-ninho, como forma 
de promover o aumento da biodiver-
sidade no campus de Setúbal”.

Para além disso, “o IPS está igual-
mente empenhado em melhorar o 
seu desempenho ao nível da efi-
ciência energética, nomeadamente 
através da substituição progressiva 
da iluminação convencional por LED, 
e em garantir condições para fazer a 
monitorização de todo o impacto am-
biental da comunidade académica”. 

DR

Medida vai permitir 
“consolidar informação 
relativa à obra gravada, 
publicada ou não, do 
artista”

DECISÃO DA DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

Aberto processo de classificação 
da obra fonográfica do compositor 
e intérprete José Afonso

A Direcção-Geral do Património Cul-
tural (DGPC) abriu o processo de 
classificação da obra fonográfica do 
músico José Afonso por considerar 
que representa "valor cultural de 
significado para a Nação”, segundo 
um anúncio publicado ontem em 
Diário da República. De acordo com 
o anúncio, foi determinada a abertura 
do procedimento de classificação de 
um conjunto de 30 fonogramas da au-
toria do compositor e intérprete, bem 
como 18 cópias digitais de ‘masters’ de 
produção de um conjunto de cassetes 
gravadas pelo autor e de entrevistas.

Trata-se de material “cuja protec-
ção e valorização representam valor 
cultural de significado para a Nação”, 
lê-se no anúncio, que acrescenta que, 
independentemente do desfecho 
do processo, a obra fonográfica do 
músico irá constar do inventário. Em 
1 de Agosto, na véspera do 91.º ani-
versário do nascimento do músico, o 
Ministério da Cultura anunciou, em 
comunicado, a abertura do proces-
so de classificação da obra como um 
“conjunto de bens móveis de interes-
se nacional”.

Esta é a primeira vez que a DGPC 
inicia um processo de classificação 
de uma obra fonográfica, revelou o 
Ministério da Cultura, acrescentando 
que ajudará a “consolidar informação 
relativa à obra gravada, publicada ou 
não, do artista”. A decisão surgiu um 

Obra do músico representa "valor cultural de significado para a Nação"

DR

ano depois de o parlamento ter apro-
vado um projecto de resolução do 
Partido Comunista Português (PCP) 
que recomendava a classificação da 
obra de José Afonso como de interes-
se nacional, com vista à sua reedição 
e divulgação. Há um ano, também a 
Associação José Afonso reuniu mais 
de 11 mil assinaturas numa petição 
pública que apelava à decisão.

Na altura, em nota divulgada à Lu-
sa, a família de José Afonso, detento-
ra dos direitos da obra musical, mani-
festava o apoio à classificação da obra 
e recordava que estava a "colaborar 
diretamente com o Ministério da Cul-
tura, desde 2018", para que se desen-
volvesse o processo. Ainda em 2019, 
a ministra da Cultura, Graça Fonseca, 
afirmava publicamente que não foi 
por falta de vontade que o processo 
não se iniciou mais cedo, mas porque 
não existia acesso às 'masters' e ao 
conteúdo das gravações originais de 
José Afonso.

Quando foi lançada a petição de 

pedido de salvaguarda, o presidente 
da AJA, Francisco Fanhais, explicava 
que se estava perante "um imbróglio 
jurídico", porque a Movieplay, a edito-
ra que detém os direitos comerciais 
da obra de José Afonso, estava "em 
situação de insolvência" e não se sa-
bia "do paradeiro dos 'masters' das 
músicas gravadas", comprometendo 
a sua reedição. 

Com a decisão de abertura do pro-
cesso de classificação, o Ministério da 
Cultura afirma que "ficam também 
criadas as possibilidades técnicas e 
processuais para que qualquer cida-
dão possa, a partir de agora, propor 
a classificação de um bem ou de um 
conjunto de bens fonográficos".

Segundo a tutela, a possibilidade 
de classificar um bem fonográfico faz 
parte de uma estratégia para o patri-
mónio sonoro, da qual constam me-
didas como "a criação de bases legais 
e técnicas, como é o caso do Arquivo 
Nacional do Som".
Lusa
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BREVES

Luís Geirinhas

Aprovação dos termos 
de referência do Plano 
de Pormenor foi adiada 
para a próxima reunião 
pública

VALE DA AMOREIRA

Câmara reagenda discussão sobre terreno 
da Quinta das Fontainhas

A proposta de aprovação dos termos 
de referência relativos ao Plano de 
Pormenor (PP) da Quinta das Fon-
tainhas, localizada junto ao Vale da 
Amoreira e aos limites do concelho 
da Moita com o município da Barreiro, 
foi reagendada na última reunião pú-
blica deste executivo para a sessão do 
presente mês de Setembro, após uma 
primeira apreciação do documento 
pela vereação, que alegou que alguns 
dos presentes não tiveram tempo su-
ficiente para analisar o assunto.

Em causa está um terreno de 27 
hectares, em tempos ocupado por 
uma antiga vacaria, numa área não ur-
banizada e que, durante vários anos, 
foi alvo de diversas situações que 
condicionaram a sua utilização, ten-
do sido objecto de “medidas preven-
tivas” relacionadas com o corredor 
da Terceira Travessia do Tejo e com a 
Rede Ferroviária de Alta Velocidade 
que, ao que tudo indica e no último 
caso “já não estão em vigor”, embora 
a autarquia tenha demonstrado inte-
resse em que se mantenha um canal 
no local para futuras acessibilidades 
rodoviárias.

Rui Garcia, presidente do municí-
pio, referiu que “alguma indecisão em 
relação àquele terreno levou a que, 
aquando da aprovação do actual 
Plano Director Municipal, esta zona 
fosse uma das que ficou sem classifi-
cação no ordenamento do território”, 
adiantando que mais recentemente, 
foi “transacionado pelo seu anterior 
proprietário e adquirido por um novo 
dono, que pretende agora usá-lo”. Pa-
ra que isso possa acontecer, a câmara 
terá que “elaborar um PP que defina 
exactamente a ocupação e a utiliza-
ção daquele território”, explicou.

Em relação a esta matéria, o au-
tarca realçou que compete à câmara 

Plano Director Municipal os 27 hectares ficaram sem classificação no ordenamento do território

DR

definir os termos de referência e “é 
isso que estamos hoje aqui a propor”, 
com os respectivos encargos de ela-
boração a serem da responsabilidade 
do promotor oriundo de Lisboa, sen-
do que “os processos de aprovação 
são aqueles que estão estabelecidos 
legalmente para os PP”, com o acom-
panhamento da Comissão de Coorde-

nação e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), 
o parecer de entidades, incluindo a 
aprovação por parte da edilidade.

Nesta fase e de acordo o presiden-
te, os termos de referência “não são 
mais do que o elencar daquilo que são 
os condicionamentos que o terreno 
tem”, salientou, garantindo que in-
cluídos estão ainda aqueles que re-
sultam do próprio Plano Regional de 
Ordenamento do Território (PROT), 
e “é dentro destas condições que o 
PP terá de ser desenvolvido, depen-
dendo do que vier a ser proposto pelo 
dono daquela área”. No decorrer da 
reunião, Rui Garcia frisou que se tra-
tava apenas de “iniciar o processo e 
de aprovar os parâmetros em que o 
PP poderá ser executado”.

Criar condições para que 
proprietário use o terreno
“É nossa obrigação criar as condi-

O município anunciou que 
até à próxima sexta-feira o 
trânsito vai estar condicionado 
e pontualmente suspenso na 
freguesia de Alhos Vedros, na 
Rua dos Emigrantes, situada no 
Bairro Macho, entre as 13h00 e 
18h00.
A informação consta de um edital 
que informa que a obra decorre 
da necessidade de realizar uma 
operação de betonagem.

A autarquia moitense aprovou 
por unanimidade a celebração 
de um contato de comodato 
para a cedência, a título gratuito, 
de um imóvel municipal situado 
na Rua Luís de Camões, na União 
de Freguesias do Gaio-Rosário 
e Sarilhos Pequenos, 
ao Grupo Motard Motocoiso. De 
acordo com a câmara, o espaço 
destina-se a acolher a sede 
social daquele grupo e o apoio 
à promoção e desenvolvimento 
das suas actividades.

A Junta de Sarilhos 
Pequenos deu por concluída 
recentemente, a pintura 
exterior do Jardim-de-Infância 
situado naquela freguesia. Os 
trabalhos de manutenção do 
edifício deste estabelecimento 
de pré-escolar incluíram ainda 
intervenções interiores para 
conservação do equipamento, 
numa altura marcada pelo 
regresso das crianças a estes 
espaços educativos.

CIRCULAÇÃO
Trânsito no
Bairro do Macho 

APOIO
Instalações 
cedidas a Grupo 
Motard

SARILHOS
Concluída 
pintura exterior 
em creche 

Terreno tem 
sido apontado 
para corredor 
da Terceira 
Travessia 
do Tejo ou 
passagem da 
Rede Ferroviária

ções legais necessárias para que 
o terreno seja usufruído pelo seu 
proprietário”, alertou Rui Garcia, 
que lembrou, no entanto, que ao 
contrário da Rede Ferroviária de 
Alta Velocidade (que iria dividir 
parte do território), a “prioridade 
do ponto de vista dos grandes in-
vestimentos ligados ao município é 
mesmo a Terceira Travessia do Tejo, 
cujas ligações e o seu nó têm de ser 
assegurados, dando resposta aos 
problemas das ligações” à capital, 
situação que na sua perspectiva 
é “uma alavanca insubstituível ao 
desenvolvimento dos concelhos do 
Barreiro/Moita”, disse.

Rui Garcia acrescentou que “só 
uma vontade de bloquear o desen-
volvimento do nosso concelho e a 
possibilidade de haver ali investi-
mento económico, é que pode ex-
plicar que aquela zona deve perma-
necer assim”
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recentemente que pretende 
adquirir três veículos de 
recolha através de concurso 
público, num investimento que 
ascende a 645 mil euros, que 
vai promover a retirada dos 
mesmos de cantinas escolares 
e em habitações unifamiliares.

Município 
adquire três 
veículos para 
recolha de 
bio-resíduos

Após a aprovação da 
candidatura do município 
da Moita ao Programa 
Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEUR), para a recolha 
selectiva de bio-resíduos no 
concelho, a câmara anunciou 

Na última reunião pública do executivo 
da Moita, foi aprovada por unanimidade 
a constituição e os termos de funciona-
mento da Equipa para a Igualdade na 
Vida Local, no âmbito do Protocolo da 
Cooperação para a Igualdade e a Não Dis-
criminação, entre a câmara municipal e a 
Comissão para a Cidadania e Igualdade.

A equipa tem como competências 
“propor, conceber, coordenar, imple-
mentar, acompanhar e avaliar as me-
didas e as acções desenvolvidas”, na 
sequência deste protocolo.

Para além da vereadora que tutela 
o pelouro dos Assuntos Sociais, Vivina 
Nunes, a equipa será constituída por 
Conselheiras Locais para a Igualdade, 
Chefes de Divisão das áreas de Adminis-
tração Urbanística, Educação, Recursos 

PROTOCOLO

Município aprova Equipa para 
a Igualdade na Vida Local

Humanos e Cultura, para além de um 
especialista nas áreas de intervenção 
do protocolo e dois representantes da 
Assembleia Municipal, designados por 
João Lobo, presidente daquele órgão.

Com a duração de três anos, o proto-
colo “visa a promoção, execução, moni-
torização e avaliação da implementação 
de medidas e acções que concorram 
para a territorialização da Estratégia 
Nacional para a Igualdade e a Não Des-
criminação 2018-2030 ‘Portugal + Igual’ 
(ENIND), ao nível do município”.

De acordo com a autarquia, a “elimi-
nação dos estereótipos, o combate à dis-
criminação e a prevenção e o combate à 
violência contra as mulheres, e à violência 
doméstica”, constituem objectivos da re-
ferida estratégia a nºivel nacional.  L.G.

Luís Geirinhas

Para além da 9ª edição 
do BB Blues Fest, 
programação prevê 
sessões de cinema, 
teatro e mais concertos

BAIXA DA BANHEIRA

Nova temporada do Fórum Cultural leva 
The Legendary Tigerman ao palco

Até ao final do próximo mês, a pro-
gramação do Fórum Cultural José 
Manuel Figueiredo inclui uma série 
de eventos que integram a nova tem-
porada daquele equipamento muni-
cipal, nas áreas do cinema, teatro e 
música, cujo ponto alto acontece com 
a realização de 8 a 11 de Outubro da 
nona edição do BB Blues Fest, que 
trará The Legendary Tigerman ao 
concelho.

A autarquia volta a lembrar que 
cumpre todas as regras da Direcção-
-Geral de Saúde para o sector da cul-
tura, no que toca às normas e medidas 
de segurança resultantes dos efeitos 
da pandemia, razão pela qual está 
agendada para dia 20 deste mês, a 

partir das 11h00, a sessão de cinema 
infantil “Mr. Link”, destinada a famílias 
e crianças e realizada por Chris Butler.

O filme aborda a história de Lionel 
Frost, um cavalheiro inglês que se con-
sidera “um grande especialista em len-
das e monstros de todas as estirpes”, 
e que, entretanto, conhece Mr. Link, 
um “adorável e inteligente monstro 
de dois metros e quarenta de altura”, 
com quase 300 quilos cobertos de 
pelo. Farto de levar uma vida solitá-
ria, o monstro encontra em Lionel o 
camarada de que precisava para partir 
em busca dos primos distantes que 
vivem no mítico vale de Shangri-La, 
um local paradisíaco situado junto aos 
Himalaias.

Após esta comédia de animação e 
no próximo dia 26, às 21h30, o audi-
tório do Fórum recebe a peça de tea-
tro “Ermelinda do Rio, Nocturno para 
Voz e Concertina”, num texto de João 
Monge, com a encenação e interpreta-
ção da actriz Maria João Luís e dos mú-
sicos Miguel Leiria Pereira, Sofia Pires 
e Sofia Queiroz Ôre-ibir, com música 
para três contrabaixos de José Peixoto 
e cenografia de José Carretas.

Autarquia garante que espectáculos cumprem todas as regras da DGS 
para o sector da cultura

DR

A peça, que marca o regresso do 
teatro àquele espaço, é “o subtítulo 
dorido de quem perdeu grande parte 
da família na maior catástrofe natu-
ral em Portugal, desde o terramoto 
de 1755”. As cheias do Tejo, no ano 
de 1967, quer no Ribatejo, quer nos 

arredores de Lisboa “serviram de ins-
piração para João Monge escrever, 
na primeira pessoa, um poema nar-
rativo pelos olhos de uma menina e 
de sua mãe que vivem a tragédia de 
sobreviver para assistir impotentes 
ao desaparecimento da sua família”.

Até ao final do mês, a Câmara da Moita 
está a assinalar o Dia Mundial do Turis-
mo através da realização do 3º Desafio 
Fotográfico #VisitMoita, no canal oficial 
do Instagram do município, podendo 
participar os utilizadores a título indivi-
dual desta rede social, que mantenham 
público o seu perfil, pelo menos até ao dia 
seguinte à entrega dos prémios.

Independentemente do concelho on-
de residam, as fotografias dos concor-
rentes devem “promover os atractivos 
turísticos do concelho”, sendo valoriza-
das as imagens que se evidenciarem “pela 
qualidade do seu impacto visual”.

A câmara decidiu ainda que o desa-
fio será este ano subordinado ao tema 
“Em tempos de pandemia – Um turismo 
seguro”, devendo as fotografias serem 

CONCURSO 

Desafio Fotográfico #VisitMoita decorre 
online até ao fim de Setembro

captadas a cores por telemóvel, tablet, 
máquina fotográfica, drone ou outro 
equipamento digital. A iniciativa pos-
sibilita também a edição da respectiva 

imagem e a sua publicação deve con-
ter elementos tais como o local onde 
foi captada, acompanhada por uma 
legenda descritiva, a identificação do 
perfil @municipiomoita, para além das 
etiquetas obrigatórias #visitmoita, #de-
safiofotograficomoita2020, #visitpor-
tugal e #tupodes.

De acordo com a autarquia, o anúncio 
dos premiados terá lugar nas plataformas 
da câmara municipal a 19 de Outubro. 
Entre os prémios a atribuir ao vencedor 
está um Smartphone Xiomi Redmi Note 
9S 128GB/6GB da Chiptec.net, com as 
menções honrosas a recebem um che-
que-oferta da mesma marca. Já a imagem 
que for escolhida pelo público e que obter 
o maior número de “gostos” receberá um 
certificado da autarquia. L.G.

DR

DR

Ainda antes do festival organizado 
pela BBBP – Associação BB Blues 
Portugal, em parceria com a 
Câmara e a União de Freguesias 
da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira, aquele equipamento 
acolhe na noite de 2 de Outubro 
um concerto da cantora Márcia. 
Da sua produção faz parte o EP 
“A Pele Que Há em Mim”, ao qual 
se seguiram diversos outros 
sucessos, incluindo “Vai e Vem”, 
editado em 2018. A cantora 
escreveu ainda para Ana Moura, 
António Zambujo e Sérgio 
Godinho.
Com o seu último trabalho, Márcia 
conquistou o Prémio José da 
Ponte, atribuído pela Sociedade 
Portuguesa de Autores, assim 
como a nomeação para os Globos 
de Ouro da SIC.

Revelação 
Márcia em palco 
a 2 de Outubro
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Rui Garcia afirma que utilização 
da pista Este/Oeste pode mudar posição 
da autarquia sobre o aeroporto

Rui Garcia assume que se o cone de 
aterragem do novo aeroporto pre-
visto para o Montijo não estivesse 
planeado no sentido Norte/Sul, in-
cidindo directamente sobre as loca-
lidades de Vale da Amoreira e Baixa 
da Banheira, “a aceitação do projecto 
pelo executivo CDU da Moita poderia 
ser muito diferente”.

O presidente da Câmara da Moita 
é preponderante ao afirmar que “a 
posição oficial continuaria a ser a de 
que “o equipamento ficaria mais bem 
localizado e traria maior sustentabili-
dade futura no Campo de Tiro de Al-
cochete”. Mas, uma nova estratégia 
para o cone de aterragem “utilizando 
a pista localizada no eixo Este/Oeste 
da Base Aérea do Montijo traria, com 
toda a certeza, uma nova perspectiva 
da autarquia sobre o projecto”.

Aliás, o autarca assume mesmo 
que, através desta solução, e a nossa 
legitimidade da autarquia para man-
ter a sua posição actual diminuiria”.

Questionado sobre se essa altera-
ção seria motivo justificado para a au-
tarquia mudar a sua posição, Rui Gar-
cia afirma “sim, aliás, até se poderia 
chegar a um ponto em que a opinião 
deste executivo não tivesse que ser 
tida em conta”. Afinal, os impactes do 
aeroporto não se centrariam sobre o 
concelho da Moita.

A lei e a saúde pública
Actualmente, o projecto da VINCI 
contempla o cone de aterragem lo-
calizado sobre a área do concelho da 
Moita com maior densidade popu-
lacional, “sendo ainda caracterizada 
por um edificado antigo sem prepa-
ração estrutural para suportar o ruído 

Ana Martins Ventura

Com esta solução a 
VINCI teria de fazer uma 
gestão mais complexa 
do tráfego, mas o cone 
de aterragem deixaria 
de afectar 35 mil 
habitantes

SOLUÇÃO ALTERNATIVA

O SETUBALENSE

Autarca acredita que a VINCI “dificilmente” cederá a alternativas e garante que, nesse caso, a autarquia também não o fará

da região, o Governo admitiu que 
“a primeira versão das medidas de 
mitigação propostas é insuficiente 
e Rui Garcia considera mesmo que 
há um conjunto de situações, cuja 
tentativa de resolução poderá ser 
“megalómana”.

“É possível isolar o quarto onde as 
pessoas dormem. Mas, do ponto de 
vista da exequibilidade, parece im-
possível, até megalómano, que se 
consiga isolar todas as construções 
e reforçar as estruturas para resistir 
ao ruído e trepidação”, desde a Bai-
xa da Banheira ao Vale da Amoreira, 
onde a maior parte do edificado tem 
entre 40 a 50 anos. “Mais, quem e 
como pagará tudo isto?”, questiona, 
alegando que esta agilização contínua 
“muito difusa”.

Depois o autarca resume outra 
realidade. “As pessoas não vivem 
isoladas dentro de casa”.

Na área do cone de aterragem estão 
sediadas escolas, um centro de saúde 
– o actual e o novo já em construção 
– superfícies comerciais e o Parque 
Municipal José Afonso, “que na zona 
ribeirinha que é um dos melhores da 
região, com 20 hectares”. Um local de 
lazer que poderá ficar “inutilizável”, 
devido à passagem de aviões, a baixa 
altitude, “de 5 em 5 minutos”.

Perante possíveis ideias, que che-
garam a circular no município, sobre 
a realocação do parque, o autarca 
garante “a zona verde ribeirinha será 
defendida e quem pensa que pode ir 
em sentido contrário está enganado”.

Quanto à possibilidade da revisão 
do Plano Director Municipal (PDM), 
actualmente a decorrer no municí-
pio da Moita, ser uma solução para 
garantir a salvaguarda do território, 
Rui Garcia assume que não.

“O que está a decorrer é apenas 
uma revisão do PDM. A autarquia não 
está a traçar um novo documento de 
raíz, somente a seguir as orientações 
obrigatórias por lei”, indica.

Ao abrigo da lei n.º 9/2007 do Re-
gulamento Geral do Ruído as zonas 
mistas não devem ficar expostas a 
ruído ambiente exterior superior a 
65 decibéis. E as zonas sensíveis não 
devem ficar expostas a ruído ambien-
te exterior superior a 55 decibéis.

A utilização da pista Norte/Sul 
trará a vantagem de “maximizar 
a sua utilização simultânea 
com a pista do Aeroporto da 
Portela, porque neste sentido 
são paralelas”, explica Rui 

ANA O que impede a VINCI de 
trocar a pista de aterragem?

e trepidação da actividade aeropor-
tuária”, refere Rui Garcia.

“Motivo pelo qual a prioridade da 
autarquia será sempre garantir a se-
gurança da população, neste caso de 
mais de 35 mil habitantes. Ao contrá-

rio dos poucos mais de 5 mil referidos 
no Estudo de Impacte Ambiental”

Por isso, até surgir outra “solução 
viável” e, de acordo com as pers-
pectivas da maioria do executivo, “o 
concelho será defendido ao abrigo 

da lei [contemplada no decreto n.º 
186/2007, de 10 de Maio], que reme-
te para os municípios o parecer final”, 
sobre a construção de infraestruturas 
aeroportuárias. E, para Rui Garcia a 
negação do novo aeroporto no Mon-
tijo “não se trata de um negócio, mas 
sim de bem-estar”.

Mesmo que fosse utilizada a pista 
do sentido Este/Oeste o autarca con-
tinuaria a apontar o dedo ao Governo 
e à VINCI, “porque estão a impor a 
sua decisão, continuando a negar a 
totalidade dos impactes que trará à 
população”.

Em Julho, durante o debate par-
lamentar que contou com a partici-
pação de ambientalistas e autarcas 

Garcia. “Enquanto que a pista 
Este/Oeste é transversal a toda 
a região e implicaria uma gestão 
mais complexa do tráfego aéreo 
por parte da ANA [Aeroportos 
de Portugal]”.
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AlmadaO Programa Pasta Escolar 
em Almada, continua a ser 
promovido pela Câmara 
Municipal. Assim, no ano lectivo 
2020/2021, mantém-se o apoio 
a estudantes, abrangidos pela 
acção social escolar, nos escalões 
A e B, do 1.º ano ao 6.º ano, do 

Programa Pasta Escolar 
vai abranger 4 300 
alunos do concelho

Ensino Básico, da rede pública do 
concelho. Os 4 300 estudantes 
almadenses abrangidos, sendo 
2700 do 1.º Ciclo e 1 600 do 
2.º Ciclo, vão receber diversos 
materiais, na qualidade de um 
apoio complementar à acção 
social escolar.

PUBLICIDADE

CHARNECA DE CAPARICA ÚLTIMO FIM-DE-SEMANA DE SETEMBRO

Homem detido por 
violência doméstica 
contra o pai de 70 anos

Jornadas Europeias do Património 
arrancam na Casa da Cerca

O Comando Territorial de Setúbal, 
através do Posto Territorial da Charne-
ca da Caparica, deteve “em flagrante 
delito” um homem de 44 anos, pelo 
crime de violência doméstica cometi-
do contra o pai, de 70 anos, anunciou 
esta força militar sobre a operação que 
decorreu na última segunda-feira, na 
Charneca de Caparica.  

Na sequência do accionamento de 
aparelho de teleassistência, os milita-
res da Guarda deslocaram-se ao local 
da ocorrência e “encontraram a vítima 
deitada no chão, com a cabeça ensan-
guentada, e o filho com um ferro na 
mão, tendo sido de imediato detido 

A Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporânea, vai acolher a aber-
tura das Jornadas Europeias do Pa-
trimónio, no último fim-de-semana 
de Setembro. São sete iniciativa, 
todas elas gratuitas, que “vão dar a 
conhecer por dentro alguns espaços 
históricos do concelho de Almada 
e, ao mesmo tempo, levar a pensar 
no papel de cada indivíduo na sal-
vaguarda destes lugares”, avança a 
autarquia.

As jornadas arrancam com uma 
conversa para perceber o que é o Pa-
trimónio Cultural, quais os normati-
vos e as práticas instituídas para a sua 

em flagrante delito”.
O agressor ficou detido nas instala-

ções da GNR, tendo sido ontem pre-
sente a primeiro interrogatório judicial 
no Tribunal Judicial de Almada, para 
aplicação das medidas de coacção.

O serviço de teleassistência, da res-
ponsabilidade da Cruz Vermelha Por-
tuguesa (CVP), garante uma resposta 
imediata em situações de emergência 
ou urgência e segurança através do 
simples accionar de um botão pelo 
utente, que permite o contacto com 
o Contact Center da CVP que, por sua 
vez, contacta com as Forças de Segu-
rança e serviços de emergência.

protecção, e também qual o papel e a 
participação individual nos processos 
de consciencialização, apropriação e 
salvaguarda do mesmo.

“Ao longo de três dias, o desafio é 
mesmo esse. A apropriação dos espa-
ços. Por isso, estas jornadas apostam 
nas visitas guiadas”.

Os participantes terão a oportuni-
dade de conhecer o Seminário Maior 
de S. Paulo, guiados pelo reitor deste 
edificado religioso, que irá mostrar o 
lugar que inspirou a obra Frei Luís de 
Sousa, de Almeida Garrett.

Também José António Rocha, Co-
mandante de Mar e de Guerra, será 

o cicerone de um passeio, ao Palácio 
Real do Alfeite, inserido num dos 
lugares mais deslumbrantes de Al-
mada, a Quinta do Alfeite, um dos 
espaços favoritos do rei D. Carlos 
para as suas caçadas.

Mas há mais para descobrir, por 
exemplo, como era a vida entre Ca-
cilhas e o Olho de Boi nos séculos XIX 
e XX. Ou a arquitectura religiosa dos 
núcleos urbanos de Almada e Caci-
lhas e as manifestações de fé que 
uniam estes dois lugares.

O programa inclui ainda uma ofi-
cina e um espectáculo para os mais 
novos.

Humberto Lameiras

CIDADE DA COSTA DA CAPARICA

Câmara aprova adjudicação da 
requalificação da Rua dos Pescadores

A empreitada para a execução da Re-
qualificação da Rua dos Pescadores, 
na Costa da Caparica, após concurso 
público para adjudicação, foi aprova-
da na última reunião de Câmara.

A obra vai ficar a cargo da empre-
sa Videiras, Sociedade Comercial de 
Plantas, tendo a proposta de inter-
venção por objectivo “dotar” esta 
artéria central e emblemática da 
cidade da Costa da Caparica de uma 
“identidade”.

Com esta intervenção, que corres-
ponde a um investimento da autar-
quia na ordem dos 683 mil euros,  a 
Rua dos Pescadores vai ter substituí-
do o pavimento existente por latejas 
de betão, alternando entre o preto e 
o branco, sendo este “mais resistente 
que o actual e de fácil manutenção”.

Avança ainda a autarquia que além 
da colocação de novos elementos de 
iluminação e de mobiliário urbano e a 
plantação de árvores, criando zonas 
de ensombramento ao longo da rua, o 
projecto inclui a criação de um pórti-
co em memória da Casa da Coroa, que 
ali existiu outrora, aludindo à vivência 

histórica da Costa da Caparica.    
Quanto ao prazo de conclusão da 

obra, o caderno de encargos aponta 
que “até ao final do primeiro trimestre 
de 2021” a intervenção estará termi-
nada, permitindo assim que, “a partir 
da Primavera de 2021, uma nova rea-
lidade seja experienciada por todos 
os utilizadores desta rua, tão popu-
lar pela sua ligação entre o centro da 
cidade e a praia, as suas gelatarias e 
a sua diversidade e capacidade de 
integrar todos”, antevê a autarquia. 

O projecto 
inclui a criação 
de um pórti co 
em memória 
da Casa da 
Coroa, que 
foi demolida 
há cerca de 
20 anos, e ali, 
dizem, que D. 
João VI comeu 
uma caldeirada  
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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

Durante o período de con-
finamento, imposto pelo 
surto epidémico provo-
cado pela COVID 19, vá-

rias empresas viram-se forçadas a 
reduzir drasticamente ou mesmo 
na maioria dos casos a interromper 
por completo as suas actividades. 
Estas empresas viram-se assim pri-
vadas das suas receitas, que são o 
que lhes permitem sustentar as suas 
actividades de negócio, alavancar 
crescimento e principalmente asse-
gurar os postos de trabalho dos seus 
colaboradores.

Apesar desta interrupção nas 
suas receitas, as empresas tiveram 
de manter as suas obrigações fixas 
para com os seus trabalhadores, 
mas também para com o estado e 
a segurança social, muitas ficando 
assim numa posição bastante frágil 
e em alguns casos mais extremos 
enfrentado graves problemas de 
tesouraria.

Para que o sector empresarial 
poder fazer face a esta situação, o 
governo estabeleceu, e bem, um 
conjunto de várias medidas de apoio 
à actividade económica com o prin-
cipal objectivo da manutenção do 
emprego e de protecção social.O 
regime de lay-off simplificado foi 
seguramente a medida que mais se 
destacou não só pela sua projecção 
mediática, mas principalmente por 
ter sido usado por milhares de em-
presas de norte a sul do país e dos 
mais variados ramos de actividade.

Estas medidas permitiram a ma-
nutenção de milhares de postos de 
trabalho, mas principalmente per-
mitiram minimizar as consequên-
cias sócio-económicas que toda a 
sociedade está a enfrentar devido 
à brutal crise que nos está a asso-
lar. E infelizmente para a qual não 

Como apoiar as empresas municipais
no contexto pandémico

OPINIÃO

Rui Carvalheira

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

se consegue prever um término ou 
sequer um abrandamento.

Porém fora de todas estas medi-
das de apoio ficaram as empresas 
municipais. Impedidas de recorrer 
ao regime de lay-off simplificado ou 
a qualquer outro tipo de apoio, tive-
ram de assegurar na totalidade as 
suas responsabilidades fiscais e pa-
ra pagamento dos salários aos seus 
colaboradores, mesmo que as suas 
receitas tenham ficado reduzidas a 
zero. É, portanto, fácil de perceber 
as dificuldades de tesouraria que 
muitas empresas enfrentam e as 
consequências que o confinamento 
irá ter nos seus resultados deste ano.

É por isso imperativo encontrar 
soluções que permitam estender 
as medias de apoio também às em-
presas municipais, para que estas 
consigam enfrentar os problemas 
financeiros que esta pandemia cau-
sou. Para que, após os períodos de 
desconfinamento e de férias, em que 
se retoma a uma nova normalidade, 
estas empresas possam manter as 
suas actividades em prol dos habi-
tantes dos seus municípios. Temos 
de ter presente que os trabalhos 
desenvolvidos pelos colaboradores 
das empresas municipais são funda-
mentais às suas cidades e aos seus 
municípios.

A recuperação económica não 
pode assentar sobre a perda de di-
reitos e da qualidade de vida como 
tivemos oportunidade de comprovar 
anteriormente. Só com medidas de 
protecção e criação de novos em-
pregos, com políticas de forte cariz 
social iremos conseguir uma retoma 
económica forte e sustentável, e en-
tão aí iremos ficar todos bem.

Só com medidas 
de protecção 
e criação de 
novos em
pregos, com 
políticas de 
forte cariz 
social iremos 
conseguir 
uma retoma 
económica forte 
e sustentável, e 
en tão aí iremos 
ficar todos bem

Receba o seu jornal na primeira hora da manhã
Assinaturas PDF

265 094 354
Ligue
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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

ANUNCIE NO SEU 
DIÁRIO DA REGIÃO

Necrologia

N.A.31-03-1941   F.A.30-08-2020

JOAQUIM DOS SANTOS REIS
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos, nora, e neto vêm por este 
meio participar o falecimento do seu ente querido, 
cujo o funeral se realizou dia 02 - 09 - 2020 para o 
Cemitério Nossa Senhora da Piedade .
Agradecendo desde já a todos os quantos que 
participaram neste acto religioso assim como aos 
que de outra forma, lhes manifestaram o seu pesar.
A todos um muito obrigado e um bem haja.

JOLIBER - AGÊNCIA FUNERÁRIA
265 523 463 - 911 861 091 - 938 277 988
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Região

Mário Rui Sobral

Maria João Luís dirige 
projecto renovado, que 
conta no elenco com os 
Tocá Rufar e seis grupos 
corais do concelho

TEATRO DA TERRA APRESENTA 'A ABETARDO'

Espectáculo de cante alentejano 
associado a teatro de rua marca estreia 
de programa artístico no Seixal

O projecto artístico A Abetarda da 
companhia Teatro da Terra vai estar 
em destaque na primeira edição do 
programa Desconcentra, que a Câ-
mara Municipal do Seixal promove 
entre 11 deste mês e 3 de Outubro no 
concelho. 

O espectáculo, que associa o cante 
alentejano ao teatro de rua, vai ser 
apresentado na Mundet, na fregue-
sia do Seixal, no dia 12 (19h00), no 
Moinho de Maré de Corroios,  no dia 
19 (21h00), no Parque das Lagoas, em 
Fernão Ferro, no dia 20 (19h00), e no 
Parque Natural da Quinta do Serrado, 
em Amora, a 3 de Outubro (21h00).

Trata-se de um projecto que nas-
ceu em 2014, na sequência de uma 
parceria então estabelecida entre o 
Teatro da Terra e o município de Cas-
tro Verde, que foi agora remontado 
e que apresenta no elenco os Tocá 
Rufar e seis grupos corais alenteja-
nos do concelho do Seixal, onde a 
companhia passou a residir.  

A actriz Maria João Luís dirige para 
o Teatro da Terra o renovado espectá-
culo, que permite ao elenco partilhar, 
nas ruas, “ traços característicos da 
cultura popular”, revela a compa-
nhia. A iniciativa constitui, ao mesmo 
tempo, “sinal de um posicionamento 
artístico inovador na capacidade de 
integrar os agentes locais, sem que 
a identidade própria de cada grupo 
destoe da criação teatral colectiva”.

Além de Maria João Luís, o espectá-
culo conta com as participações de Fi-
lipe Gomes, Sérgio Gomes, Tocá Rufar 
(dirigidos por Rui Júnior), Grupo Coral 
As Papoilas do Fogueteiro, Grupo Co-
ral Alentejano de Asstas, Grupo Coral 
Alentejano Lírio Roxo de Paio Pires, 
Grupo Coral Operário Alentejano do 

Maria João Luís caracterizada no espectáculo A Abetarda

DR

Centro Cultural e Desportivo das Pai-
vas, e Grupo de Cante Feminino da As-
sociação de R.P.I. da Torre da Marinha. 
Diogo Cabrita Santos é o trompetista.  

Passada está mais de década e 
meia sobre a criação de A Abetarda. 
O Teatro da Terra lembra como tudo 
começou.

“Ao autor João Monge, encomen-
dámos o texto que junta o Cante 
Alentejano ao teatro de rua, numa 
celebração deste símbolo de Castro 
Verde, com uma história orientada 
para uma procissão pagã, habilmen-
te tecida na base da cultura popular 
alentejana, polvilhada por reminis-

cências do cristianismo, projectan-
do a elevação da maior ave de voo 
da Europa a um estatuto mitológico/
fantástico”, explica a companhia. “Os 
quatro textos da autoria de João 
Monge que o Teatro da Terra mate-
rializou em teatro até hoje destacam 
este consanguíneo poeta/letrista/
escritor como o criador mais repre-
sentado pela companhia”, sublinha.

Com a recriação do espectáculo, a 
companhia diz afirmar-se “mais uma 
vez como um projecto de teatro co-
munitário de características únicas”, 
agora a operar a partir do concelho 
do Seixal.

“Nós Sesimbra” é nome da aplicação 
que a Câmara Municipal está prestes 
a lançar e que permite a qualquer 
cidadão, através de telemóvel ou 
computador, comunicar à autarquia 
sesimbrense situações anómalas de-
tectadas no espaço público.

Com esta nova ferramenta digital, o 
município espera “reforçar o envolvi-
mento dos munícipes e dos visitantes 
na vida do concelho”. As anomalias en-
contradas podem ser assim indicadas 
à edilidade “a qualquer hora e em qual-
quer local, de forma simples, rápida, e 
sem custos acrescidos”.

O anúncio da disponibilização deste 
novo meio para os primeiros dias des-
te mês foi reforçado ontem e a autar-
quia deixa exemplos de situações que 
devem ser reportadas.

“Um sinal de trânsito danificado, um 
buraco no pavimento ou no passeio, 
roturas de água, monos ou resíduos co-
locados indevidamente na via pública, 
e tantas outras pequenas ocorrências 
que muitas vezes são difíceis de detec-
tar pelos serviços podem, desta forma, 
ser comunicados pelos cidadãos que, 
assim, têm a oportunidade de partici-
par activamente na melhoria da quali-
dade de vida do concelho de Sesimbra.”

Para informar o município de uma 
ocorrência, depois de instalada a apli-
cação, o processo é simples. “Basta 
escolher a categoria (espaços verdes, 
higiene urbana, trânsito são alguns 

CIDADANIA
Sesimbra lança aplicação para 
denúncia de anomalias 
no espaço público

exemplos), indicar o local (pode assi-
nalar a morada através do mapa na apli-
cação), preencher os dados pessoais e 
enviar”, explica a autarquia, que lembra 
ainda a possibilidade de se juntar “uma 
pequena descrição ou anexar uma foto 
para complementar a informação”.

Para utilizar a ferramenta no com-
putador, os interessados devem ir ao 
site sesimbra.pt, área de balcão digital 
e escolher a ligação Nós Sesimbra. Ou 
acederem à página de Facebook da 
autarquia que disponibilizará o for-
mulário.

Uma das grandes vantagens des-
ta aplicação, salienta o município, “é 
permitir receber informação sobre o 
processo por e-mail ou SMS”. A ferra-
menta permite também subscrever 
“ocorrências já reportadas por outros 
utilizadores” da aplicação. “Cada re-
gisto activo fica visível num mapa, a 
partir do qual se escolhe a ocorrência 
a seguir. A partir desse momento, os 
serviços municipais são informados 
que houve uma nova notificação em 
relação àquela ocorrência e o novo 
utilizador passa a receber também 
informação sobre a sua evolução por 
mail ou SMS”, resume a edilidade.

A Câmara Municipal garante ainda 
que “o andamento de cada processo, 
acompanhamento dos principais te-
mas e do seu desenvolvimento será fei-
to mensalmente no folheto informativo 
Nós Sesimbra e no site da autarquia”.

A plataforma, realça o município, “se-
rá ainda complementada por uma linha 
telefónica gratuita para a qual podem 
também ser reportadas ocorrências”.

A aplicação Nós Sesimbra – Partici-
pação e Cidadania será disponibilizada 
para telemóvel em versão Android e 
iOS, quer no site quer no Facebook da 
Câmara Municipal.

Munícipes e visitantes 
podem reportar 
ocorrências a qualquer 
hora e de forma rápida. 
É possível anexar fotos



eficiente
- Maior flexibilidade e adaptabi-

lidade às mudanças
- Equipa mais motivada
- Mudança de cultura
O Coaching é uma habilidade que 

todas as pessoas devem adquirir. 
É uma maneira diferente de ver 

as pessoas, muito mais optimista e 
diferente do que a maioria de nós 
costuma conhecer e, por isso, re-
sulta num modo de tratar diferente.

É necessário compromisso, práti-
ca e tempo até que flua naturalmen-
te e a sua eficácia seja optimizada.

Outro aspecto a destacar é que 
não há um único caminho para 
orientar. O coach terá de explorar 
o território face às infinitas varie-
dades da interação humana.

O futuro do Coaching é optimis-
ta, pois os princípios nos quais ele 
é baseado está a tornar-se mais 
reconhecido e utilizado que nunca.

Os princípios básicos da Cons-
ciência, Responsabilidade e Au-
toconfiança estão na essência do 
crescimento humano.

primário do Coaching.
As pessoas precisam saber que 

seu sucesso se deve aos seus pró-
prios esforços. Também precisam 
saber que outras pessoas acreditam 
nelas, o que significa ter a confiança, 
a autorização, o incentivo e o apoio 
para fazer escolhas e tomar decisões.

O Coaching é uma intervenção que 
tem como objectivo básico e perma-
nente a construção da autoconfiança 
dos outros, independentemente do 
conteúdo da tarefa ou do problema.

Os múltiplos benefícios do Coa-
ching são os seguintes:

- Melhoria da performance e da 
produtividade

- Melhoria na qualidade de vida 
dos indivíduos

- Melhores Relações
- Maior criatividade
- Melhor utilização de pessoal, 

habilidades e recursos
- Resposta mais rápida e mais 
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ser entregues no Conservatorium, 
na vila pinhalnovense. No mesmo 
local e durante o mesmo horário, 
mas apenas no dia 8, são aceites 
alimentos frescos.
A ONG justifica a iniciativa com 
a actual conjuntura que deixou 
muitas figuras do espectáculo em 

dificuldades. E pretende assim "agir, 
contribuindo com a sua missão 
de forma consciente: promover 
o sentido de responsabilidade e 
valores comunitários; fomentar 
a vivência de valores inerentes à 
fruição musical; e zelar pelo bem-
estar da comunidade".

Orquestra do 
Pinhal Novo 
angaria alimentos 
para a União 
Audiovisual

A Orquestra Nova de Guitarras 
(ONG), do Pinhal Novo, tem desde 
ontem a decorrer uma campanha de 
recolha de alimentos para doação à 
União Audiovisual.
Até ao próximo dia 8, entre as 18h00 
e as 20h00, a ONG está a aceitar 
alimentos não perecíceis, que devem 

PUBLICIDADE

O Coaching 
tem como 

objectivo básico 
e permanente 

a construção da 
auto confiança 

dos outros, 
independen
temente do 

conteúdo da 
tarefa ou do 

problema

O Coaching foca-se nas op-
ções do futuro, não nos 
erros do passado.

Timothy Gallwey tocou 
na essência do Coaching: “Desblo-
quear o potencial de uma pessoa 
para maximizar sua performance, 
ajudá-la a aprender em vez de en-
siná-la.”

Acima de tudo, precisamos pen-
sar nas pessoas em termos do seu 
potencial e não da sua performance.

Para utilizar o Coaching com su-
cesso, devemos adoptar uma visão 
bem mais optimista do que a usual 
em relação à capacidade inactiva 
de todas as pessoas.

Quando e onde usamos o Coa-
ching e para quê?

- Motivar a equipa
- Resolver problemas
- Lidar com problemas de rela-

cionamento
- Elogiar e avaliar
- Realizar tarefas
- Planear e rever
- Construir, desenvolver e traba-

lhar em equipa
O único e universal obstáculo in-

terno é o mesmo, como o medo ou 
fracasso, insegurança e falta de con-
fiança em si próprio.

Para construir a autoconfiança dos 
outros devemos abrir mão do dese-
jo de controlá-los ou de sustentar a 
sua crença em nossas capacidades 
superiores.

A autoconfiança é a chave para a 
manifestação do potencial e para a 
performance, é imperativo construir 
um caminho de sucessos. Em Coa-
ching é imprescindível que o coachee 
produza os resultados esperados na 
sessão de Coaching, sem falhar. O 
Coaching que não resulta em sucesso 
– e no reconhecimento desse sucesso 
por parte de quem está sendo orien-
tado – só vai levar a uma diminuição 
da autoconfiança e minar o objectivo 

O que é o Coaching?

OPINIÃO

Paula Costinha

Sports Mental Coach
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Desporto

Ainda sou do tempo das 
polémicas ajudas das câ-
maras municipais e gover-
nos regionais aos clubes 

desportivos. Ajudas muitas vezes 
em financiamentos diretos sem 
contrapartidas que se destinavam 
fundamentalmente a equilibrar 
orçamentos. Quer isto dizer que a 
coberto da falsa ideia de aplicar o 
dinheiro dos munícipes na activi-
dade desportiva e no seu fomento, 
na prática, financiavam-se planteis 
de equipas profissionais de futebol. 
Esta prática era, na minha opinião, 
profundamente errada.

Ora nada disto se passou no VFC. 
A CMS, gastou 300 mil euros (pa-
gos através de dedução de taxas 
urbanísticas futuras) para adquirir 
os créditos e direitos de superfície 
ao BCP, ficando credora de 2,1 M€ 
da empresa Ventos de Negócio, em 
sede do processo de insolvência em 
curso desta sociedade.

O administrador de insolvência 
colocou à venda com propostas em 
carta fechada estes créditos. A CMS 
foi ao “leilão”. Propôs uma verba de 
1,5 M€, pagos não em dinheiro, mas 
na redução dos seus créditos sobre 
esta empresa. Assim de credora de 
2,1 M€ passou a credora de 600 m€. 
Provavelmente se tivesse um crédito 
de 2M€, de 10M€ ou de 600 m€, o 
valor que receberá deste processo 
será nada ou quase.

Na prática, por todo este proces-
so, a Câmara gastou 300 mil euros, 
ainda por cima pagos pelas tais isen-
ções de taxas, para ficar na posse dos 
direitos de superfície do Estádio do 
Bonfim e assegurar que o estádio 
será para uso do Vitória, ficando o 
clube defendido de interesses imo-

A compra do direito 
de superfície do Estádio do Bonfim 

pela Câmara de Setúbal

OPINIÃO

José Luís Cruz

biliários obscuros e dos credores 
que, como sabemos, são muitos.

E este gasto do dinheiro dos mu-
nícipes justifica-se? Plenamente. O 
VFC, é um baluarte da cidade, está 
no imaginário da população, con-
tribui para o fomento do desporto 
e dos seus valores na cidade, e tem 
uma história riquíssima que se con-
funde com a história da cidade. É, 
portanto, “património” da cidade, 
dos setubalenses e de todos os seus 
adeptos. Acresce que esta medida 
não se destina a financiar planteis 
profissionais, é um contributo efec-
tivo para ajudar a salvar o clube e 
evitar o seu fim.

Sócio n.º 632 do VFC

A Câmara gastou 
300 mil euros, 
ainda por cima 
pagos pelas 
tais isenções 
de taxas, para 
ficar na posse 
dos direitos 
de superfície 
do Estádio do 
Bonfim 

Miguel Nunes Azevedo

O presidente da Mesa 
da Assembleia Geral 
confirma, porém, que 
apontou uma estimativa 
de mais de mil sócios ao 
ex-delegado de saúde

EM RESPOSTA A MÁRIO DURVAL

Cândido Casimiro nega pedido 
para AG do Vitória FC no pavilhão

A Mesa da Assembleia Geral do Vitória 
reagiu, em comunicado, às declara-
ções de Mário Durval a O SETUBALEN-
SE, e nega ter identificado o Pavilhão 
Antoine Velge ou qualquer outro local 
para a realização da reunião magna 
que foi rejeitada pelas autoridades 
de saúde.

O ex-Delegado de Saúde Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo tinha 
apontado o espaço fechado do pavi-
lhão como uma das razões para que a 
assembleia tivesse sido rejeitada. 

“Na verdade, em parte nenhuma 
do requerimento se diz que a As-
sembleia Geral era para se realizar 
no Pavilhão Antoine Velge, nem aliás 
em qualquer outro lugar, apenas se 
referindo a previsível grande concen-
tração de associados nas imediações 
do Estádio do Bonfim, que felizmente 
é muito grande e tem muitos espaços 

Cândido Casimiro

DE
disso garantimos o respeito por todas 
as normas que fossem definidas e tu-
do faríamos para serem cumpridas, 
designadamente o uso de máscara/
viseira e a marcação do lugar de cada 
associado”, acrescenta.

A O SETUBALENSE, Mário Durval – 
na altura Delegado de Saúde Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo - sublinhou 
que o Pavilhão Antoine Velge não 
reunia condições de segurança e 
que uma eventual reunião no Bon-
fim poderia até ter sido aprovada. 
“É um espaço fechado, para receber 
mais de mil pessoas, na época em que 
estávamos a atravessar as maiores 
condicionantes de contenção à Co-
vid-19, não oferecia as condições de 
segurança necessárias, em termos de 
saúde pública”, afirmou. 

Cândido Casimiro sublinhou ainda 
a necessidade de “serenidade e em-
penho” e estabeleceu o dia 20 de Se-
tembro como data limite para o TAD 
voltar atrás com a decisão que ditou 
a queda do emblema setubalense 
ao Campeonato de Portugal: “Nesta 
fase conturbada da vida do Vitória, 
não necessitamos de mais confusão 
e alarido, mas sim de serenidade e 
empenho, para que seja possível que 
o TAD inverta a sua posição e até 20 
de Setembro nos reconheça a razão 
que sabemos nos assiste e revogue 
decisão de despromoção do Vitória.”

onde a mesma se podia realizar”, re-
vela o presidente Cândido Casimiro, 
que admite ter apontado a um nú-
mero elevado de participantes. “É 
verdade que alegamos a previsível 
presença de mais de mil sócios, o 
que foi indiciado e comprovado na 
segunda-feira seguinte quando mais 
de 2.000 pessoas se concentraram 
na Praça do Bocage em defesa do 
Vitória”, lembra. “Obviamente que 
a discussão de um tema como este 
iria ser acalorada, e muita participa-
da, com as naturais dificuldades de 
manter o distanciamento, mas apesar 

O presidente do Vitória abordou o 
futuro do andebol e as dificuldades 
sentidas pela secção na altura da pan-
demia, assegurando que a mesma 
conseguiu honrar todos os compro-
missos da época passada. 

“O andebol foi uma imagem de mar-
ca quando esta direcção se candida-
tou. Tínhamos uma equipa que achá-
vamos que não era suficientemente 
competitiva, pelo que decidimos um 
reforço não só da equipa como da es-
trutura diretiva com o vice-presidente 
para as modalidades”, disse o líder do 
emblema setubalense em entrevista a 
O JOGO, que recordou os meses difí-
ceis de confinamento: “A modalidade 

Paulo Gomes promete andebol competitivo

teve de parar e havia jogadores com 
contrato para cumprir e os fundos 
de receita também desapareceram 
porque o andebol parou. A direcção 
tentou, no limite, ajudar a estrutura 
da secção, de forma a quitar todos os 
pagamentos e, neste momento, em 
relação à equipa anterior, está tudo 
liquidado.”

Quanto à época que se aproxima, 
o grande objectivo é evitar os dramas 
vividos na temporada passada, na qual 
os sadinos acabaram salvos na secre-
taria, depois de terminar a primeira 
volta na última posição e de entrar na 
derradeira fase com possibilidades 
mínimas de conseguir a permanên-

cia. Contudo, Paulo Gomes avisou 
que a queda da equipa de futebol ao 
Campeonato de Portugal poderá ter 
efeitos nas modalidades. “O andebol 
do Vitória movimenta as massas e o 
sentimento do que é ser do Vitória. 
Sabemos que esta decisão abrupta 
da Liga produz efeitos em todas as 
estruturas, não fugindo o andebol à 
regra. Contudo, a equipa foi inscrita, 
os jogadores estão instalados, o que 
significa que o caminho está a ser tri-
lhado. Sabemos que vamos ter muito 
mais dificuldades, mas não vamos ati-
rar a toalha ao chão e vamos procurar 
soluções para ter um andebol de pri-
meira”, concluiu. M.N.A.
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Associação de Futebol de Setúbal: 
António Costa, Bruno Paixão, 
Eliana Pinelo, João Esteves, João 
Ferreira, José Janeiro, Luís Ramos, 
Manuel Pinho, Mário Dionísio e 
Nuno Roque. A lista constituída 
praticamente só por homens 
integra também três mulheres, 

sendo uma delas da nossa região, 
Eliana Pinelo. As outras são 
Ana Catarina Brites (Santarém) 
e Ana Sofia Aguiar (Lisboa). 
Entretanto, para ao Seminário 
Específico de Árbitras de Futebol 
foi admitida Priscila Calmeirão, em 
representação da AF Setúbal. 

AF Setúbal tem 10 
observadores nas 
provas nacionais 
de futebol

O Conselho de Arbitragem 
da Federação Portuguesa de 
Futebol já divulgou a constituição 
da lista de observadores de 
futebol, para a época 2020/2021. 
Entre os 140 observadores que 
vão exercer funções na nova 
época desportiva estão dez da 

COVA DA PIEDADE
Iddriss e 
Abubakari 
cedidos pelo 
Moreirense 

O Clube Desportivo da Cova da Pieda-
de está a trabalhar sob o comando do 
treinador Toni Pereira com o objectivo 
de se apresentar nas melhores con-
dições possíveis na primeira jornada 
do Campeonato da II Liga, frente ao 
Mafra, que se realiza no dia 13 de Se-
tembro.

Pelo facto de ter começado tarde 
devido à incerteza quanto à competi-
ção onde iria participar o plantel ainda 
não está completamente formado e 
oficialmente apenas apresentou 
sete jogadores, Cléber Santana (ex-
-Amora), João Amorim (ex-Varzim), 
Wilson Kenidy (ex-Casa Pia), Filipe 
Cascão (ex-Fátima), João Vieira (ex-
-Vilafranquense) e Mohammed Iddriss 
e Malik Abubakari, dois atletas do Ga-
na, ambos de 20 anos, cedidos a título 
de empréstimo pelo Moreirense.

O guarda-redes Cléber Santana, 
tem 30 anos, é brasileiro, e na época 
passada era o dono da baliza do Amora 
no Campeonato de Portugal perfazen-
do um total de 28 jogos. 

Filipe Cascão, é defesa, tem 23 anos, 
e chega à Cova da Piedade provenien-
te do Fátima onde realizou apenas se-
te jogos porque se transferiu do Lusi-
tano de Évora no mercado de Inverno.

João Amorim é um defesa com larga 
experiência das competições nacio-
nais, com 28 anos, foi titularíssimo 
na temporada anterior na equipa do 
Varzim, com 30 jogos realizados pelos 
poveiros. Começou a jogar no Ribeirão 
mas fez grande parte do seu percurso 
no Vitória de Guimarães mas passou 
também pelo Freamunde, Académico 
do Viseu, Belenenses, Aves e Arouca. 

Wilson Kenidy, avançado angola-
no de 27 anos, que joga na posição 
de extremo, é um dos jogadores em 
que os piedenses depositam grande 
esperança dado que era um dos mais 
influentes no Casa Pia por que fez 30 
jogos na época passada e seis golos.

João Vieira é também avançado, 
neste caso ponta de lança, tem 28 
anos e nas duas últimas temporadas 
representou o Vilafranquense, prati-
camente sempre como titular. No seu 
percurso de jogador passou também 
pelo U. Leiria, Vizela, Feirense, Morei-
rense, Chaves, Torreense, Marítimo e 
Atlético de Reguengos.  J.P.

José Pina

Sanjoanense e Póvoa 
Andebol Clube são 
os adversários dos 
almadenses num 
campeonato a três 
que promove os dois 
primeiros classificados

LIGUILHA DISPUTA-SE ESTE FIM-DE-SEMANA 

Almada vai à Nazaré atacar em força subida 
para a 1.ª Divisão Nacional de Andebol

A equipa de andebol do Almada Atlé-
tico Clube tem vindo a preparar-se 
para disputar a prova de acesso à 1.ª 
Divisão Nacional que será disputada 
entre os dias 4 e 6 de Setembro, no 
Pavilhão Municipal da Nazaré.

A liguilha será disputada apenas 
por três equipas e as duas melhor 
classificadas garantem o acesso à 1.ª 
Divisão Nacional. O torneio começa 
no dia 4 de Setembro, às 20 horas, 
com o Sanjoanense – Póvoa Andebol 
Clube. No sábado, dia 5, às 18 horas, 
o Almada estreia-se defrontando a 
Sanjoanense e no domingo, dia 6, às 
17 horas, joga-se o Póvoa Andebol 
Clube – Almada.  

Para atacar este provável regresso 
ao campeonato nacional da 1.ª divi-
são a equipa almadense tentou re-
forçar-se da melhor maneira possível 
e neste sentido conseguiu efectuar 
algumas contratações que tornam a 
equipa mais forte.

António Santos, treinador da equipa almadense

DR

(Duarte Pereira, Nuno Sardinha e Ar-
tur Pereira), o jovem Guilherme Lima 
(ex-Benfica) e Ricardo Correia, guar-
da-redes de 43 anos, que regressa ao 
activo, depois de ter representado 
o Belenenses na época de 2017/18.

O Plantel 
A equipa, que continua a ser treina-
da por António Santos, integra os 
seguintes jogadores:

Guarda-redes: Ricardo Correia (ex-
-Belenenses), Nuno Sardinha (ex-V. 

Setúbal), André Penedo, David Mar-
tins e Jorge Pereira. Centrais: Rachid 
Bari e Emílio Mourato. Pontas: Ricar-
do Gomes, Duarte Pereira (ex-Vitória 
FC), Artur Pereira (ex-Vitória FC), 
Vasco Lampreia (ex-AD Albicastren-
se). Pivôs: Luís Borges, Guilherme 
Lima (ex-Benfica) e Gonçalo Neves. 
Laterais: Leone Almeida (ex-AD Al-
bicastrense), António Cabaça, João 
Salavessa, André Lourenço, João 
Guerreiro, Ricardo Coelho e Marco 
Gil (ex-AD Albicastrense).

A Direcção do Oriental Dragon Foo-
tball Club informa em comunicado 
que a sua inscrição “foi aceite pela Fe-
deração Portuguesa de Futebol para 
participar no Campeonato Portugal 
na temporada 2020/21”.

O clube adianta que reuniu “os 
pressupostos necessários, que mui-
to nos honrou”. E, esclarece que “ao 
contrário da mensagem que alguns 
querem tentar passar, o caminho que 
temos trilhado desde a formação do 

CLUBE JÁ FOI NOTIFICADO PELA FPF
Oriental Dragon também confirmado no Campeonato de Portugal

clube esteve sempre assente em 
bases sustentáveis e com os olhos 
postos no futuro. É um trabalho ár-
duo e exigente que nos espera mas 
estamos certos que, com a ajuda de 
todos, vamos honrar o clube”.

Pelo que sabemos, os treinos de 
preparação da nova época já come-
çaram há cerca de duas semanas mas 
o plantel ainda se encontra em fase 
de construção pelo que nos próximos 
dias deverão surgir mais novidades.

A equipa que vai ser orientada por 
Luís Manuel, ex-treinador do Pinhal-
novense, tem confirmado até ao mo-
mento o guarda-redes Vítor Rodri-
gues que transita da época anterior; 
Adilson, João Pinto e Gonçalo Silva 
que representavam o Pinhalnovense 
e o médio guineense Brash que em 
2019/20 representava o Sertanense 
e anteriormente havia estado no Real 
Sport Clube.

De referir, entretanto, que Diego 

Zaporo, que se havia comprometido 
com o clube, onde chegou mesmo 
a ser apresentado, saiu para o Club 
Football Estrela (Amadora) que nas-
ceu da fusão do Sintra Football Club 
com o Clube Desportivo Estrela.

Assim sendo, a nossa região vai es-
tar representada na nova temporada 
no Campeonato de Portugal pelo Vi-
tória Futebol Clube, Pinhalnovense, 
Amora, Olímpico do Montijo, Despor-
tivo Fabril e Oriental Dragon. 

O emblema da Margem Sul assegu-
rou a contratação de Leone Almeida, 
lateral que nas últimas duas tem-
poradas jogou em Castelo Branco, 
onde marcou 41 golos em 32 jogos. 
Formado no Benfica, Leone Almeida 
já teve uma experiência de Andebol 1, 
tendo jogado 20 partidas na segun-
da metade da época de 2017/18 com 
a camisola do Boa-Hora. Para além 
deste jogador, vieram mais dois do 
Albicastrense (Vasco Lampreia) e três 
que alinhavam no Vitória de Setúbal 
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