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Abertura   O presidente da Assembleia Geral do Vitória reuniu  
  um grupo alargado de sócios, no sábado, para ouvir 

opiniões sobre o futuro do clube. Embora a reunião 
tenha deixado o grosso dos associados à margem, 
é já uma forma de diálogo e, tendo juntado várias 
tendências, pode ser o início da construção de uma 
maior unidade. 

A FIGURA
Cândido 
Casimiro

Quando se chega a esta si-
tuação em que se encon-
tra o Vitória Futebol Clube, 
todos nós devemos fazer 

uma reflexão, um acto de contrição, 
relativamente às responsabilidades 
de todos e de cada um de nós.

Apontar o dedo aos outros será sem-
pre mais fácil do que olharmo-nos ao 
espelho. 

Tenho com Fernando Oliveira uma 
relação de estima. Tal não me impede 
de procurar analisar o seu percurso. E 
o meu; como cronista, sócio e membro 
do Conselho Vitoriano (CV). 

Sem filtros, omissões, ou “memória 
selectiva”.  

Por diversas vezes neste espaço de 
opinião, mencionei Fernando Olivei-
ra sempre de forma positiva, porque 
entendia ser uma das pessoas mais 
indicadas para ser presidente do Vitó-
ria. E também por falta de alternativas, 
porque em muitas eleições concorreu 
sozinho, como iremos ver.       

Em 1986, quando o Vitória desceu 
de divisão, Fernando Oliveira concor-
reu sozinho, numas eleições que foram 
muito participadas, contratou Malcolm 
Alisson e Roger Spry e subiu de divisão 
logo no ano seguinte (1986-1987), 
seguindo-se uma equipa de estrelas, 
onde pontificavam Meszáros, Jorge 
Martins, Crisanto, Quim, Edmundo, Jor-
ge Ferreira, Flávio, Dito, Jaime Pacheco, 
Mladenov, Jordão, Manuel Fernandes, 
Aparício, Vítor Madeira e Roçadas, entre 
outros.

Fernando Oliveira saiu em 1990-
1991, com o Vitória, de novo, na 2ª Liga. 
Seguiram-se-lhe Manuel Aurélio Cruz, 
Justo Tomás, Sousa e Silva, Henrique 
Cruz, Jorge Goes, Chumbita Nunes.

Em 2006, o seu nome esteve apon-
tado para concorrer às eleições, tendo 
como oponente Jorge Santana, não 
chegando a concretizar essa intenção. 

Jorge Santana efectuou um mandato 
incompleto (2006-2007), seguindo-
-se três comissões de gestão: Carlos 
Costa (2007), Luís Lourenço (2008) 
e Fernando Oliveira (2009).

Ainda nesse ano de 2009, Fernando 
Oliveira concorreu sozinho aos órgãos 
sociais do Vitória, efectuando um man-
dato completo (2009-2012).

Concorreu, de novo sozinho, em 
2012. Nessa altura, a seu convite, entrei 
para o CV, que é um órgão consultivo, 

O Vitória, Fernando Oliveira e as 
minhas responsabilidades

PENSAR SETÚBAL  

Giovanni Licciardello

Nunes. Em 2017, decorreram eleições 
que opuseram Fernando Oliveira a Vítor 
Hugo Valente e a António Santos. Nova 
vitória de Fernando Oliveira. 

Em Setembro de 2017, fui eleito, de 
novo, presidente do CV. Desta vez, 
não me cheguei a sentar, uma vez que 
em Novembro desse ano Fernando 
Oliveira demitiu-se, alegando falta de 
condições. 

Novas eleições, ainda em 2017, que 
culminaram com a eleição de Vítor 
Hugo Valente, mandato incompleto 
(2017-2020), uma vez que quase todos 
os membros da sua direcção, nomeada-
mente Paulo Gomes, se tinham demiti-
do antes do fim do mandato. Pedro Gai-
veo Luzio tinha feito o mesmo, algum 
tempo antes. Em todas estas eleições 
(1986, 2009, 2012, 2014 e 2017), votei 
sempre em Fernando Oliveira. 

Sequenciei cronologicamente os 
principais acontecimentos, para que se 
possa ter uma visão integrada.  Quanto 
aos mandatos de Fernando Oliveira, os 
que o antecederam (desde Justo To-
más) e sucederam (até Paulo Gomes), 
torna-se imperiosa a realização de au-
ditorias, para que, de facto, se possa 
perceber o que tem vindo a suceder 
ao Vitória. 

Para se saber, mas também para que 
se não voltem a cometer os mesmo er-
ros. 

Quanto a mim, como membro do 
CV e professor, um dos meus grandes 
objectivos estratégicos era aproximar 
o Vitória das escolas, inserindo diver-
sas iniciativas nos respectivos planos 
anuais de actividades.  O Vitória tem 
de saber cativar os jovens, o que não 
acontece. Com a instabilidade eviden-
ciada anteriormente, nem sequer tive 
oportunidade de começar. A aproxima-
ção do Vitória às escolas do Concelho é, 
cada vez mais, um imperativo. Todavia, 
nunca foi feito nada a sério nesse domí-
nio. Estamos a perder os miúdos; são do 
Benfica (quase todos), Porto e Sporting 
(em menor número).  As reuniões do 
CV em que participei, foram sempre 
reuniões muito espaçadas temporal-
mente, onde as permanentes dificulda-
des financeiras eram sempre assuntos 
recorrentes.  Contudo, entendo que 
devia ter feito mais. Devia ter sido mais 
interventivo e ter agido de outra forma. 

Professor

A aproximação 
do Vitória às 

escolas do 
Concelho é, 

cada vez mais, 
um imperativo. 
Todavia, nunca 

foi feito nada 
a sério nesse 

domínio

tendo sido eleito seu presidente, na pri-
meira reunião ocorrida, em Setembro 
de 2013. 

Ainda não tinha aquecido o lugar, e 
logo em Janeiro de 2014, Júlio Adrião 
surgiu como alternativa aos órgãos so-
ciais eleitos em 2012. 

Fernando Oliveira demitiu-se. Novas 
eleições, em Março de 2014; vitória de 
Fernando Oliveira. Mandato completo 
(2014-2017). No CV foi eleito Chumbita 

O jornal O SETUBALENSE, em man-
chete de primeira página na edição 
de 16 de Setembro, afirma que “Dores 
Meira defende nova gestão no Vitória”, 
em título que não corresponde ao que 
a presidente da CMS pretendeu dizer 
na cerimónia comemorativa do Dia de 
Bocage e da Cidade realizada no dia 
anterior.

O jornal teve acesso ao discurso 
integral de Maria das Dores Meira, 
pelo que confundir a expressão utili-
zada no texto, em que se defendia a 
necessidade de “procurar novos mo-
delos de governação que devolvam o 
clube à cidade”, com a defesa de uma 
“nova gestão” só pode ser entendido 
como um titulo infeliz que tem como 
consequência a transmissão noticiosa 
de uma ideia completamente distinta 
daquela que a presidente da câmara 
quis defender.

O parágrafo completo do discurso 
da presidente da CMS a que alude o 
título do Setubalense de 16 de Setem-
bro tem a seguinte formulação: “Ago-
ra, urge procurar novos modelos de 
governação que devolvam o clube à 
cidade; que apostem na diversificação 

SETÚBAL

Esclarecimento 
do Gabinete da 
Presidência da CMS

dos serviços que o emblema sadino 
pode oferecer, tornando-o imprescin-
dível e uma colectividade que, tendo 
no futebol o principal foco, consegue 
ir muito para lá das quatro linhas do 
campo da bola”.

É imperioso reconhecer que defen-
der “novos modelos de governação” é 
algo completamente distinto de de-
fender uma “nova gestão”, expressão 
que remete, obviamente, o leitor para 
a ideia de que a presidente da Câmara 
quer uma nova direcção no clube, uma 
vez que quem faz a gestão das associa-
ções são as suas direcções.

Ora, não só a presidente da Câmara 
não se imiscui na direcção do clube 
nem manifesta preferências por este 
ou aquele elenco directivo, função que 
está exclusivamente atribuída aos só-
cios do VFC, como seria manifesta in-
tromissão na vida do clube afirmar tal 
coisa, algo que nunca aconteceu, como 
está devidamente comprovado, nem 
acontecerá. Lamentamos, assim, que 
o Setubalense tenha criado nos seus 
leitores uma ideia errada, prejudicando 
a leitura que é feita sobre as posições 
municipais a propósito, deste assunto.

ND:  Os títulos não podem explicar 
tudo o que está nas notícias. Sobretu-
do neste caso, em que o espaço para 
a manchete era reduzido. 

Daí ter sido usada a expressão 
“nova gestão”, em sentido lato, para 
substituir “novos modelos de gover-
nação” que, manifestamente, não 
cabia. Precisamente para não deixar 
duvidas aos leitores, no texto ime-
diatamente abaixo da manchete foi 

devidamente explicado o sentido da 
afirmação, inclusive com citação da 
expressão em causa. 

E no interior, onde o título já é bem 
maior, a notícia, que transcreve tam-
bém o parágrafo completo que neste 
esclarecimento é destacado, deixa 
tudo devidamente explicado. Acre-
ditamos que os leitores não fizeram 
a confusão que os responsáveis da 
CMS receiam.
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da EDP e causou danos em 
quatro habitações. Diz Álvaro 
Amaro que existiram ainda 
danos em edifícios de apoio 
agrícola, mas que, felizmente, 
ninguém ficou ferido.  
Neste momento a Câmara de 
Palmela “está a contabilizar 

os prejuízos”, diz o autarca, 
que já contactou com o 
Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera para “nos 
certificarmos da intensidade 
do fenómeno atmosférico e os 
proprietários poderem recorre 
aos seguros”.

Autarquia de 
Palmela avalia 
danos causados 
por tornado

O presidente da Câmara de 
Palmela, Álvaro Amaro, tem 
estado no terreno para avaliar 
os danos causados na última 
sexta-feira pelo tornado de baixa 
intensidade que atingiu a Estrada 
do Lau, provocando quedas de 
árvores de grande porte, postes 

Ana Martins Ventura

Autarquia acusa 
Sindicato Nacional de 
Bombeiros Sapadores 
de “criar instabilidade 
e angústia nas 
populações”

ASSISTÊNCIA ASSEGURADA

Câmara de Setúbal garante que casos 
de Covid-19 nos Sapadores não 
comprometem socorro às populações

Depois de confirmado o surto de Co-
vid-19 na Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Setúbal (CBSS) pela 
autoridade regional de saúde e pe-
lo sindicato, a  Câmara Municipal de 
Setúbal vem agora garantir, através 
de comunicado, que “todas as fun-
ções da CBSS em matéria de socorro, 
assim como outras que desenvolve 
estão integralmente asseguradas”. E 
segundo é referido no documento “é 
falso que exista algum problema de 
operacionalidade na Companhia de 
Bombeiros Sapadores de Setúbal”, 
causado pelas infecções Covid-19.

A Câmara de Setúbal afirma ainda 
que o esclarecimento de toda a si-
tuação impõe-se face a informações 
difundidas por uma organização, 
neste caso o Sindicato Nacional de 
Bombeiros Sapadores (SNBS) que, 
“em matérias relaccionadas com a 
companhia de bombeiros em causa 
demonstra total falta de rigor e res-
ponsabilidade”, aponta, garantindo  
que “no atual contexto de pandemia, 
a divulgação de tais informações, fal-
sas, é especialmente inaceitável, pois 
visa criar instabilidade e angústia nas 
populações”.

Por parte da autarquia é ainda es-
clarecido que, em articulação com as 
autoridades de saúde foram adop-

tadas “as medidas necessárias para 
proteger os bombeiros, no quadro 
do plano de contingência específico 
em vigor para a CBSS”.

A Câmara de Setúbal refere tam-
bém que “é inaceitável que um sindi-
cato de bombeiros criado há poucos 
meses e também dirigido por um 
elemento da companhia setubalen-
se acuse a Câmara Municipal de não 
prestar, internamente, informação 
sobre esta matéria”. Considerando, 
“igualmente inaceitável” a acusação 
de “estar em causa a prestação de so-
corro, o que nunca aconteceu nem 
acontecerá”.

Sindicato repudia postura da  
Câmara Municipal e Comando
O comunicado da Câmara é apresen-
tado como resposta às declarações 
do SNBS que “repudia a postura do 
Comandante da CBSS e da Câmara 
Municipal de Setúbal, pela forma co-
mo está a lidar com esta situação de 
contágio pelo vírus Covid-19 no seio 
da CBSS”.

O sindicato afirma também não 
aceitar que “o Comandante da CBSS, 
após ser contactado por email, no 
sábado dia 12/09/2020, até a data”, 
então 18 de Setembro, “não tivesse 
prestado qualquer esclarecimento, 
aliás atitude idêntica tomada pela 
autarquia, que foi notificada por 
este sindicato no dia 14/09/2020, e 
também não prestou qualquer escla-
recimento”.

Em declarações a O SETUBALEN-
SE, o presidente do SNBS, Paulo Pi-
res, recordou que, “foi enviado um 
comunicado à autarquia e ao coman-
do, tendo sido requeridas indicações 
para que o socorro às populações não 
fosse colocado em causa, devido à 

falta de operacionais por turno”, mas 
não houve respostas.

Isto porque, além dos casos de Co-
vid-19 confirmados, estariam “mais 
8 a 9 operacionais em quarentena”.

Para cada turno garantir o socorro 
imediato às populações, “deveria ter 
um efectivo mínimo recomendado 
de 18 elementos”. Contudo, no mo-
mento, “a corporação mantinha ape-
nas 10 elementos por turno, alguns 
deles limitados fisicamente devido 
a acidentes de trabalho”, explicou 
Paulo Pires.

Número de casos actualizado
O primeiro caso de Covid-19 na Cor-
poração de Bombeiros Sapadores de 
Setúbal “surgiu no início de Setem-
bro”. Mas, na segunda semana do 
mês, “a testagem regular dos ope-
racionais revelou sete novos casos 
positivos”, confirmou o Sindicato 
Nacional de Bombeiros Sapadores. 
Agora, a autarquia elevou o núme-
ro para nove infectados, “seis deles 
assintomáticos, estando um dos in-
fectados já totalmente recuperado”.

Na terça-feira [15 de Setembro], a 
Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo havia confirma-
do a O SETUBALENSE seis casos de 
Covid-19 na Companhia de Bombei-
ros Sapadores de Setúbal. Mas, em 
declarações ao jornal, o comandante, 
Paulo Lamego, apenas referiu que “al-
guns elementos da companhia esta-
riam de baixa médica, por diferentes 
motivos”, não confirmado casos de 
contágio por Covid-19.

E no mesmo dia, a Câmara Muni-
cipal de Setúbal declarou “não ter 
qualquer comentário a fazer” sobre 
os casos de Covid-19 na Companhia 
de Bombeiros Sapadores.

Rogério Matos

Homem de 62 anos 
matou irmã de 61 
dentro de casa e 
deixou-a desfigurada. 
Fugiu, mas voltou ao 
local do crime e foi 
detido

Uma mulher de 61 anos faleceu às 
mãos do irmão numa morte extre-
mamente violenta dentro de casa na 
Quinta do Conde, Sesimbra, ao final 
da tarde de sexta-feira. Foi esmurra-
da e pontapeada na cabeça, ficando 
irreconhecível. Depois foi asfixiada 
pelo homicida que quis assim garantir 
que estava morta. 

A família iraniana, mulher, marido 
e filha, vivem na Rua José Relvas 
desde que a vizinhança se lembra e 
há quatro anos, acolheram o irmão 
da mulher que queria sair do Irão em 
busca de melhores condições de vida. 
O homem nunca arranjou qualquer 
trabalho e vivia às custas do cunhado 
e irmã, situação que motivava algu-
mas discussões dentro do número 
721-B desta pacata rua. 

Na sexta-feira, quando os dois 
irmãos estavam sozinhos em casa, 
iniciou-se nova discussão. A mulher 
pediu ao irmão para sair de casa, re-
cusando-se a sustentá-lo mais tempo, 
mas este revoltou-se. Não era a pri-
meira vez que a irmã o confrontava 
com a falta de vontade de trabalhar 
e agrediu-a violentamente a murro e 
a pontapé. 

QUINTA DO CONDE

Mata irmã à pancada 
por expulsá-lo de casa 

Matou-a na sala de estar da família 
duma forma tão violenta que a face 
da vítima ficou irreconhecível. Para se 
certificar que a mulher estava morta, 
asfixiou-a e depois saiu de casa.

Tentou cortar pulsos   
após homicídio
Após cometer o crime, o suspeito saiu 
de casa e vagueou pela Quinta do Con-
de no próprio carro. Tentou cortar os 
pulsos, mas sem sucesso. O marido 
da vítima chegou a casa pelas 18h30 
e ao ver o corpo da mulher numa po-
ça de sangue, entrou em pânico. Saiu 
para a rua aos gritos, pediu auxílio aos 
vizinhos e alertou as autoridades. A 
vizinhança mostrou-se surpreendida. 
Todos desconheciam a existência de 
quaisquer distúrbios dentro da casa. 
Diziam que a mulher era bastante sim-
pática, mas o irmão não era tão afável. 

A GNR e a PJ de Setúbal acorreram 
ao local e apuraram que o principal 
suspeito seria o irmão, que vivia na 
casa, que não tinha sinais de arrom-
bamento. Horas depois, às 21 horas, 
o suspeito passou de carro pela resi-
dência, para perceber se havia mo-
vimento policial e pôs-se em fuga na 
sua viatura. Foi identificado pelas au-
toridades que partiram no seu encal-
ce. Percorreu cerca de um quilómetro 
em marcha lenta até que foi intercep-
tado pela GNR e PJ e foi detido pelo 
crime de homicídio qualificado. Foi 
transportado para o hospital para 
tratamento aos ferimentos ligeiros 
nos pulsos pelos cortes e foi presente 
a tribunal para aplicação de medidas 
de coação. Está em prisão preventiva 
e será transferido para Caxias, onde 
será submetido a exames periciais 
médicos e tratamento. 

Os vizinhos dizem nunca terem notado problemas entre os irmãos

DR

DR
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Setúbal

Guarda prisional sob ameaça 
de morte há quatro meses

Após a sua viatura pessoal ter sido 
incendiada, alegadamente por um 
ex-recluso do Estabelecimento Pri-
sional (EP) de Setúbal, um guarda pri-
sional afirma que também foi, várias 
vezes, ameaçado de morte. A mesma 
situação estará a ser vivida por outro 
guarda prisional deste EP, cuja viatura 
foi igualmente incendiada na madru-
gada da passada sexta-feira, ficando 
totalmente destruída.

Jorge Alves, presidente do Sindi-
cato Nacional do Corpo da Guarda 
Prisional (SNCGP) assume que há um 
sentimento de “insegurança” entre 
os guardas prisionais, “mas que, de 
facto, o estacionamento de viaturas 
particulares não é permitido no inte-
rior dos estabelecimentos devido a 
normas da Direção-Geral de Reinser-
ção e Serviços Prisionais [DGRSP]”.

O dirigente sindical explica que, 
“apenas no período da noite, du-
rante o qual a vigilância do espaço 
envolvente aos estabelecimentos é 
mais difícil de garantir, é permitido 
aos guardas prisionais estacionarem 
no interior dos EP”.

Entretanto, até que seja possível pro-
var a autoria dos actos, “a menos que as 
viaturas estejam protegidas por seguro 
contra todos os riscos, não é possível 
ressarcir os lesados, uma vez que as 
mesmas estavam estacionadas em 
espaços exteriores ao EPE e, portan-
to, fora da sua responsabilidade legal”.

No caso de Joaquim (nome fictí-
cio) em Maio, aquando do fogo posto 
que levou à destruição total da sua 

Redacção

Alegadamente, um 
ex-recluso do EPE de 
Setúbal incendiou as 
viaturas particulares de 
dois guardas prisionais 
e ameaçou um deles de 
morte, assim como os 
seus familiares

EM INVESTIGAÇÃO

DR

Segunda viatura, de um guarda prisional, incendiada junto ao muro exterior da Prisão de Setúbal

terá retirado para se puder movimen-
tar livremente sem ser localizado”. E 
foi durante esse período que esteve 
à porta da sua casa “acompanhado de 
cães de raça Pastor Alemão, instigan-
do-os para que o atacassem, assim 
como aos seus familiares”.

O indivíduo quereria obter vin-
gança por, durante o período em 
que esteve detido, Joaquim lhe ter 
apreendido objectos que não podia 
ter em sua posse no EP.

Após esta situação a viatura do 
guarda prisional foi incendiada no 
exterior da prisão de Setúbal.

Passados quatro meses o quadro 
de ameaças prossegue, “agora com 
a viatura particular de outro colega 
incendiada”, afirma.

Joaquim é guarda prisional há 26 
anos, com cerca de 20 anos de activi-
dade no EP de Setúbal e afirma que se 
sente “em perigo” e “impotente para 
proteger a família”.  Lamenta ainda 
que, o Corpo da Guarda Prisional 
“não seja contemplado por subsídio 
de risco, visto ser uma profissão de 
risco acrescido”. Por isso afirma que, 
“se fosse hoje não teria tomado a de-
cisão de concorrer para os serviços 
prisionais, visto que, para além do 
terror vivido” ainda tem de “supor-
tar prejuízos”.

O guarda prisional já expôs o caso 
à Direção-Geral de Reinserção e Ser-
viços Prisionais (DGRSP), e foi-lhe in-
dicado que “formalizasse queixa para 
o caso prosseguir em investigação e 
conseguir o ressarcimento dos pre-
juízos”, neste momento avaliados em 
cerca de 25 mil euros, entre o valor da 
viatura incendiada e o valor necessário  
para a aquisição de outra viatura. So-
lução para a qual contou com a solida-
riedade dos seus colegas de profissão.

Sobre este caso a DGRSP declarou 
a O SETUBALENSE que “por se tratar 
de uma ocorrência que teve lugar na 
via pública, a investigação está cargo 
do órgão de polícia criminal compe-
tente” e esclarece que “após o en-
cerramento do EP, está autorizado 
que os trabalhadores estacionem as 
suas viaturas em espaço reservado 
no perímetro do estabelecimento”.

Joaquim relatou a O 
SETUBALENSE que, nos últimos 
meses, tanto ele como a família, 
foram ameaçados várias 
vezes por este indivíduo. E, 
num desses momentos, a sua 
esposa “foi mesmo assistida em 
unidade hospitalar”. O guarda 
prisional também chegou “a 
ser esmurrado” e ameaçado de 
que “um dia destes a sua casa 
iria ser incendiada com todos lá 
dentro”. 
O alegado suspeito terá ainda 
comunicado a outro guarda 
prisional que, um dia, iria 
“contratar as suas ‘tropas’” e, 
após retirar a arma a Joaquim, 
“iria espancá-lo, incendiar o 

Ameaças Família de guarda prisional 
também estará em risco

quando Joaquim se encontrava 
de serviço no EP de Setúbal, 
o seu carro foi “regado com 
substância inflamável e foi 
ateado fogo ficando totalmente 
destruído”, explica.

Após este acto, no local, 
Joaquim foi informado pela 
Polícia de Segurança Pública 
(PSP) que “havia um mandato 
de captura para o suspeito, 
por ter retirado a pulseira 
electrónica e violado os termos 
da condicional”.

A captura acabou por ocorrer 
e agora o indivíduo cumpre pena 
no EP de Pinheiro da Cruz, mas 
continua a fazer chegar ameaças 
a Joaquim.

viatura, “foi inclusive realizado um 
movimento nacional para angariação 
de fundos de modo a que o guarda 
pudesse adquirir outra viatura até 
a investigação estar concluída e ser 

possível imputar responsabilidades”, 
explica Jorge Alves.

Acto de vingança
Em declarações a O SETUBALENSE, 

Joaquim afirma que, em Maio pas-
sado, o indivíduo alegadamente en-
volvido na destruição da sua viatura, 
encontrava-se em liberdade condi-
cional, com pulseira electrónica, “que 

seu carro, colocar produto 
estupefaciente no jardim da 
sua casa para o incriminarem, 
assim como acusá-lo de colocar 
telemóveis no interior do 
Estabelecimento Prisional 
de Setúbal”. Depois destes 
acontecimentos, a 20 de Maio, 
cerca das 5h00 da madrugada, 

DR
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15 
Euros 404 páginas, escritas por 20 autores, 

contam mais de um século e meio da 
História de Setúbal, com um pouco 
da região, do país e do mundo. Uma 
obra de referência sobre a História de 
Setúbal e da região.

embarcações. 
A cerimónia de assinatura está 
marcada para sábado, no Parque 
Urbano de Albarquel, às 11h00, 
e deverá contar com a presença 
da presidente da Câmara, Maria 
das Dores Meira, e do vereador 
Pedro Pina, que gere a pasta do 

Desporto. 
Vão estar ainda no acto de 
assinatura os presidentes do do 
Clube Naval Setubalense, Hugo 
O’Neill, do Clube de Vela do Sado, 
António Santos, e da Federação 
Portuguesa de Vela, António 
Roquette.

Município cede 
16 embarcações 
ao Naval e Clube 
de Vela 

O Clube Naval de Setúbal e 
o Clube de Vela do Sado vão 
assinar protocolos com a Câmara 
Municipal de Setúbal para o 
desenvolvimento desportivo da 
vela no concelho. 
Um acordo de colaboração 
que inclui a cedência de 16 

Humberto Lameiras

A Volta a Portugal em bicicleta deste 
ano tem a última etapa em linha com 
meta na Avenida Luísa Todi, na cida-
de de Setúbal, no dia 4 de Outubro. 
A prova nacional de ciclismo termina 
no dia seguinte em Lisboa, com um 
contra-relógio individual em Lisboa.

Para a edição especial deste ano, a 
Câmara de Setúbal vai avançar com 
um apoio financeiro de 40 mil euros, 
através de um protocolo assinado 
com a Podium Events, organizado-
ra da prova. Trata-se de um acordo 
plurianual, rubricado pelas duas en-
tidades em 2018, para a passagem 

META NA AVENIDA LUÍSA TODI 

Executivo municipal aprova 40 mil euros 
para a passagem da Volta a Portugal no concelho 

da Volta a Portugal no concelho, nos 
anos de 2018, 2020 e 2021, acor-
do que acabou de ser ratificado na 
passada semana pelo executivo 
municipal. 

Para a Câmara de Setúbal esta 
competição tem “interesse despor-
tivo, forte impacte mediático, capa-
cidade de dinamizar a economia do 
país e de divulgar o território”. A de-
liberação aprovada na última reunião 
pública, refere ainda que esta prova 
tem “garantia de retorno para o in-
vestimento dos patrocinadores da 
corrida e das equipas participantes”. 

A Volta que na sua 82.ª edição tem 
um figurino diferente devido à crise 
sanitária na sequência da pandemia 

Covid-19, chegou a estar prevista pa-
ra Agosto, mas acabou por ser can-
celada pela entidade organizadora, 
tendo a Federação Portuguesa de 
Ciclismo decidido organizar uma edi-
ção especial que decorre entre 27 de 
Setembro e 5 de Outubro.

Com a sétima das nove etapas da 
edição especial, incluindo um prólogo 
em Fafe e o contra-relógio individual 
em Lisboa, a ligar Loures à cidade de 
Setúbal, os ciclistas vão percorrer 161 
quilómetros, incluindo uma subida à 
Serra da Arrábida com 13,4 quilóme-
tros, e meta na Avenida Luísa Todi, 
com chegada prevista às 17h30.

As equipas vão fazer uma primeira 
passagem pela Avenida Luísa Todi, 

seguindo, depois, em direcção à 
Arrábida, com parte do percurso a 
ser realizado, pela primeira vez, pela 
estrada de acesso às praias, antes da 
subida ao alto da serra.

Antes de chegarem à cidade de Se-
túbal, os corredores vão ter metas 
volante em Montijo, ao quilómetro 
98,4, e Palmela ao quilómetro 119,8.

Com 1 183,9 quilómetros, a Volta 
a Portugal em bicicleta parte a 27 de 
Setembro com um prólogo de sete 
quilómetros em Fafe, a que se segue 
no dia seguinte a primeira etapa en-
tre Montalegre e Viana do Castelo, 
com 180 quilómetros.

No dia 29, os ciclistas vão pedalar 
167 quilómetros entre paredes e a 

Senhora da Graça, para no dia 30 
percorrerem 171,9 quilómetros en-
tre Felgueiras e Viseu.

A quarta etapa está agendada para 
1 de Outubro, com 148 quilómetros 
entre a Guarda e a Covilhã, a que 
segue, no dia 2, um percurso entre 
Oliveira do Hospital e Águeda com 
176,3 quilómetros.

No dia 3, a prova prossegue com a 
sexta etapa, entre Caldas da Rainha e 
Torres Vedras, com 155 quilómetros, 
seguindo-se, no dia 4, a penúltima 
etapa, a última em linha, num tra-
jecto entre Loures e Setúbal.

A prova termina no dia 5, feriado 
nacional, com um contra-relógio indi-
vidual de 17,7 quilómetros em Lisboa.
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Chamada para outro tema p00Setúbal

Decisão pretende 
reforçar a “interacção 
pessoal” e “manter 
a equidade para 
estudantes e docentes”

ANO LECTIVO 2020/2021

Instituto Politécnico retoma 
aulas presenciais com regras 
de segurança acrescidas

Com o arranque do ano lectivo 
2020/2021 a acontecer desde o final 
da passada semana, os estudantes do 
Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) 
regressam agora às aulas presenciais, 
retomadas em cumprimento com “as 
normas de segurança e de saúde defi-
nidas pela Direcção-Geral da Saúde”, 
garante a instituição em comunicado. 
A decisão, determinada “pela presi-
dência do IPS”, foi tomada de forma 
a reforçar “a interacção pessoal no 
processo de ensino-aprendizagem” 
e “manter a equidade para estudantes 
e docentes”.

Para garantir, assim, a segurança 
da comunidade escolar,  o IPS está a 
colocar “em curso a aquisição de sis-
temas tecnológicos que garantam a 
interacção remota, com transmissão 
de som e imagem, para instalação em 
cerca de 60 salas, a aquisição de acrí-
licos de protecção, em especial para 
os locais de trabalho e laboratórios, 
e a aquisição de equipamentos de 
protecção individual destinados aos 

No decorrer dos meses de Agos-
to e de Setembro, a iniciativa 
Consciente(mente), desenvolvida pe-
la Câmara Municipal de Setúbal e con-
cretizada com o contributo “de cerca 
de três dezenas de jovens”, permitiu 
que fossem recolhidos “900 quilos 
de lixo indiferenciado, 2 500 caricas 
e mais de 28 mil beatas de florestas e 
de zonas costeiras da cidade”, explica 
a autarquia em nota de imprensa. 

O projecto, que contou com “o en-
volvimento de jovens de freguesias de 
Setúbal, que participaram em regime de 

DR

estudantes do ensino clínico”.
Por sua vez, “as diferentes Unidades 

Curriculares, em função do número de 
estudantes inscritos,  devem funcio-
nar em sala de aula, com toda a turma, 
ou em regime de ensino misto rotati-
vo, semanal e/ou quinzenal”. “Neste 
último cenário as actividades lectivas 
realizam-se no campus do IPS com re-
curso à transmissão directa por vídeo, 
sendo frequentadas por um grupo de 
estudantes em sala de aula e por outro 
à distância, o que permitirá o contacto 
presencial com os docentes da Unida-
de Curricular e com os colegas”, refere 
a mesma nota.

Em simultâneo, as actividades à 
distância vão continuar a decorrer 
“em complemento, consoante as 
necessidades e especificidades dos 
cursos leccionados em cada uma das 
cinco escolas superiores”. Para além 
das regras definidas, “a presidência 
apela à utilização da aplicação de ras-
treio STAYAWAY COVID”, tratando-
-se “de uma ferramenta gratuita que 
assegura a protecção da identidade 
e dos dados pessoais e que funciona 
como um radar de alerta para contac-
tos de risco recentes, contribuindo 
para ajudar a interromper cadeias de 
contágio”.

VOLUNTARIADO

Jovens do projecto Consciente(mente) limpam 
900 quilos de lixo ao longo do concelho

9 A 18 DE OUTUBRO

Film Fest 
arranca com 
exibição 
do filme
“A Antena”

O evento Film Fest – Festival de 
Cinema Musicado ao Vivo está de 
regresso a Setúbal entre os dias 9 
e 18 de Outubro para a sua segunda 
edição, trazendo consigo diferentes 
filmes, cine-concertos e workshops, 
apresentados em “diversos espaços 
e equipamentos culturais” da cida-
de sadina, explica a Câmara Muni-
cipal de Setúbal em comunicado. 

Pelas 21h30 de dia 9 de Outubro, 
o certame, que acontece com o ob-
jectivo de dar “a conhecer autores 
desconhecidos ou esquecidos do 
público”, tem início com a exibição 
de “A Antena”, “filme de Esteban 
Sapir, musicado ao vivo por Miso 
Music – Orquestra de Altifalantes”, 
no Fórum Municipal Luísa Todi. No 
dia seguinte, pela mesma hora, vai 
ser exibida no Cinema Charlot – 
Auditório Municipal “A Caverna da 
Mulher-Aranha”, “de Dan Duyu, com 
música por Bruno Teixeira”. Tam-
bém neste local, a 11 de Outubro, 
vai ser apresentado “Nosferatu, o 
Vampiro”.

Já no dia 15, mantendo-se o ho-
rário e o local, o público vai poder 
assistir ao filme “A Princesa das Os-
tras, de Ernst Lubitsch, com música 
a cargo do Trio de Jazz composto 
por Luís Martins, Luís Barrigas e Jor-
ge Moniz”. A programação continua 
no dia seguinte, no Fórum Municipal 
Luísa Todi, onde vai ser partilhado 
“Filibus, de Mario Roncoroni, em 
sessão com início às 21h30”. No 
penúltimo dia o evento vai ter lu-
gar no Cinema Charlot – Auditó-
rio Municipal com “a exibição das 
curtas-metragens “Meshes of the 
Afternoon”, “At Land” e “Ritual in 
Transfigured Time””, pelas 16h00. 
“O Film Fest termina a 18, às 16h00, 
no Luísa Todi, com Piratas e Sereias, 
Ostras e Baleias”, revela a mesma 
nota da autarquia.

Organizado pelo município de 
Setúbal, o certame pretende dar a 
conhecer à população “o prazer de 
assistir filmes musicados”. Para além 
de sessões cinematográficas musi-
cadas ao vivo, “vai também contar 
com o workshop “Os misturadores 
de Som”, no dia 10, das 11h00 às 
13h00, na Casa da Cultura”.

voluntariado”, foi desenvolvido no âm-
bito “do programa Voluntariado Jovem 
para a Natureza e Florestas, do Instituto 
Português do Desporto e Juventude”. 
Com “o apoio do Serviço Municipal de 
Protecção Civil e dos Bombeiros de 
Setúbal”, a acção de sensibilização am-
biental teve também como objectivo, 
para além da limpeza, manutenção e 
requalificação do concelho, “a sensibi-
lização da população para questões da 
preservação do meio ambiente”. Para o 
efeito, procedeu-se à criação de cartazes 
informativos com recomendações de 

boas práticas, a colocar em locais estra-
tégicos do município”.

Segundo a nota do Câmara Muni-
cipal, “os voluntários levaram a cabo 
tarefas como a limpeza de zonas costei-
ras e de mato e ainda a manutenção de 
parques de lazer e de espaços verdes”. 
Junto da orla costeira, por sua vez, “as 
limpezas incluíram também a remoção 
de plantas invasoras, como é o caso do 
chorão-das-praias, tratando-se de uma 
espécie que os jovens participantes 
acabaram por remover mais de cinco 
mil quilos”.

BREVES

No total vão ser 59 os espaços de 
restauração do concelho que vão 
colocar em especial destaque 
nas suas ementas o choco. 
A Semana do Choco, organizada 
pela Câmara Municipal de 
Setúbal “com o apoio da 
Docapesca e da Makro”, está 
de regresso à cidade entre os 
dias 2 e 11 de Outubro “através 
do programa de promoção de 
gastronomia local Setúbal Terra 
de Peixe”, explica a autarquia 
em nota de imprensa. 

Com o arranque de um ano 
lectivo atípico, a Junta de 
Freguesia do Sado realizou 
diversas intervenções na Escola 
Básica n.º3 com Jardim-de-
Infância do Faralhão. Entre outras 
acções, a autarquia procedeu, 
segundo comunicado, 
à “limpeza do interior, dos 
telhados e das paredes e janelas 
exteriores, à reparação de soalho 
danificado e à colocação de 
suspensor de álcool gel no 
átrio do acesso às salas”. 

No âmbito do Dia Internacional 
da Limpeza Costeira, 
celebrado este ano entre 19 
e 27 de Setembro, a iniciativa 
Amar Setúbal vai proceder, 
na manhã de dia 27, à limpeza 
do areal da Praia da Saúde. 
Limitada a participação a dez 
pessoas, os voluntários devem 
encontrar-se pelas 09h30 
na praia, local onde vai ser 
disponibilizado o material 
necessário. 

OUTUBRO
Semana do 
Choco acolhe 59 
restaurantes

FARALHÃO
Escola Básica 
preparada para 
novo ano lectivo

27 DE SETEMBRO
Praia da Saúde 
recebe acção 
de limpeza 
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O estudo de história an-
tiga em Portugal não 
avança se não enten-
dermos o significado 

dos nossos topónimos a partir 
do conhecimento das nossas 
línguas antigas.

O hipotético povoamento 
do território pelos sumérios 
trouxe à nossa língua diversas 
palavras. Amadora, se colocar-
mos um “C “ antes resulta em 
Cam-adora. Também temos o 
caso de Samora, também já se 
escreveu Çamora, ou Çam-ora. 
Mas como se decifra Cam-arate, 
o que significa “arate”. Ora, exis-
te na língua suméria um verbo 
“ara-zu” que no infinito signifi-
ca “adorar”. Termos como “ilu” 
em sumério significa o mesmo 
que ilustre em português. Cam 
ou Ham também se escreve 
“Cham”, daí terá derivado talvez 
a palavra “Chama” porque Cão 
idolatrava o fogo, era um Mago 
e o maior de todos os falsos deu-
ses. O esboço de teoria geral de 
topónimos vai assim explicar um 
elevado número de palavras da 
nossa língua representativa da 
civilização e da obra de Cam e 
da sua família.

Tentei estabelecer grandes 
grupos de uma forma aleatória 
para começar:

a) Os que incluem a palavra 
“lua”
Elvas = Hé-luas (a casa ou o 
templo da Lua)
Rilvas = Ri-luas (o casal da Lua)
Salvaterra de Magos = Sa-lua-
-Terra de Magos (A ligação da 
Terra à Lua), talvez
Alvalade = A-lua-lade
Silves = Si-luas
Agualva = Agua-lua
Alvor = A-lua-or
b) As que têm Cão, ou Cham 
na primeira sílaba
Chamusca = Cham-mushka (a 
Ishtar de Cam)
Çamouco = Çam-ouco (pode 
ser o boi do Cão) ox=boi em in-

glês, e também a letra Samekh
Chão Duro = Cham duro (a for-
taleza do Cão)
Castelo Branco, as fortalezas 
do Cão no Egito eram brancas
c) As que têm Cão na última 
sílaba
Alter do Chão (o maior de to-
dos os deuses, o Cão)
d) Os que têm “mushka” 
Moscavide, a Ishtar da vinha, 
mushka também significa 
“cornos”
e) Os que têm “Ora”
Cam-ora
Eva-ora = Évora
f) Os que incluem Hã (ou Ham) 
na última sílaba
Covilhã = Covil -hã (o covil da 
Cam)
Alourinhã = Alorus + Hã,  Alo-
rus - rei caldeu com o título de 
Cão, tal como Abraham
g) As que incluem “Bon” ou 
“Ben” – significa “filho” em 
hebraico
Valbom – significa o Vale do 
Filho 
Lisboa, Lissabona e. também 
Lisbon – “As leis do Filho
Benavente, já se escreveu Bo-
navente, “o filho do vento”
Equa-bona, latinização da 
“Égua do Filho” tem perto a 
“Ribeira dos Cavalos”, em 
Coina, Kôona -bolos em he-
braico.
h) Habilah – filho de Cuche, 
Marvila e  Ávila
i) Outros: Mértola- mer-tu-la  
a serpente que desenrola em 
circulo
Beja – dialecto norte-cushítico 
ou metal do céu
Magoito – aquele que coloca a 
fruta fresca na barcaça

ESBOÇO DE UMA TEORIA 
GERAL DE TOPÓNIMOS

Luis Pereira 

(phonetalk3you@gmail.com)

PUBLICIDADE

A caldeiraria (o plano, a bigor-
na e a forja, o saca-bocados, 
a calandra, a quinadeira, as 
máquinas de soldar elétricas 

e o aparelho oxiacetilénico, o arrumo 
das chapas e dos perfis, o gabinete do 
chefe, a ferramentaria e um vestiário) 
ocupava a maior parte da oficina. Lem-
brá-la, é lembrar mais companheiros 
e amigos: o Vítor, o Felipe, o Pífaro, o 
Garcia, o Renato Sameiro, o Júlio, o 
Adelino, o Toninho, o Nelinho, o Zé 
Orelhas, tudo malta que ainda não 
fora à tropa, o malogrado Renato 
que se finou no café do Herculano, 
o senhor João Caldeireiro, o senhor 
António José, o senhor Manuel, o se-
nhor Piloto, o Amílcar, o Fernando, o 
Ti Alfredo, o Ti Artur Mau Homem e o 
seu ajudante, o Ti Manel Manguinhas. 
Quando havia grandes trabalhos de 
caldeiraria pesada, vinha da oficina de 
Lisboa um traçador, o Ti Domingos, 
um baixinho e uma simpatia. Certa 
vez veio de lá um mecânico para mon-
tar um formidável motor Rolls-Royce 
na embarcação do Parracá, famoso 
armador e mestre que pescava em 
águas de África. Fui o ajudante desse 
oficial, um sujeito gentil com quem 
gostei de trabalhar.

O Ti Artur fazia uma boa parelha 
com o Ti Manel Manguinhas. Às vezes 
turravam um com o outro, mas havia 
grande amizade entre eles e, geral-
mente, trabalhavam e iam parodian-
do, porque o Ti Artur e o companheiro 
eram dois pândegos. Um regalo vê-los 
à bigorna a malhar ferro, o Ti Artur a 
comandar com o martelão de pena e 
o Ti Manel a dar-lhe com a marreta, 
num ritmo frenético – uma fateixa 
ou o que fosse, nas mãos deles, era 
um ar que lhe dava. O Ti Artur só sa-
bia trabalhar à pressa. Habituara-se, 
contava, na oficina do pai, que ficava 
encostada às Escadinhas do Castelo 
(defronte da latoaria Astória), onde 
ele e o irmão aprenderam a profissão. 
Rigoroso, o pai não os deixava almo-
çar ou jantar quando não trabalhavam 
como ele queria. A mãe tentava valer 

Setúbal de outros tempos
Os Estaleiros Navais do Sado - II

OPINIÃO

Juvenal José Cordeiro Danado

aos rapazes, mas o homem não cedia: 
«Em casa do Mau Home, quem não 
trabalha, não come». Danado para a 
brincadeira, o Ti Artur. Só visto, no ve-
rão, ao fim do dia de trabalho e quando 
as chefias já tinham saído, a desfilar 
frente à rapaziada a bater palmas, em 
pelote e num gingar de bela de passe-
relle, enquanto ia repetindo um dito 
em voga na cidade: «Hoje, hã? Hoje e 
amanhã!». E ria que nem um perdido.

Junto à porta de entrada, num 
cubículo, vivia o guarda. Uma ca-
dela amarela, a Nina, era a sua com-
panhia. Quando estava de maré 
narrava estórias fantásticas da sua 
odisseia marítima, numa voz arras-
tada e de tabaco. Embarcadiço meia 
vida, correra secas e mecas, conhe-
cera basto mulherio, mas restara sol-
teirão. Natural de Vila Real de Santo 
António, o sotaque cerrado traía-o, e 
toda a gente o tratava por Vila Real. 
Todas as manhãs, lá ia ele com a 
grande alcofa a caminho da Praça, 
ao avio, cigarro a acender cigarro, o 
passo lento e balançado das pernas 
curtas e a contas com as artroses. 
Viveu na oficina até se finar. O que 
aquela alma nos aturou.

Ao meio-dia, mãos lavadas, alguns 
corriam à Restinguinha, pela «bomba» 

"Ao meio-dia, mãos lavadas, alguns corriam à Restinguinha (…)".

de tinto ou branco. O almoço, nas mar-
mitas de alumínio ou nos tachos es-
maltados, aquecia-se à forja. Até à me-
sa se parodiava, que os simples sabem 
sorver da vida o pouco que a magana 
lhes reserva. Foi à mesa que, certa vez, 
o Vítor e o Júlio se puseram a falar de 
porcarias, matéria em que eram rela-
xados. Faziam-no para melindrar os 
estômagos dos mais anojadiços. «Uma 
aposta em como sou capaz de comer 
uma lesma!» – desafiou o Júlio. O Vítor 
alinhou: «Uma bomba de tinto em co-
mo não és homem!». Acabado o almo-
ço, andaram à procura da maior lesma, 
exigência do Vítor. O Júlio pegou no 
molusco, uma enormidade ranhosa, 
foi à torneira, lavou-o criteriosamente, 
deitou-o à boca, ia a engolir, entalou-
-se-lhe no gorgomilo. O Vítor exultava: 
«Já ganhei, vais morrer, já ganhei!». 
O Júlio, a sufocar, olhos arregalados, 
num último esforço lá conseguiu em-
purrar a iguaria com uma golada de 
água e umas valentes palmadas que 
lhe demos nos costados. Depois, for-
çou um arroto, estrondoso, e gozou: 
«Lesma!». E logo, triunfante, para o 
Vítor: «Perdeste!». Tivemos paródia 
para o resto da jornada.

Professor
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Mobilidade Bicicleta (FPCUB).
A federação destaca no comunicado 
que, em Portugal, se "tem verificado 
uma grande procura de bicicletas, 
superior à oferta, e algumas 
lojas esgotaram o seu 'stock', 
não tendo ainda atingido a 
normalidade ao dia de hoje”.

Os Chaparros 
de Santiago 
vencem prémio 
Mobilidade em 
Bicicleta

Os Chaparros - BTT Team 
Associação Santiago do Cacém 
foi um dos três vencedores do 
prémio nacional Mobilidade em 
Bicicleta, na categoria de clubes e 
associações, anunciou na semana 
passada a Federação Portuguesa 
de Cicloturismo e Utilizadores de 

De acordo com 
o município, 
o projecto 
Ciclop7 - Rede 
Ciclável 
e Pedonal 
da Península 
pretende meter 
Setúbal a andar 
de bicicleta

A área da mobilidade urbana tem sido 
alvo de um importante investimen-
to por parte do Município de Setúbal 
nos últimos anos.  Mais recentemen-
te, a pandemia Covid-19 mudou a vida 
nas cidades e a mobilidade no espaço 
público e com isto as bicicletas são 
cada vez mais as eleitas no momen-
to de escolher o meio de transporte 
nestes novos tempos.

Com a conclusão do Plano de Mobi-
lidade Sustentável de Setúbal e a re-
qualificação de importantes artérias 
da cidade, Setúbal é hoje uma cidade 
com uma mobilidade cada vez mais 
activa, mais amiga dos peões e com 
ciclovias presentes em vários locais 
de Setúbal e Azeitão.

Neste sentido, estão em curso 
projectos “que procuram meter Se-
túbal a andar de bicicleta”, dos quais 
se destaca Ciclop7 - Rede Ciclável 
e Pedonal da Península de Setúbal. 
Este projecto intermunicipal, entre 
Setúbal, Sesimbra e Palmela, “pro-
cura promover a preferência pelos 
modos suaves de deslocação, que se 
revelam mais ecológicos e inclusivos, 
para ligações de curta distância nos 
espaços urbanos e periurbanos, e 
para ligações intermunicipais”. Se-
rão intervencionados 17 troços, que 
correspondem a 27 quilómetros de 
percursos pedonais e cicláveis. A ope-
ração, em curso, abrange um troço 

rodoviário e pedonal compreendido 
entre o final da Avenida 5 de Outubro 
e o limite norte do concelho de Setú-
bal, numa extensão total de aproxi-
madamente três mil metros.

Em todo este trajecto será então 
criada uma nova ciclovia, que passa 
a ser parte integrante da rede ciclável 
disponível na cidade, neste caso com 
ligações aos percursos já existentes 
nas avenidas da Europa e Antero de 
Quental e, futuramente, a um troço 
no concelho de Palmela a criar no âm-
bito deste projecto entre municípios.

Também entre municípios se fazem 
viagens com o Passe Navegante, que 
permite circular dentro do território 
do concelho de Setúbal e em toda a 

extensão da Área Metropolitana de 
Lisboa a preços acessíveis. Em ter-
ras sadinas, a mobilidade eléctrica 
também já é uma realidade, com a 
existência de vários postos de carre-
gamento pela cidade, a par dos par-
queamentos onde os ciclistas têm 
lugar para deixar as suas bicicletas.

Dia Europeu Sem Carros                               
é amanhã
A redução das emissões de carbono 
e os efeitos da pandemia Covid-19 
na mobilidade urbana são assuntos 
em análise nesta Semana Europeia 
da Mobilidade, à qual Setúbal adere 
com acções de sensibilização a de-
correr durante o dia de hoje.

A 22 de Setembro assinala-se o Dia 
Europeu Sem Carros, que é o ponto 
alto da Semana Europeia da Mobilida-
de. Com o tema “Emissões Zero, Mo-
bilidade para Todos”, a edição deste 
ano reflecte o objetivo da União Euro-
peia, estabelecido no Pacto Ecológico 
Europeu, de ser o primeiro continen-
te com impacto neutro no clima até 
2050. Outros dos objectivos desta 
edição é analisar de que forma o con-
finamento pode ter contribuído para 
uma melhor mobilidade urbana.

Amanhã, Setúbal associa-se à 
iniciativa com o encerramento da 
Praça de Bocage ao trânsito auto-
móvel, entre as 08h00 e as 17h00, 
de forma a enfatizar o espaço públi-
co enquanto área mais dedicada aos 
peões. No mesmo horário, o espaço 
recebe uma mostra de veículos eléc-
tricos de várias empresas da região e 

Neste “Dia Mundial Sem Carros”, a Praça de Bocage estará encerrada ao trânsito automóvel 

Setúbal tem 
mobilidade cada 
vez mais activa 
e sustentável
Cidade assinala amanhã o Dia Europeu 
Sem Carros com várias acções

Inês Antunes Malta   (Texto) 
Câmara Municipal de Setúbal   
(Fotografia)

Em Azeitão, 
existem até 
ao momento 
duas zonas 
com ciclovia. 
Está prevista 
a ampliação 
desta rede 
de percursos 
em solos 
azeitonenses e 
sadinos
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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

Neste “Dia Mundial Sem Carros”, a Praça de Bocage estará encerrada ao trânsito automóvel 

de protótipos de veículos amigos do 
ambiente, que resultam de projectos 
em curso na Escola Superior de Tec-
nologia do IPS.

Neste Dia Europeu Sem Carros 
realiza-se ainda o fórum participativo 
“Efeito Covid19 – O que mudou nas 
cidades”, no Cinema Charlot – Audi-
tório Municipal, entre as 14h00 e as 
18h00. O programa do encontro con-
templa uma apresentação conduzida 
pela autarquia setubalense sobre os 
efeitos da pandemia na mobilidade 
urbana, a alocução “A mais-valia dos 
modos suaves em tempos de pande-
mia” de Mário Alves, da Associação 
pela Mobilidade Urbana em Bicicle-
ta, e intervenções do presidente da 
Câmara Municipal de Torres Vedras, 
Carlos Manuel Antunes Bernardes, e 
do vereador da Câmara Municipal de 
Lisboa, Miguel Gaspar.

Durante a tarde de amanhã haverá 
ainda lugar para Rogério Ivan apre-
sentar o projecto Living Streets – Oes-
te Sustentável, da Agência Regional 
de Energia e Ambiente do Oeste, e 
Cristina Daniel, da Agência de Energia 
da Arrábida, apresentar o Plano de 
Mobilidade Elétrica da Arrábida. Os 
“Efeitos da pandemia na utilização 
dos transportes públicos” serão ana-
lisados por Sérgio Pinheiro, da Área 
Metropolitana de Lisboa. O encontro 
termina com um período de partici-
pação destinado ao público, com 
moderação de Mário Alves.

A rede de ciclovia de Setúbal percorre as principais artérias da cidade, da zona ribeirinha ao centro histórico
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Mobilidade

Região promove 
mobilidade 
sustentável com 
actividades ao ar livre
Almada é único município que integra formalmente 
a rede europeia de cidades e vilas, mas várias outras 
autarquias participam também

O distrito de Setúbal está a participar 
activamente na Semana Europeia da 
Mobilidade 2020, que arrancou na 
quarta-feira e decorre até amanhã, dia 
22, com muitas iniciativas, sobretudo 
ao ar livre, promovidas principalmente 
pelos municípios da região.

As diversas actividades incluem 
corridas, caminhadas e passeios de 
bicicleta, que, por serem do agrado 
de “miúdos e graúdos”, geralmente 
conseguem boa adesão por parte do 
público. Os programas de actividades 
que os vários concelhos criaram para 
estes dias têm em comum a aposta 
na sensibilização das pessoas para a 
temática da mobilidade sustentável, 
que é o tema, este ano, da Semana 
Europeia da Mobilidade. 

As autarquias participantes op-
taram por educar dando o exemplo 
e ajudando a pôr em prática alguns 
comportamentos e hábitos que de-
vem ser adquiridos no longo caminho 
para alcançar, até 2050, o ambicioso 
objetivo da Comissão Europeia: tornar 
a Europa o primeiro continente neutro 
em termos ambientais, através da re-
dução das emissões de carbono. 

Desde a sua criação em Bruxelas, 
por iniciativa da Comissária para o Am-
biente, a Semana Europeia da Mobili-
dade vai já na 19ª edição. O objectivo 
é, desde o início, alertar os cidadãos 
para a necessidade de se deslocarem 
de forma mais sustentável no meio ur-
bano, apelando à adoção de compor-
tamentos que, mais particularmente, 
visem a proteção da qualidade do ar, a 
atenuação do aquecimento global e a 
redução do ruído. A iniciativa procura 
proporcionar aos cidadãos a possibili-
dade de andar a pé, de bicicleta ou de 

transportes públicos, em detrimento 
do automóvel privado, promovendo 
um estilo de vida mais saudável.  

Este ano, o tema desta semana 
é “Emissões Zero, Mobilidade para 
todos”, e sublinha a importância do 
acesso, em meio urbano, a transpor-
tes com emissões baixas ou nulas de 
carbono, bem como a promoção da 
mobilidade inclusiva e autónoma. 
Pretende-se assim que toda a gente 
possa deslocar-se para onde quer, 
respeitando o ambiente. 

Cada cidade e vila europeia pode 
participar fazendo o registo online 
com as suas propostas de melhoria.  

Portugal conta com a participação 
de vários concelhos, de norte e sul 
do país, sendo que, no Distrito de 
Setúbal, apenas Almada integra ofi-
cialmente esta edição de 2020, o que 
não impede as restantes autarquias 

de comemorarem esta semana, com 
a organização de diversas iniciativas.  

Escolas a caminhar no Barreiro, 
Alcochete, Moita e Montijo
Em conjunto com o município do Bar-
reiro, Alcochete, Moita e Montijo, a 
S.Energia lançou a competição inte-
rescolar “PeddyApp – Para a escola 
a caminhar”. A iniciativa tem como 
objetivo incentivar os alunos a andar 
a pé, fazendo não só o percurso casa-
-escola, escola-casa, como outros não 
associados ao estabelecimento de 
ensino. O incentivo é feito por meio 
de uma pequena competição: através 
do sistema de GPS associado a cada 
telemóvel, é calculado o total diário 
de quilómetros percorridos a pé pelo 
aluno. Os três primeiros classificados 
serão premiados, bem como as esco-
las que conseguirem maior número 
de quilómetros percorridos. 

Esta aplicação, que pode ser insta-
lada gratuitamente, destina-se aos 
alunos que frequentam o 2º e 3º 
ciclos do Ensino Básico, Secundário 
e Profissional, e aos membros das 
comunidades educativa e local. 

Almada participa com fotografia, 
filmes online, cicloficina, ações de 
voluntariado, atividades ao ar li-
vre, workshop e arte urbana 
Na comemoração desta semana, a 
Câmara Municipal de Almada (CMA) 
coloca em destaque alguns desafios 
e actividades. Para quem gosta de se 
ver na fotografia, o ideal é participar 
no concurso Uma selfie por uma mo-
bilidade + sustentável, sem emissões, 
enviando um email com uma fotogra-
fia que retrate o que na sua opinião 

A Semana 
Europeia da 
Mobilidade 
2020 começou 
na quarta-feira e 
termina amanhã 
com o Dia 
Europeu sem 
Carros

melhor define o tema da Semana Eu-
ropeia da Mobilidade 2020. A CMA 
assegura que as melhores imagens se-
rão publicadas nas suas redes sociais; 
para quem aprecia arte urbana, hoje 
mesmo poderá assistir à inauguração 
do mural Zero Emissões: Mobilidade 
+ Sustentável, situado na Rua D. San-
cho I, em Almada. No fim-de-semana 
houve outras iniciativas, como acções 
de voluntariado nas várias praias do 
concelho, integradas no Dia da Lim-
peza Costeira, bem como em sessões 
de canoagem, yoga, zumba, pilates e 
jogos de xadrez. 

“A Hora do Conto”, em Palmela, 
fala de mobilidade
A Câmara Municipal de Palmela pro-
move uma série de eventos e activi-
dades, destinados a todo o tipo de 
gostos e faixas etárias, que têm como 
objetivo sensibilizar relativamente à 
temática da sustentabilidade. Duran-
te os vários dias, de 16 a 21, o progra-
ma inclui a partilha de histórias sobre 

o tema da mobilidade, a divulgação 
de vídeos com conselhos ou boas 
práticas para o uso da bicicleta e a 
circulação na estrada em segurança 
e com confiança, e a oferta de trans-
porte a quem viajar de bicicleta, por 
parte da Fertagus. 

Pode encontrar o programa com-
pleto em https://www.cm-palmela.
pt/pages/1717?news_id=7403

Sesimbra convida a pedalar 
Sesimbra também não fica atrás nes-
ta caminhada para a sustentabilidade. 
Juntamente com outros municípios 
pertencentes à Área Metropolitana 
de Lisboa (AML), e em parceria com 
a Federação Portuguesa de Ciclismo 
e Utilizadores de Bicicleta, promove, 
no âmbito da Semana Europeia da 
Mobilidade, a iniciativa Pedale Con-
nosco, que consiste em dois passeios 
de bicicleta, entre as 9 e as 12 horas, 
um em cada uma das margens do Rio 
Tejo. O primeiro passeio já foi, mas o 
segundo realiza-se amanhã, dia 22, 

INICIATIVAS A DECORRER
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Setúbal precisa de “mais e melhor infraestrutura” para aliciar munícipes p22
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e os participantes vão percorrer a 
Margem Sul do Tejo, num percurso 
que começa em Alcochete, passa 
por Almada, Barreiro, Moita, Montijo, 
Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, e 
termina no Parque da Vila da Quinta 
do Conde.

Santiago do Cacém a correr     
pela Europa
A cidade de Santiago do Cacém par-
ticipa este ano na 3ª edição da prova 
de atletismo “Correr pela Europa”, que 
promove a corrida e as caminhadas, no 
âmbito da celebração da Semana Eu-
ropeia da Mobilidade. Ao inscrever-se 
nesta prova, o objetivo de cada atleta é 
percorrer, de forma individual, o maior 
número de quilómetros possível du-
rante 7 dias. As inscrições são gratuitas, 
mas já terminaram, dia 14 de Setembro.

Setúbal recebe protótipos de 
veículos amigos do ambiente
Setúbal adere este ano, enquanto 
concelho, à Semana Europeia da Mo-

bilidade, dando especial importância 
ao Dia Europeu sem Carros. Durante 
o dia de amanhã, a autarquia proíbe a 
circulação de automóveis na Praça do 
Bocage, entre as 08h00 e as 17h00, 
com o objetivo de realçar o espaço 
público enquanto local de passagem e 
trânsito para peões. No mesmo horário 
e local, Setúbal recebe uma amostra de 
veículos elétricos de várias empresas da 
região e de protótipos de veículos ami-
gos do ambiente, os quais resultam de 
projetos em curso na Escola Superior 
de Tecnologia do Instituto Politécnico 
de Setúbal. 

Neste dia realizar-se-ão ainda ou-
tras actividades, entre elas um Fórum 
Participativo com o tema “Efeito Co-
vid-19 – O que mudou nas cidades”, a 
ter lugar no Cinema Charlot – Auditório 
Municipal, entre as 14h00 e as 18h00. 
Entre os vários assuntos abordados, 
está o efeito da pandemia Covid-19 na 
mobilidade urbana. Para esta e outras 
atividades, as inscrições são gratuitas 
e obrigatórias. 

As IPO têm como principal 
objetivo a segurança de 
todos os utentes das vias 
públicas de circulação au-

tomóvel, recorrendo ao controlo 
e fiscalização frequentes sobre as 
condições mínimas de segurança 
(activa e passiva) e funcionamento 
dos veículos em circulação.

Quem tem a responsabilidade 
de Promover a IPO?

O Código da Estrada no seu artigo 
116º prevê a obrigatoriedade dessas 
ações de fiscalização, que são da res-
ponsabilidade do titular do registo de 
propriedade (proprietário da viatura) 
e não do seu condutor, como por ve-
zes pode ser confundido.

Quando devo fazer a IPO à via-
tura?

A grelha que estipula as datas obri-
gatórias de IPO, é algo complexa, 
mas de forma geral e simples, para 
veículos ligeiros, a obrigatoriedade 
começa quatro anos após a data da 
primeira matrícula e, em seguida, de 
dois em dois anos, até perfazerem 
oito anos, e, depois, anualmente, 
no caso de veículos de passageiros; 
e dois anos após a data da primeira 
matrícula e, em seguida, anualmente, 
nos de passageiros.

Durante a época de confinamen-
to em vigor durante 2020 devido à 
Pandemia COVID 19, foram alargados 
os prazos durante 150 dias. Ou seja, 
a título exemplificativo, uma viatu-
ra com IPO em Junho, passa o pra-
zo dessa mesma IPO para o mês de 
Novembro. O primeiro alargamento 
de prazo concedido foi de 60 dias e 
depois reforçado em mais 90 dias.

Na reinspecção devido a pro-
blemas que afetem a circulação, 
existe alguma taxa a pagar?

Sim. Há um custo de 7,90€. Po-

O que podemos aprender sobre as 
Inspeções Periódicas Obrigatórias?

OPINIÃO

João Sampaio

os sistemas Anti-Bloqueio em Trava-
gem (ABS), Controlo Eletrónico de 
Estabilidade (EDS ou ESC), análise 
e controlo de quilometragem entre 
IPO (para deteção de fraudes).

Numa outra fase, não muito dis-
tante, os centros vão poder controlar 
se as viaturas têm recalls das marcas 
pendentes (chamadas às oficinas 
para correções de avarias pelos fa-
bricantes) e ainda sobre alterações 
(de software e peças) efetuadas nos 
sistemas de tratamento de gases de 
escape (Filtros Antipartículas Diesel 
e Catalisadores). 

Qual é o objetivo destas alte-
rações?

São objectivos muito simples. Por 
um lado, o legislador quer aumentar 
a segurança e fiabilidade das viatu-
ras em circulação na via publica pa-
ra reduzir a sinistralidade e colocar 
Portugal próximo da média da União 
Europeia. Existe ainda o factor am-
biental e o respeito pelos protocolos 
de utilização de quotas de gases po-
luentes da atmosfera. Portugal tem 
o objetivo de não utilizar toda a sua 
quota disponível para poder negociar 
contrapartidas.

Por outro lado, estão questões 
éticas e de garantia aos utilizadores 
que são por vezes vítimas de fraude 
aquando da aquisição de viaturas 
em estado de uso. Este assunto tem 
merecido grande atenção, porque 
as alterações de software, as desig-
nadas reprogramações, têm provo-
cado elevados rácios de sinistros em 
via publica (incêndios) com perdas 
totais para os seus proprietários e 
utilização de recursos públicos que 
são dispendiosos.

A tendência para o aumento 
dos pontos de inspeção vai ser 
crescente?

Claramente. Importa a todos au-
mentar a garantia de fiabilidade das 
viaturas em circulação. Nos últimos 
20 anos assistiu-se a um aumento 
muito significativo da qualidade e fia-
bilidade da frota em circulação. Foi 
preponderante a redução da idade 
média das viaturas em circulação, 
que é hoje muito menor do que há 
20 anos e as IPO são um importante 
factor de pressão para os proprietá-
rios menos sensíveis às necessidade 
de ações de manutenção preventi-
va. É essencial que manutenção 
seja realizada de forma proactiva e 
preventiva.

Empresário do ramo

rém, não é invulgar que os centros 
de inspeção autorizados, desde que a 
reinspecção seja muito dirigida (pou-
co trabalhosa) ou desde que haja re-
lação com o cliente, em alguns casos, 
não cobram o valor da reinspecção. 

Existem dados disponíveis so-
bre a taxa de sucesso das IPO?

Existe informação disponível, a ní-
vel distrital. No Distrito de Setúbal, 
a taxa de reprovações se situa, his-
toricamente, entre os 10% e os 15%.

Existem dados sobre as causas 
de reprovação?

Existe informação, pese embora 
não esteja tão actualizada quanto se-
ria desejável. Não tem o nível de difu-
são e promoção que seria ideal para 
aumentarmos um pouco os níveis de 
autoconsciência e sensibilidade para 
a importância de termos as viaturas 
em boas condições de circulação.

Ver quadro com informação (2017) 
sobre os resultados e os principais 
factores de reprovações.

As IPO, num futuro próximo, 
vão poder verificar outros dados 
das viaturas?

Está prevista a possibilidade de 
acesso a outra informação impor-
tante das viaturas, já a partir de 
Novembro. Por exemplo, referimos 
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Palmela e Sesimbra são os concelhos da península 
que mais beneficiam com os novos amarelos da Carris

Palmela e Sesimbra são os dois con-
celhos da península de Setúbal, en-
tre os nove, que mais vão beneficiar 
com o reforço de transportes rodo-
viários considerado no concurso pú-
blico internacional lançado pela Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), para 
novas operações nos 18 municípios 
que aglomera. 

Este concurso, que vai trazer um 
novo operador para a margem sul, 
vai também permitir ao Montijo re-
ceber novas linhas, principalmente 
nas ligações directas entre conce-
lhos neste território. Mas no global, 
os nove da península vão sentir um 
reforço de, pelo menos 40% das 
linhas rodoviárias. Aliás, apesar de 
estar em cima da mesa também o 
reforço de transportes no concelho 
do Barreiro, este ficou fora do con-
curso por ter no seu circuito interno 
os Transportes Colectivos do Bar-
reiro, controlado pelo município. O 
mesmo acontece do lado Norte, em 
Cascais e Lisboa que têm prestação 
por empresas próprias.

Com o concurso da AML dividido 
em 4 lotes, os concelhos da margem 
sul estão considerados no lote 3 e 4, 
sendo que no lote 3 estão Almada, 
Seixal e Sesimbra, enquanto no lote 
4 ficaram Alcochete, Moita, Montijo, 
Palmela e Setúbal.

Embora os resultados oficiais des-
te concurso não sejam públicos, O 
SETUBALENSE sabe, através de 
fonte da AML, que o júri já apreciou 
as sete candidaturas apresentadas 
aos 4 lotes. Os concorrentes ven-
cedores, TST, Rodoviária de Lisboa, 
Scotturb e Nex, já receberam os re-
latórios preliminares, e tinham 10 
dias para obter esclarecimentos ou 
contestar a decisão do júri, sendo 
que, com o prazo a decorrer, este 
termina esta semana.

No entanto, já se sabe, que para 
operar na margem sul a empresa 
melhor classificada no lote 3 é a 
Transportes Sul do Tejo, controlada 

Humberto Lameiras

A península de Setúbal 
vai ser reforçada em 
transportes rodoviários, 
mas só terá efeitos no 
final do próximo ano  

CONCURSO DE TRANSPORTES PARA A ÁREA METROPOLITANA 

DR

çado que vai acrescentar à frota 300 
autocarros novos.

Palmela ganha mais 148%  
de carreiras
Palmela é o concelho que mais bene-
fícios vai sentir com este concurso da 
AML. O serviço deverá ser prestado 
pela operadora Nex, que vai ter de 
cobrir este que é o maior território 
da AML, com muitos aglomerados em 
vilas, aldeias e centros históricos, vá-
rios deles dispersos.

“Esperamos deste concurso um 
aumento de 148% da oferta de 
transporte no concelho”, adianta o 
presidente da Câmara de Palmela, 
Álvaro Amaro. Portanto, o maior per-
centual dentro da AML, mas vinca o 
autarca que esta percentagem tem 
de ser vista à luz de um concelho 
que, “quase não tem cobertura de 

Todos os operadores vão ficar integrados na Carris Metropoltana e os autocarros vão ser amarelos

transportes rodoviários”.
A partir do final de 2021, quan-

do está previsto o início das novas 
operações rodoviárias na AML, pela 
Carris Metropolitana, que vai ‘vestir’ 
de amarelo, o município de Palmela 
vai ser servido por 38 linhas, classi-
ficadas nas categorias de municipal, 
intermunicipal e inter-regional, isto 
“mantendo os percursos já existen-
tes”, afirma o autarca.

No essencial, as novas ligações ro-
doviárias vão colmatar deficiências 
como a ligação da Quinta do Anjo à 
Estação da Fertagus de Penalva, as-
sim como de outras localidades à cin-
tura industrial no concelho, ligações 
entre bairros e também a Palmela e, 
entre outras, a ligação de Palmela à 
Estação Ferroviária de Palmela. Vão 
passar também a existir ligações à 
Estação de Venda do Alcaide.

“Existem várias zonas no concelho 
em que as pessoas só têm por opção 
deslocar-se de transporte próprio ou 
de táxi”, diz Álvaro Amaro.

O Montijo, que passará também 
a ser servido pela Nex, vai benefi-
ciar com ligações directas a outros 
concelhos que “neste momento 
não existem”, diz o vereador Ri-
cardo Bernardes, com o pelouro 
dos Transportes Públicos. Um dos 
casos que aponta é a inexistência 
de ligação directa entre o Montijo e 
Almada, onde funciona a Faculdade 
de Ciências e Tecnologia.

As zonas rurais do concelho vão 
passar também a ter melhor cober-
tura rodoviária, ou mesmo “cobertura 
porque algumas populações não têm 
carreiras, ou são servidas  apenas de 
uma”, diz o vereador que, apesar de 
tudo, lamenta que “nem todas as car-
reiras propostas pela Câmara tenham 
sido consideradas”, o que aponta à 
“limitação de verba do concurso”, 
embora “estejamos a falar de uma 
verba muito considerável”.

Entretanto, o concelho de Alcoche-
te já avançou que vai ter ao seu dispor 
mais duas linhas de circulação rodo-
viária, que visam assegurar o trans-
porte da comunidade escolar e me-
lhorar o acesso às zonas industriais.   

O lote 4 vale cerca de 197 milhões 
de euros, corresponde a 14% da 
procura e inclui 111 linhas, sendo 21 
novas O contrato proposto pela Nex 
é de 180,7 milhões de euros, menos 
8,3%, e implica o maior desconto do 
concurso.  

pela britânica Arriva, e no lote 4 é 
a Nex Continental Holdings, detida 
pela National Express.

Assim sendo, o concelho de Se-
simbra vai continuar com a TST, tal 
como os restantes do lote 3, mas a 
empresa teve de responder ao com-
promisso de cobrir linhas exigidas 
pelos municípios. “A cobertura de 
transportes rodoviários em Sesim-
bra vai aumentar em cerca de 60%, 
quer em área quer em frequência de 
carreiras”, afirma o vereador Sérgio 
Marcelino, responsável pela pasta 
dos Transportes.

Com isto, o território sesimbrense 
vai passar a ter “três novas carreiras”. 
É o caso da ligação urbana dentro 
da vila da Quinta do Conde, com 30 
mil habitantes que, neste momento, 
“basicamente apenas só tem o ser-
viço da Sulfertagus”. A nova carreira 

vai ligar os serviços principais dentro 
da localidade.

Outra ligação que vai ser ganha é 
a directa entre Sesimbra e a Estação 
Ferroviária da Fertagus de Coina. E 
uma terceira linha, apontada pelo 
vereador, é a ligação Alfarim ao Casal 
do Marco. Isto contando ainda com o 
“prolongamento da rede existente”, 
adianta.

Acrescenta o vereador que esta 
nova dinâmica rodoviária no con-
celho “tem uma margem de 10% 
de adaptação, sem custos para o 
município”. 

O lote 3 é uma zona que vale cerca 
de 273 milhões de euros, para a qual 
a britânica Arriva propôs um preço 
de 254 milhões, ou seja, menos 7%. 
A TST, deverá responder por 116 li-
nhas, sendo 43 delas novas. Para 
esta escala, a empresa já terá avan-



António Costa veio a Alcochete anunciar mais assistentes operacionais p29

21 de Setembro de 2020 O SETUBALENSE 19

S ou do tempo em que os 
meus pais (enfermeira e 
funcionário dos correios) 
vinham almoçar a casa a 

pé. Hoje os gaiatos e os velhos 
(aprendi assim e assim continuo 
a dizer) são entregues em centros 
especializados – lares e infantários. 
O nosso modo de vida assenta no 
“novo modelo de automóvel todos 
os anos, muito melhor, mais poten-
te e mais barato”, só vantagens, 
mesmo que assobiem para o lado 
e digam o contrário. Naquele tem-
po o sonho de todos os gaiatos era 
ter uma bicicleta. Foi das melhores 
coisas que me aconteceu na vida. 
A liberdade que ganhei e o que 
aprendi com ela e com os outros 
gaiatos do bairro não tem preço. 
Hoje, a minha sobrinha, adolescen-
te teve aulas de bicicleta pagas e 
no fim não tem gosto na coisa e não 
sabe andar. Entretanto o bicho que 
por aí anda fez com que a bicicleta 
deixasse de ser dos gaiatos e dos 
pobres e passasse a ser dos ricos; é 
como os automóveis, “há sempre o 
último modelo, muito melhor”. Há 
bicicletas para todos os gostos e o 
dinheiro que nos chega também 
serve para financiar a compra e 
ajudar a que “ninguém fique para 
trás”; afinal vivemos em democra-
cia; todos devemos ter uma bicicle-
ta. A acompanhar esta coisa não há 
santa terrinha que não tenha pin-
tado umas ciclovias, quanto mais 
melhor; mede-se em quilómetros 
e há um ranking nacional e euro-
peu. Em plena Semana Europeia 
da Mobilidade (SEM) as iniciativas 
são imensas e variadas, não há ima-
ginação para mais. Ficam a restar 
as outras 53 semanas onde falta o 
essencial para que esta maravilho-
sa máquina possa fazer parte do 
nosso quotidiano. Ou seja, o modo 
de vida onde chegámos contraria 
em tudo a utilização da bicicleta.  
Só uma aposta muito forte no up 
local conduzirá a uma mobilidade 
mais racional e sustentável. Tudo o 
resto é “faz de conta” e marketing. 

Mobilidade

OPINIÃO

Carlos Alberto Cupeto

A lista de condições para que esta 
mais valia urbana se torne cada vez 
mais uma realidade é extensa, mas 
quase que se pode resumir a uma 
só: favorecer a proximidade entre 
o lugar de residência e o trabalho/
escola (up local). Esta opção, de 
grande valor estratégico, assenta 
em políticas de atuação coerentes, 
nacionais e locais, claras e bem 
estruturadas, nunca na avulsa e 
festiva SEM. A última Estratégia 
Nacional para a Recuperação Eco-
nómica (do consultor António Cos-
ta Silva), toda poderosa e salvadora 
dos nossos males, não esquece as 
bicicletas. Também aponta para o 
comboio como uma das apostas 
mais fortes. Depois da destruição 
objetiva e consciente do sistema 
ferroviário vamos agora ligar todas 
as capitais de distrito por comboio.  
Excelente ideia. Está lá tudo, como 
é tudo, não é nada e vai ficar tudo 
na mesma. O povo, esse que mais 
ordena, assiste sentado, impávido 
e sereno. Depois não se queixe.

Professor

Existirão três circuitos 
principais (Sul, Norte e 
Este) e um secundário, 
que percorrerá 
a baixa da cidade

NÓNIO

Alcácer do Sal vai criar 
sistema de transporte 
urbano em 2021

A Câmara Municipal de Alcácer do 
Sal vai criar um sistema de transpor-
te urbano, no primeiro trimestre de 
2021, “com três circuitos distintos” 
para os residentes dos bairros peri-
féricos da cidade.

De acordo com um comunicado 
da autarquia, o sistema de transpor-
te urbano “de cariz local” vai contar 
com três circuitos principais (Sul, 
Norte e Este), havendo um secun-
dário (Centro) que percorrerá a 
zona baixa da cidade.

O futuro sistema de transpor-
te urbano, que será denominado 

Novo sistema arranca até Março de 2021

DR

“NÓNIO”, inspirado na disposição 
de medição que permitiu planear a 
navegação, da autoria do matemá-
tico Pedro Nunes, natural de Alcá-
cer do Sal, permitirá o acesso dos 
residentes dos bairros periféricos 
ao centro urbano.

O transporte será garantido por 
dois autocarros, que serão adqui-

ridos pelo município, prevendo-se 
que o sistema de transportes esteja 
operacional durante o primeiro tri-
mestre de 2021.

Segundo a autarquia, foram igual-
mente definidos o sistema de bilhé-
tica (emissão, venda e validação de 
bilhetes) e de tarifários (com preços 
a definir).

Esta é uma das muitas histórias 
da Troia primitiva. E das várias 
esplanadas que existiram: a 
tia Elvira, que era a proprietá-

ria dos blocos de casas, entre eles a da 
colónia de férias dos filhos da Guarda 
Republicana; a do Zé Gaivota; a do 
Miguel; a do Rogério; a do Carvoeiro; 
e a do Kaizeler, que era uma das que 
chegou a ter televisão. Mais: a célebre 
esplanada da Mariana. 

Ainda hoje se fala da peripécia real 
do Kaly dos patos da Mariana. Patos 
que ela possuía em volta da esplana-
da e que a certa altura começaram 
a desaparecer. Ela começou a dar 
pela falta de patos, pois durante a 
noite iam roubá-los e quem pagava 
as “favas” era o infeliz do Kaly, uma 
figura muito carismática de Setúbal, 
que nada tinha a ver com o caso do 
desaparecimento dos bichos. Esta 
cena ainda hoje é conhecida e relem-
brada na cidade. 

A Troia selvagem

RECORDAR É VIVER

Custódio Pinto

lhete do custo da viagem para Troia 
(50 escudos) da empresa Albino – 
um dos barcos era o Rápido. 

E é com estas e outras histórias 
reais que recordo o passado da mi-
nha juventude em Troia, agora aos 
91 anos.

O SETUBALENSE fez a linda  
e memorável data de 165 anos

Parabéns, a cidade e os setubalen-
ses estão orgulhosos pela passagem 
do aniversário do jornal ‘O Setuba-
lense’, e fazemos votos para que 
continue, como sempre, a defender 
e a divulgar os problemas para bem 
da cidade, da região e do país, da ci-
dade do rio azul, com uma das mais 
belas baías do mundo.

Um abraço e parabéns ao diretor 
do jornal, extensivo aos seus cola-
boradores,

Viva Setúbal 

Marcou-me muito, a Troia dos po-
bres, do Kaly dos patos da Mariana, 
assim como os bailes, as festas, o 
robaleiro, pescador da Troia, que 
levava a noite a pescar e de manhã 
cedo vendia aos campistas...

Lembro a malta do bairro do La-
mas, junto da esplanada da tia Elvira, 
e ainda guardo de recordação um bi-

O modo de vida 
onde chegámos 
contraria em 
tudo a utilização 
da bicicleta. 
Só uma aposta 
forte no up local 
conduzirá a 
uma mobilidade 
sustentável
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António Carvalho (esq.) diz que haverá mais pessoas a usarem a bicicleta no dia-a-dia na cidade

Mobilidade

Setúbal precisa de “mais e melhor 
infra-estrutura” para aliciar munícipes

A Setúbal de Bicicleta, secção local 
da Associação pela Mobilidade Ur-
bana em Bicicleta (MUBi), faz qua-
tro anos em Novembro. Surgiu da 
“consciência de um espaço vazio 
de participação cívica dedicada à 
mobilidade activa na região, em 
particular ao uso quotidiano da bi-
cicleta como ferramenta de trans-
porte” e foi ganhando “colabora-
dores, apoiantes, simpatizantes 
ou curiosos” ao longo do tempo. 
Quem o diz é António Carvalho, da 
Setúbal de Bicicleta, que redesco-
briu a utilização natural da bicicleta 
nos trajectos banais do dia-a-dia 
em Edimburgo.

Na região de Setúbal, os prin-
cipais objectivos do movimento 
passam por promover a mobilida-
de activa, incentivar a utilização da 
bicicleta como opção de transporte 
e partilhar informação sobre o uso 
utilitário da bicicleta. “É nossa in-
tenção contribuir para aumentar 
a taxa modal de utilização da bi-
cicleta nas deslocações urbanas, 
sensibilizando a população para es-
te meio de transporte económico, 
eficiente, confortável, inclusivo, 
ecológico e promotor de uma vida 
activa e mais saudável”, refere.

Mais pessoas a optar                         
pela bicicleta 
Sobre o retrato da mobilidade em 
Setúbal hoje, António Carvalho diz 
que parece haver mais pessoas a 
optar pela bicicleta em trajectos 
quotidianos. “A utilização da bici-
cleta é ainda residual, consequên-
cia da carência de infraestrutura. 
A infraestrutura inclui a rede 
estruturante mas, sobretudo, a 
correcta hierarquização das vias, 
a priorização dos modos activos, 
medidas de acalmia de tráfego e 
parqueamento adequado por to-
da a cidade”, explica, acrescentan-
do que “numa nota positiva, se o 

Inês Antunes Malta

Secção local da MUBi, 
faz um retrato da 
mobilidade activa 
na cidade

ANTÓNIO CARVALHO 

DR

posta de Mobilidade Sustentável 
em bicicleta para a cidade de Setú-
bal - Rede de Parqueamento para 
Bicicletas; Obstáculos à Mobilidade 
em Bicicleta; Parqueamentos de 
Longa Duração”, onde procurou 
partilhar boas práticas de parquea-
mento para bicicletas.

Da colaboração com a Divisão 
de Mobilidade e Transportes, em 
2018 e 2019, resultou a instalação 
dos primeiros modelos Sheffield 
de parqueamento para velocípe-
des do município. “Foi um episó-
dio muito feliz de capacitação da 
sociedade civil com o município”, 
conta. Durante o mesmo período, 

estudo para o PAMUS fosse hoje 
realizado, a quota modal aproxi-
mar-se-ia de 1% (em vez de 0%)”. 
Nas suas palavras, a mudança de 
comportamentos faz-se pela mo-
tivação e mobilização das pessoas 
mas sobretudo pelo planeamento 
e construção de “um ambiente ur-
bano seguro, coerente, atractivo, 
acessível, favorável aos utiliza-
dores dos modos activos, peões 
e utilizadores da bicicleta. Mais e 
melhor infraestrutura aliciará mais 
munícipes, que perderão o receio 
do perigo rodoviário”.

Em Outubro de 2017, a secção 
local da MUBi apresentou a “Pro-

o trabalho conjunto de preparação 
do Dia Europeu Sem Carros tradu-
ziu-se na realização de várias acti-
vidades para o concelho: passeios 
de bicicleta com envolvimento da 
escola EB 2,3 Barbosa du Bocage e 
do respectivo Conselho EcoEsco-
las; actividade de experimentação 
do espaço público, a “40-40-40”, 
onde se comparou a ocupação de 
um troço da Avenida Luísa Todi por 
40 automóveis, 40 pessoas em 
bicicleta e 1 autocarro + 40 pas-
sageiros; e mostra de velocípedes 
urbanos, em particular a primeira 
bicicleta eléctrica de carga em solo 
sadino.

Neste período de pós-
confinamento, a Setúbal de 
Bicicleta apresentou aos 
municípios de Setúbal, Palmela 
e Sesimbra um conjunto de 
“medidas prioritárias, rápidas 
e de baixo custo para apoiar e 
fomentar a utilização dos modos 
activos de deslocação” por 
considerar que “a promoção dos 
modos activos é em si mesma 
uma medida de saúde pública, 
pela promoção da actividade 
física, acalmia do tráfego, 
redução da poluição do ar e do 
solo, e da sinistralidade”. 

Neste sentido, António 
Carvalho diz que “o município de 
Palmela tem tido uma postura 
comprometida e aberta. A 
participação do presidente 
demonstra como as soluções 
antes de serem técnicas são 
políticas e como a vontade 
política é bastante para que 
as soluções sejam pensadas, 
discutidas e implementadas 
em tempo útil. Aguardamos a 
colaboração dos municípios de 
Setúbal e Sesimbra”.

Proposta A 
promoção dos 
modos activos 
como medida 
de saúde pública 

Apresentou o Projecto “Bike to 
School Setúbal” em Maio de 2019, 
em colaboração com o CicloEx-
presso do Oriente. A Setúbal de Bi-
cicleta acredita ainda que a “apos-
ta na mobilidade escolar será um 
trunfo do município e uma forma 
virtuosa de resolução da congestão 
do tráfego motorizado, redução do 
sedentarismo e obesidade infanto-
-juvenil e promoção da autonomia 
das crianças e jovens”. Além des-
tas actividades, tem promovido 
“encontros de ciclismo urbano, as 
Pedaladas Sadinas, equiparáveis às 
Massas Críticas” e os projectos Bike 
Buddy e Cidade Ciclável.
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Presidente da MAG vai agendar eleições no Vitória p30

OPEN WATER RACE 

Parque da 
Arrábida 
recebe 300 
nadadores 
em prova de 
águas abertas

O Parque Natural da Arrábida, em 
Setúbal, vai receber uma competi-
ção de natação em águas abertas, 
em diferentes distâncias, com pro-
vas individuais. A prova que decorre 
a 11 de Outubro, tem um limite máxi-
mo de 300 participantes, sendo que 
as inscrições ficaram preenchidas na 
sexta-feira.

Trata-se do Setúbal Open Water 
Race, em edição de estreia, organi-
zada pela HMS Sports em conjunto 
com a Câmara Municipal de Setúbal, 
que integra competições em três dis-
tâncias, concretamente 750 metros, 
com início às 09h00; 1 900 metros, 
às 11h00; 3 800 metros, às 11h40.

Antes de cada prova, os nadado-
res são alinhados nos locais iden-
tificados no local, “respeitando as 
regras de distanciamento”, garante 
a organização. 

A partida é feita com dez atletas 
de cada vez, com um intervalo de 30 
segundos entre cada saída. A prova é 
iniciada quando o atleta passar pelo 
tapete de cronometragem instalado 
na zona de partida.

A organização fornece a cada par-
ticipante uma touca e um chip, de 
utilização obrigatória durante a pro-
va, assim como uma t-shirt técnica 
alusiva ao evento. 

No final de cada uma das provas, 
é entregue um kit de abastecimento 
sólido e líquido aos atletas partici-
pantes no evento.

São premiados os três primeiros 
classificados absolutos masculinos 
e femininos de cada prova, bem com 
os vencedores masculino e femini-
no de cada escalão e as equipas que 
ganharem nas distâncias de 1900 e 
3800 metros, com o apuramento a 
ser feito através do somatório dos 
tempos dos cinco primeiros atletas 
de cada formação.

A competição promete 
sucesso, pelo menos 
as inscrições já estão 
preenchidas

Este ano a praia de Albarquel conquis-
tou a bandeira de Praia Acessível para 
Todos. Através de um financiamento 
obtido por via de candidatura apre-
sentada à Linha de Turismo Acessível 
do Turismo de Portugal foi possível 
instalar na praia corredores com aces-
sibilidades para banhistas com mo-
bilidade reduzida, que podem agora 
aceder ao areal e ao mar, com a ajuda 
de equipas de nadadores salvadores.

Neste quadro, também a praia da 

VIDA INCLUSIVA

Albarquel e Figueirinha distinguem-se na costa 
da Arrábida com galardão de praias acessíveis

Figueirinha assume a certificação de 
Praia Acessível para Todos, assegu-
rando aos banhistas as condições de 
acessibilidade, utilização e fruição nas 
praias com “equidade, dignidade, se-
gurança, conforto e a maior autono-
mia possível, independentemente da 
idade, de dificuldades de locomoção 
ou de outras incapacidades que con-
dicionem a mobilidade”, defende a 
autarquia. Sendo estes os grandes 
objectivos do projecto Praia Acessí-

vel – Praia para Todos.
Em Setúbal, a Câmara Municipal 

assume o papel de entidade promo-
tora deste projecto, desenvolvido no 
âmbito de uma parceria institucional, 
que reúne o Instituto Nacional para 
a Reabilitação, a Agência Portuguesa 
do Ambiente e Turismo de Portugal.

Praia Acessível - Praia para Todos 
visa promover o cumprimento da 
legislação sobre acessibilidades, de-
signadamente o disposto sobre a ma-

téria no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 
8 de agosto, e no Plano Nacional de 
Promoção da Acessibilidade (PNPA), 
aprovado pela Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 9/2007, de 17 
de Janeiro, bem como promover o 
cumprimento da Lei n.º 46/2006, 
de 28 de Agosto (lei da não discrimi-
nação das pessoas com deficiência), 
e atender ao previsto nos Planos de 
Ordenamento para a Orla Costeira.
A.M.V.

Ana Martins Ventura

Transporte público com 
destino a Albarquel, 
Figueirinha, Creiro e 
Portinho da Arrábida 
continua disponível

ACESSO ÀS PRAIAS

Setúbal mantém “Arrábida Sem Carros”
até 30 de Setembro

O programa “Arrábida Sem Carros” 
está em vigor até 30 de Setembro, 
impondo limitações de mobilidade 
rodoviária, nos dois sentidos de trân-
sito da Estrada Nacional 379-1, para 
o acesso às praias. Embora a época 
balnear tenha terminado, oficial-
mente, a 15 de Setembro, a Câmara 
de Setúbal decidiu manter em vigor 
a Estratégia Municipal para uma Mo-
bilidade Segura e Sustentável para 
Todos nas Zonas Balneares devido 
à “previsão de condições meteoro-
lógicas favoráveis”.

Com o prolongamento da estra-
tégia de mobilidade sustentável, no 
próximo fim-de-semana, 26 e 27, fica 
em vigor “a interdição da permanên-
cia de autocaravanas ou similares nos 
parques e zonas de estacionamento e 
a interdição do estacionamento fora 
dos parques e zonas delimitadas para 
o efeito”, segundo expõe a Câmara de 
Setúbal em comunicado.

Já a ocupação das faixas de ro-
dagem ou bermas para espera nos 
acessos viários às praias também 
se mantém interdita e a disponibi-
lidade dos lugares existentes deve 

Carreiras de ligação à Figueirinha vão continuar até ao final deste mês

DR

Fica ainda interdito ao trânsito au-
tomóvel entre as 8h00 e as 19h00 
no troço que conduz ao Portinho da 
Arrábida, a partir do cruzamento de 
acesso.

A circulação nestas zonas apenas 
é permitida a veículos autorizados, 
de duas rodas, transportes públicos 
regulares, táxis e similares, autorida-
des e viaturas de emergência. Sendo 
que, a validade dos cartões de aces-
so a residentes e concessionários foi 
alargada até ao final do mês.

Durante o prolongamento deste 
programa nos dias úteis e fins-de-
-semana mantém-se a circulação da 
carreira 722, entre o Parque da Secil 
e o Parque da Figueirinha. E, a partir 
do centro de Setúbal, o transporte 
público de passageiros é assegurado 
pelas carreiras 723 e 725, abrangidas 
pelo Passe Navegante, com os horá-
rios e tarifas já estabelecidos para 
a época balnear 2020. Mantém-se 
também a circulação da carreira 726, 
de ligação à praia de Albarquel.

ser consultada através da aplicação 
INFOPRAIA.

Durante a próxima semana man-
tém-se ainda a proibição da circula-
ção de automóveis ligeiros nos dois 
sentidos de trânsito, no período com-
preendido entre as 8h00 e as 20h00, 
entre os parques de estacionamento 
da Figueirinha e do Creiro. No acesso 
à Praia de Albarquel a circulação ro-
doviária também está condicionada, 
no período compreendido entre as 
8h00 e as 20h00.
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Bloco Clínico

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 Rua Augusto da Costa, nº 1 - 1 A - 2910-410 Setubal
265 239 390 | 265 419 488 | e-mail: medisete@gmail.com

Dra. Anabela Nabais - Neurocirurgia
Dra. Nélia Alegria - Medicina Geral e Familiar
Dra. Teresa Bertolo - Medicina Geral e Familiar

Dra. Maria José Leitão - Psicologia | Hipnoterapia (Acordos)
Dra. Estefânia Campos - Tratamentos de Incontinência Urinária e Fecal

Dr. Norberto Gomes - Medicina Desportiva 
Tratamento Não Cirúrgico de Varizes (Derrames)  - Esclerose, Laser Co2, Laser Vascular, Carboxiterapia

Dr. Carlos Góis - Psiquiatria 
Dr. Norberto Gomes e Dr. V. Pedro Correia - Tratamento de Obesidade

Medisete - Centro Médico, Lda.
Direcção Clinica – Dr. Norberto Gomes          Farmácia Marques

   DIRECÇÃO TÉCNICA
                Dr. Valter Manuel C. Gomes

Rua Arronches Junqueiro ,  109
Tel .  265 522 783 •  Setúbal

De Segunda a Sexta das 9h às 19h
Sábado das 9h às 13h

Classificados

ANUNCIE
NO SEU 
DIÁRIO

DA REGIÃO

          OPORTUNIDADE 
Créditos de 5.000,00 a 1.500,00€
Empresas e Pessoal 
Compre Casa, Viaturas, Reforme ou Construa.
Amplie sua empresa, Faça Capital
prazo de 12 meses a 360 meses
tan :1,23% Taeg: 1.58% * a partir.
5,000,00€ em 60 meses de 99,99 mtic:5.999.40
Créditos a todos em até 72 horas.
Contatos: site - www.auxifip.co
Tel: 005-531-998734320 ou 005-531-971113425
EMAILS:  contact@auxifip.co
REGISTADA E AUTORIZADA.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SETUBALENSE
TELEF: 265 550 045  /  265 238 528 ( SERVIÇO PERMANENTE )

    N: 11/09/1970 - F: 16/09/2020
JOSÉ MANUEL MAGRO 

COELHO MESTRE
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o 
falecimento do seu ente querido. O corpo encontra-se em Câmara 
Ardente a partir das 17h (hoje) na Capela de S.Paulo com saída 
(amanhã) pelas 14:15h para o Crematório de Setubal. Agradecendo 
a todos quantos se dignaram e participaram em tão piedoso acto, 
bem como a todos que de qualquer outra forma manifestaram o seu 
pesar. A Gerência e colaboradores agradecem a compreenção dos 
familiares por não se efectuar uma despedida digna resultante das 
regras que temos que respeitar devido ao estado de calamidade 
a que todos estamos sujeitos.BEM HAJAM.

ANUNCIE NO SEU 
DIÁRIODA REGIÃO
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AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 17/09/2020
ABÍLIO GOMES 

DE ABREU

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Sua família, tem o doloroso dever de participar 
o falecimento do seu ente muito querido e de 
agradecer reconhecidamente a todos os que se 
dignaram acopmpanhá-lo à sua última morada, 
bem como aos que das mais diversas formas lhes 
manifestaram pesar.

    FALECEU A 17/09/2020
MARIA HELENA DOS REIS

ROCHA PIRES

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seu esposo, filhos e restante família, têm o doloroso 
dever de participar o falecimento da sua ente muito 
querida e de agradecer reconhecidamente a todos 
os que se dignaram acopmpanhá-la à sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas 
formas lhes manifestaram pesar.

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

MANUEL 
INOCÊNCIO VAZ 

DA COSTA

LAURENTINA 
BARBOZA 

GUIMARÃES

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.

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Manuel Inocêncio Vaz da Costa. Mais se infor-
ma que o corpo se encontra em câmara ardente 
na capela do Socorro, realizando-se o funeral pelas 
12h00 no crematório de Setúbal. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se digna-
ram a acompanhar o funeral ou que, de qualquer 
outra forma, manifestaram as suas condolências.

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Laurentina Barboza Guimarães. 
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.

(1946 – 2020)(1944 – 2020)(1951 – 2020)(1933 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Necrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 19/09/2020
MARIA ALICE MARTINS 

CARDOSO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
A família tem o doloroso dever de participar 
o falecimento da sua ente muito querida e de 
agradecer reconhecidamente a todos os que se 
dignaram acopmpanhá-la à sua última morada, 
bem como aos que das mais diversas formas lhes 
manifestaram pesar.
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RegiãoÀ entrada do pavilhão desportivo 
da Escola Secundária de Alcochete, 
o ministro da Educação questionou 
a directora do Agrupamento de 
Escolas de Alcochete sobre um 
aluno em particular. “O Cristiano 
Ronaldo esteve aqui, não foi?”, 
questionou o governante. “Foi. 

Cristiano Ronaldo foi 
aluno pouco visto

Foi meu aluno. Mas eu pouco o 
vi”, retorquiu Cristina Alves. Tiago 
Brandão Rodrigues lembrava, ao 
lado de António Costa, o sucesso 
do plano do Governo que agora 
permite aos alunos atletas de alto 
rendimento conciliarem os estudos 
com a actividade desportiva. 

António Costa veio a Alcochete apelar aos alunos 
e anunciar mais assistentes operacionais 

Cumpram as regras fora da escola e 
usem a aplicação Stayaway Covid. 
Aos dois apelos dirigidos aos alu-
nos, na visita efectuada na manhã 
de sexta-feira, 18, à secundária de 
Alcochete, o primeiro-ministro jun-
tou o anúncio de que o rácio de as-
sistentes operacionais nas escolas 
vai aumentar.

“Este ano temos mais três mil pro-
fessores, mais 900 técnicos espe-
cializados e vamos imediatamente 
contratar mais 1 500 assistentes ope-
racionais”, disse o primeiro-ministro, 
no pavilhão desportivo da secundá-
ria. O anúncio de reforço de recursos 
humanos, para sobretudo responder 
às necessidades agravadas pela con-
juntura pandémica, não se ficou por 
aí. “Estamos a concluir a revisão da 
famosa portaria dos rácios de assis-
tentes operacionais, para podermos 
fixar um número superior”, afirmou 
António Costa.

Porém, por mais meios que exis-
tam, os alunos não podem “prescindir 
da disciplina individual” ou da “forma 
como cada um se protege, protegen-
do todos os outros”. 

“Respeitem fora da escola as regras 
que aqui temos de ter, para todos nos 
mantermos em segurança e para que 
a escola não volte a parar”, apelou o 
chefe do Governo. E reforçou: “Se 
quebrarmos estas regras a caminho 
de casa, nas festas dos jardins, nos 
convívios noutros espaços, compro-
metemos o esforço que está a ser fei-
to em cada escola.”

“Eu uso a app Stayaway Covid”
Costa – que pouco antes ficara a co-
nhecer vários espaços da escola e que 
na aula da sala 18 já perguntara aos 
alunos quem tinha telemóvel – apelou 

Mário Rui Sobral

Antes, o ministro 
da Educação, Tiago 
Brandão Rodrigues, 
inaugurou a 
remodelação da Escola 
Básica do Valbom

PRIMEIRO-MINISTRO VISITOU SECUNDÁRIA 

OSETUBALENSE

O primeiro-ministro quis ouvir as funcionárias

soais”, garantiu. “Eu uso e todos os 
dias de manhã vou verificar”, frisou, 
em jeito de incentivo.

Acompanhado pelo ministro da 
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, 
e pelo secretário de Estado Adjunto 
e da Educação, João Costa, além da 
deputada socialista Eurídice Pereira, 
o primeiro-ministro ouviu o presiden-
te da Câmara Municipal de Alcochete, 
Fernando Pinto, fazer um curto ba-
lanço ao trabalho feito nas escolas. 

“Em cerca de três anos de exercício 
de funções, entre as obras já realiza-
das, as que estão em curso e aquelas 
que estão prontas a arrancar, o nosso 
investimento já se situa em cerca de 
cinco milhões de euros, valor signi-
ficativo para o dinheiro público do 
município de Alcochete”, resumiu o 
autarca, depois de realçar que a Edu-
cação é a prioridade do seu executivo.

Quem interveio primeiro foi a di-
rectora do (único) Agrupamento de 
Escolas de Alcochete, Cristina Alves, 
que deixou uma mensagem calorosa 
para os alunos. “Além do cumprimento 
das regras, é importante o que temos 
à vossa disposição: as mãos, para dar 
um abraço sem tocar, os olhos, para 
sorrir, e a voz, para comunicar afecto.”

Presidente faz pedido   
ao ministro da Educação 
Antes da visita de Costa à secundá-
ria, já Tiago Brandão Rodrigues, com 
João Costa, presidira à inauguração 
da remodelação da Escola Básica do 
Valbom, que acolhe cerca de 230 
crianças, 15 professores e 12 auxilia-
res de Educação.

O resultado final das obras impres-
sionou o ministro da Educação.

“Está aqui uma requalificação fan-
tástica... até podia ser [vista como] 
uma escola nova”, disse o gover-
nante, que foi confrontado com um 
pedido do presidente da autarquia.

“Inauguramos uma obra que ascen-
deu a mais de dois milhões de euros. 
Mas lembro que temos aqui bem perto 
a Escola EB 2,3 D. Manuel I, que neces-
sita de um olhar clínico do senhor mi-
nistro. Sei que o irá fazer. É uma escola 
sobrelotada, em condições já muito 
difíceis, mas a que este Governo, na 
sua pessoa, saberá dar resposta”, ati-
rou Fernando Pinto, a concluir.

Eram 10h46 quando a "comitiva" entrou na escola

A inauguração da renovada EB do Valbom 

Cristina Alves foi a cicerone de Costa

Fernando Pinto e António Costa de "braço dado" pela Educação na chegada do primeiro-ministro à secundária

ao uso da aplicação (app) Stayaway 
Covid por “todos os que trabalham 
ou estudam nas escolas”.

“É uma ferramenta absolutamen-

te fundamental num espaço onde as 
pessoas vão estar mais de 15 minutos 
juntas, muitas vezes a menos de dois 
metros.” A app, que permite aos utili-

zadores ficarem a saber se estiveram 
em contacto com alguém infectado, 
é “absolutamente segura, do ponto 
de vista da protecção dos dados pes-
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Desporto

Presidente da MAG vai agendar 
eleições no Vitória

Oito meses depois das últimas elei-
ções para os órgãos sociais do clube, 
os sócios do Vitória FC vão ser nova-
mente chamados às urnas para ele-
ger o próximo presidente do clube. 
Cândido Casimiro, líder da mesa da 
Assembleia-Geral (MAG), considera 
que as cartas de renúncia entregues 
quinta-feira pela direcção, presidida 
por Paulo Gomes, são demissões 
efectivas, razão que o leva a convocar 
eleições nos próximos dias.

A decisão foi transmitida pelo ad-
vogado Cândido Casimiro na reunião 
que decorreu na tarde de sábado na 
sala do Bingo, no Estádio do Bonfim, e 
que juntou elementos das cinco listas 
candidatas nas eleições de Janeiro de 
2020. Uma das preocupações ouvi-
das no encontro, prende-se com a ne-
cessidade de procurar um consenso 
entre as partes pertencentes às listas 
candidatas no último acto e outros 
eventuais sócios para que haja uma 
lista única. 

Ao que O SETUBALENSE apurou, 
o líder da MAG transmitiu na reunião 
em que estiveram presentes, entre 
outros, Pedro Gaiveo Luzio, José Dias 
Mendes (ex-candidatos à presidência 
do clube), João Guerreiro, João Mar-
tins, António Santos, Paulo Oliveira, 
Fernando Belo, Afonso Luz, Paulo 
Mateus, João Escarduça, António 
Carrapeta e Giovanni Licciardello que 
as eleições serão agendadas.

Cândido Casimiro entende que as 
cartas de renúncia apresentadas pela 
direcção chefiada por Paulo Gomes 
são um pedido de demissão efectiva e 
transmitiu isso mesmo aos presentes, 
explicando que a direção se encontra 
demitida e em gestão corrente. Por 
isso, vão ser convocadas eleições pa-

Ricardo Lopes Pereira

Reunião juntou ex-
adversários e houve 
apelos à criação de lista 
única para salvar o clube

CÂNDIDO CASIMIRO CONSIDERA QUE RENÚNCIA DA DIRECÇÃO É DEMISSÃO EFECTIVA

Conselho Fiscal apresenta  
processo-crime 
O presidente do CFD do Vitória, João 
Martins anunciou que vai avançar com 
um processo-crime junto do Ministé-
rio Público sobre factos ocorridos na 
SAD do clube. “O Conselho Fiscal e 
Disciplinar informa que no exercício 
das suas funções deliberou pela apre-
sentação de um processo-crime jun-
to do Ministério Público sobre factos 
ocorridos na SAD”.

No comunicado, o dirigente lamen-
ta a falta de colaboração da adminis-
tração da SAD vitoriana, presidida 
por Paulo Gomes, na entrega de do-
cumentos solicitados para averiguar 
factos ocorridos no passado. “La-
mentamos a total indisponibilidade 
do Conselho de Administração da SAD 
em colaborar com o CFD em todo o 
trabalho desenvolvido, nomeada-
mente na não entrega de documen-
tos solicitados. A direcção apenas 

Presidente da Assembleia Geral revelou que vai convocar os sócios para eleições no clube

disponibilizou um único documento 
dos muitos solicitados”.

4 milhões de euros de receita e mais 
de 8 de despesa em 2019

O anúncio foi feito ainda antes de 
Paulo Gomes, num vídeo publicado 
na página oficial do clube, ter admitido 
salários em atraso no Bonfim. “Está 
tudo em dia? Não, há alguns venci-
mentos em atraso. Basta olhar para o 
desfasamento entre a receita e a des-
pesa. Um clube que gera 4 milhões de 
euros/base na receita consegue gerar 
mais de 8 milhões de euros na des-
pesa. Não consigo perceber. Quem 
compra uma casa e ganha 1000 euros 
por mês não vai fazer um aluguer por 
1500. O Vitória não pode nunca ser ge-
rido desta forma. Um clube que gasta 
quase 8,5 milhões de euros nunca vai 
ser um clube cumpridor e pagador”.

O dirigente deu exemplos da má 
gestão: “Posso explicar: 400 mil euros 
para um antigo director desportivo, 
que com um contrato que não sei de 
onde vem nem como foi feito, consu-
miu, só esta época, 400 mil euros à 
SAD. Como é que o Vitória consegue 
gerar mais de 3 milhões de euros de im-
postos em 2019? Mais grave, não sub-
meteu IVA e gera coimas adjacentes 
com 30% de penalização. Isto conside-
ro má gestão. A estrutura profissional 
custava 3,4 milhões de euros, fazendo 
que fosse praticamente igual à receita. 
Juntando a isto ainda havia 400 mil 
euros de prémios e comissões”.

Triunfo 4-1 sobre o Comércio  
e Indústria
Entretanto, depois de ganhar ao Be-
lenenses, por 3-1, o Vitória venceu 
no sábado o vizinho Comércio e In-
dústria, por 4-1, no segundo jogo de 
preparação de 2020/21. Zequinha e 
Kamo-Kamo, ambos bisaram, foram os 
marcadores de serviço no teste realiza-
do no Bonfim diante dos alvi-negros. 

No andebol, os sadinos, depois do 
empate obtido na ronda inaugural, 
venceram também no sábado no re-
duto do Artística de Avanca por 20-24, 
resultado a contar para a 2ª jornada da 
1ª Liga da modalidade.

ra a liderança do Vitória esta semana 
e as mesmas terão lugar num prazo 
máximo de 30 dias. 

João Martins, presidente do Con-
selho Fiscal e Disciplinar (CFD), dis-
ponibilizou-se e efectuar o contacto 
entre as partes e ficou incumbido 
de tentar criar um consenso entre 
as quatro listas que concorreram às 
eleições de Janeiro de 2020 frente à 
que foi encabeçada por Paulo Gomes. 
O objectivo é a formação de uma lista 
única entre os nomes que compuse-
ram as listas de Pedro Gaiveo Luzio, 
José Mendes Dias, Chumbita Nunes 
e Vítor Hugo Valente.

Reconhecendo a necessidade de 
haver um consenso generalizado e 
de união de todos para salvar o Vi-
tória da tormenta em que se encon-
tra, Cândido Casimiro apelou a um 
entendimento e um consenso en-
tre as partes pertencentes às listas 
candidatas no último acto e outros 

eventuais sócios para que haja uma 
lista única. O objectivo é evitar que 
surjam novamente quatro ou cinco 
listas a concurso.

O nosso jornal apurou também 
de que a Assembleia-Geral eleitoral 
não será a única em que os associa-
dos serão chamados a pronunciar-
-se. Em breve será também realiza-
da uma reunião magna para que os 
vitorianos possam votar se se aceita 
a doação dos 65 lotes de terreno por 
parte da Câmara Municipal de setúbal 
ao Vitória e a cedência da hipoteca 
dos mesmos a favor da Autoridade 
Tributária. 

Questionado pelos presentes so-
bre a realização de uma outra AG 
para discussão e votação dos novos 
estatutos, Cândido Casimiro respon-
deu que, apesar de terem sido os 
criadores desses novos estatutos, a 
proposta está desactualizada e, por 
isso, não irá a votação.

DR
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aspectos sobre os quais o Cova 
da Piedade precisava melhorar". 
Em causa, estão "aspectos 
organizativos", segundo Toni 
Pereira, que, após a vitória em 
casa do Sporting da Covilhã 
sublinhou ter um "plantel curto" e 
muito desfalcado, especialmente 

no meio campo e na defesa. 
"Entretanto, não houve essa 
oportunidade de falar com o 
presidente. Vamos ver amanhã se 
consigo falar com ele", adiantou o 
treinador. "Não foi possível hoje, 
pensei que fosse, vamos amanhã 
tentar ver isso", acrescentou.

Toni Pereira está 
demissionário 
de treinador do 
Cova da Piedade

"Quero dizer que apresentei 
no sábado o meu pedido de 
demissão", informou Toni 
Pereira, durante a conferência 
de imprensa no final do jogo 
na Covilhã. O técnico frisou 
que pretende "falar com a 
administração sobre alguns 

José Pina

COVA DA PIEDADE VENCE NA COVILHÃ

Cléber Santana defendeu 
dois penaltis e João Vieira 
marcou dois golos

O Cova da Piedade esteve simples-
mente impecável na sua deslocação à 
Covilhã, onde derrotou a equipa local 
por 3-1, em jogo relativo à 2.ª jornada 
do campeonato da II Liga, conquis-
tando assim a sua primeira vitória 
na competição, depois da derrota 
sofrida em casa na jornada inaugural. 

O jogo ficou entretanto marcado 
por duas grandes penalidades des-
perdiçadas pelos “leões da serra” 
por mérito de Cléber, guarda-redes 
do Cova da Piedade, e pelo “bis” do 
avançado João Vieira.

Com o jogo equilibrado, os serra-
nos tiveram a oportunidade de che-
gar à vantagem, quando Simão Júnior 
cortou a bola com a mão, na área, mas 
Gleison na marcação do castigo máxi-
mo, permitiu a defesa de Cléber San-
tana. A bola ainda bateu no poste e, 
na recarga, Gilberto atirou para fora.

Aos 32 minutos João Amorim assis-
tiu João Vieira que rematou na zona 
do segundo poste, a bola ainda bateu 
num adversário mas acabou por en-
trar. Estava assim aberto o activo para 

os piedenses.
A equipa orientada por Daúto Fa-

quirá tentou responder e até criou 
algumas oportunidades mas quem 
voltou a marcar foi novamente João 
Vieira, que colocou a equipa da mar-
gem sul do Tejo a vencer por 2-0, ago-
ra com um golo marcado de cabeça 
na sequência de um cruzamento de 
João Amorim. 

No início da segunda parte os 'leões 
da serra' podiam ter reduzido, mas 
voltaram a desperdiçar uma grande 
penalidade, a castigar falta de Kaku-
ba. O camaronês Enoh atirou rasteiro 
da marca dos 11 metros mas Cléber 
Santana agarrou junto ao poste.

O Cova da Piedade, que levava a 
lição bem estudada, num lance aos 
53 minutos, elevou a contagem para 
3-0, num cabeceamento de Miguel 
Rosa, deixando os serranos em muito 
maus lençóis.

Como seria de esperar o Sporting da 
Covilhã passou a exercer maior pres-
são e acabou por reduzir a desvanta-
gem beneficiando de um auto golo de 
Bruno Bernardo que está de regresso 
à Cova da Piedade depois de ter passa-
do pelo Farense e pelo Loures.

GD Sesimbra e São Domingos, duas 
das equipas da região que disputaram 
o Campeonato Nacional, despediram-
-se da competição num confronto di-
recto que ficou marcado pelo protesto 
contra a não realização do campeo-
nato distrital por parte da AF Setúbal.

Foi um jogo que serviu essencial-
mente para cumprir calendário por-
que nenhuma delas se encontrava em 
condições de disputar o apuramento, 
que já havia sido obtido por Belenen-
ses e Nacional.  

O primeiro período do encontro, 
que terminou com o parcial de 2-2, 
decorreu de forma equilibrada com 
os sesimbrenses a marcarem primei-
ro e os setubalenses a responderem 

FUTEBOL DE PRAIA
Sesimbra termina em terceiro 
e São Domingos em quarto lugar

depois. Nos dois períodos seguintes 
o Sesimbra esteve melhor, ganhou 
ascendente, revelou mais eficácia e 
colocou-se na frente do marcador que 
registava 6-3 na segunda parte e 8-3 
no final do encontro.

Na outra partida do Grupo B, da 
Série Lisboa, o Belenenses venceu o 
Nacional por 5-4.

Na classificação, o Belenenses 
terminou em primeiro lugar só com 
vitórias, 12 pontos; o Nacional ficou 
em segundo lugar com 8 pontos; o 
Sesimbra em terceiro com 6 pontos, 
o São Domingos em quarto lugar com 
3 pontos; e, os Pescadores da Caparica 
na cauda da tabela classificativa sem 
qualquer ponto conquistado. J.P.

José Pina 

Equipa deu uma boa 
resposta à mudança 
da SAD e à troca de 
treinador, a poucos dias 
do início da competição

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Pinhalnovense entra 
no campeonato 
com o pé direito

O Pinhalnovense foi a única equipa de 
região a saborear os três pontos na 1.ª 
jornada do Campeonato de Portugal 
que ficou marcada pelo adiamento de 
muitos jogos, dois na Série G e quatro 
na Série H.

A equipa de Pinhal Novo que teve 
uma semana muito agitada com o 
anúncio da constituição de uma nova 
SAD, agora dirigida por um investi-
dor brasileiro e também com a troca 
de treinador, com a substituição de 
Marco Bicho por Ricardo Estrelado 
(ex-Cova da Piedade “B”), entrou na 
competição com o pé direito com a 
vitória obtida sobre o Lusitano de 
Évora, que se recusou o pedido do 
Pinhalnovense para adiar o jogo. 

Diogo Tavares, que está de regres-
so ao clube, marcou o único golo do 
encontro quando estavam decorridos 
apenas 10 minutos na primeira parte 
que decorreu com poucas oportuni-
dades de parte a parte, apesar da 
equipa da cidade museu ter tido mais 
posse de bola.

Na segunda parte, os eborenses 
entraram com vontade de alterar o 
rumo dos acontecimentos e logo nos 
minutos iniciais atiraram uma bola 
ao poste. O Pinhalnovense viu-se na 
obrigação de mexer na sua equipa fa-
zendo entrar Obi para o lugar de Mi-
guel Pires e conseguiu de certa forma 
equilibrar o encontro mas a equipa 
alentejana, mais bem preparada fi-
sicamente porque tinha mais tempo 
de trabalho, voltou a assumir o jogo, 
valendo então a aplicação e entrea-
juda dos jogadores do Pinhalnovense 
que foram aguentando a pressão e 

acabaram por alcançar uma vitória 
muito sofrida. 

Oriental Dragon
O Oriental Dragon não teve sorte 
no jogo de estreia na competição e 
acabou por sofrer uma derrota algo 
injusta com o Belenenses SAD “B”, 
sofrendo o golo da derrota já em pe-
ríodo de compensação, nitidamente 
contra a corrente do jogo.

O jogo decorria de forma equilibra-
da mas a partir da expulsão de Luís 
Silva (Belenenses), aos 24 minutos, 
a tendência pendeu para o lado do 
Oriental Dragon que desperdiçou 
uma boa ocasião para marcar por 
David Calderón quando surgiu iso-
lado frente ao guardião adversário. 

Na segunda parte o Belenenses 
SAD “B”, treinado pelo ex-benfiquista 
Dimas, a jogar em inferioridade, fe-
chou-se bem e não permitiu grandes 
veleidades aos orientalistas que, ape-
sar do domínio exercido, não criaram 

grande perigo. E, como se isso não 
bastasse, aos 90+4 minutos levaram 
com um balde de água fria com o golo 
marcado por Ricardo Cardoso.

Desportivo Fabril
Em Massamá, o Desportivo Fabril 
também saiu derrotado mas pela 
margem mínima (2-1). O adversário 
era de respeito mas a equipa do Bar-
reiro, que sofreu o primeiro golo aos 
10 minutos, dando boa conta de si, 
respondeu com o golo da igualdade, 
marcado por Jackson (21’), que seria 
entretanto desfeita à beira do inter-
valo (42’).

Na segunda parte o jogo continuou 
a ser bem disputado com ambas as 
equipas à procura do golo mas o re-
sultado não sofreu alteração, termi-
nando com a vitória do Real, que na 
época passada terminou o campeo-
nato em segundo lugar em igualda-
de pontual com o Olhanense, que foi 
primeiro.

Diogo Tavares (Pinhalnovense), marcou o golo da vitória
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