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PALMELA 
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Oferta de transportes 
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Vitória FC
Eleições estão 
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Concurso internacional da AML beneficia o concelho com 38 carreiras rodoviárias 
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Abertura

O Verão despediu-se com um 
enorme incêndio florestal 
que teve origem no con-
celho de Proença-a-Nova, 

alastrando  depois aos da Sertã e Cas-
telo Branco.  Mais uns largos milhares 
de hectares, cuja fauna e flora, foram 
reduzidas a cinzas. Mais uma região 
transformada em paisagem dantesca.
Toda a gente sabe quais as solu-
ções para evitar, ou pelo menos 
minimizar, tão grave e recorrente 
problema: ordenamento terri-
torial, diversificação de espécies 
florestais,outros tipos de agricul-
tura,   penas mais pesadas para os 
incendiários. E assim se mantinham 
serviços públicos e se evitava a de-
sertificação do interior. Tarda im-
plementar tais medidas. As imposi-
ções da Política Agrícola Comum da 
União Europeia, e a aceitação das 
mesmas por quem alternadamente, 
há tantos anos, governa este país, 
falam mais alto.
Mais a sul, no Alentejo, outro gra-
víssimo problema. Este, bem mais 
silencioso e silenciado. Se no centro 
e no norte, são os incêndios, aqui, 
já em 20 concelhos dos distritos de 
Beja, Évora, Portalegre e Setúbal, 
são as nefastas consequências das 
culturas intensivas e superintensi-
vas do olival, amendoal e vinha.
Grande parte da água do Alqueva 
e de outras albufeiras, destina-se 
a estas monoculturas. Além disso, 
para conseguirem as maiores pro-
duções possíveis, são utilizadas 
quantidades enormes de pesticidas 
e fertilizantes que vão contaminar 
os solos e lençóis freáticos. Até os 
ecossistemas são alterados com a 
redução de espécies. Por exemplo, 
na apanha mecanizada noturna da 
azeitona,  são mortos milhares de 
pássaros. As aves pousadas a dor-

Os recorrentes incêndios 
e o  saque no Alentejo

OPINIÃO

Francisco Ramalho

mir nas oliveiras, são encadeadas e 
sugadas.
Outro problema, é a poluição que 
gera o tratamento das quantidades 
enormes do bagaço da azeitona.
A pouca mão-de-obra é sazonal, 
exercida maioritariamente  por imi-
grantes mal pagos que pouca in-
fluência económica tem na região. 
E, ao contrário dos coloridos neces-
sários e inocentes passarinhos, o 
grosso capital gerado por esta tão 
nefasta atividade, voa para o es-
trangeiro, uma vez que os detento-
res das explorações são, sobretudo, 
espanhóis e israelitas.
Dizer ainda que as oliveiras tradicio-
nais  duram séculos, praticamente 
não necessitam de rega e, ao con-
trário das outras, produzem azeite 
de alta qualidade. Estas, em média, 
não chegam a durar 20 anos. Mais 
um fator a contribuir para o esgota-
mento dos solos.
Só na área de influência do Em-
preendimento de Fins Múltiplos 
do Alqueva (EFMA), dos 120.000 
hectares concluídos em 2016, 
53% é ocupado por estas mono-
culturas, sobretudo pelo olival. E 
com tendência para aumentar. Ou 
seja, o Alentejo que já foi o celeiro, 
agora é o olival “envenenado” da 
nação.
O PCP, o  PEV e algumas organi-
zações ecologistas têm divulgado 
este atentado  ambiental, mas os 
media dominantes, omitem-no. 
O primeiro partido referido, já 
apresentou na AR um Projecto de 
Resolução e um Projecto de Lei, 
para alterar, corrigir e condicionar 
a evolução de tais culturas, ambos 
os documentos foram chumbados 
pelos partidos da direta e pelo PS.

Ex-bancário, Corroios

A leitora Ana Santos reparou que na Rua 25 de Abril, em Cajados, 
concelho de Palmela, o comprimento das ervas na berma da estrada 
é já tão grande que condiciona a visibilidade tanto a peões como a 
condutores. “O meu filho de 11 anos apanha neste local o autocarro 
escolar e tem de se colocar em cima da berma para conseguir ver”, 
afirma. Por não conseguir “que resolvam a situação”, Ana Santos 
tem limpo a zona duas vezes por ano com a ajuda do marido e do seu 
cunhado.

O REPARO 

Crescimento de 
ervas condiciona 
visibilidade em 
Cajados
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  João Pedro Fonseca Ramos, do alto dos 83 anos 
  que se prepara para comemorar, já fez mais do que 

muitos pelo bem-estar comum e pela sustentabilidade 
ambiental. Sozinho dedicou-se à limpeza de uma praia 
fluvial, antes conhecida por pantanal, pela quantidade de 
lixo que apresentava. Hoje a zona balnear está um brinco 
e é frequentada por muitos. Até a designação mudou: 
agora é a praia da Baía do Seixal.

A FIGURA
Ti João

Acumular de lixo   
e criação de lixeiras   
em Azeitão
O  acumular de lixo e criação de lixei-
ras por toda a freguesia de Azeitão 
e, em particular, na Rua Erva Montã, 
tem vindo a aumentar de uma ma-
neira exponencial.  Um dos comen-
tários feitos recorrentemente nas 
redes sociais – às quais as pessoas 
se vêm  obrigadas a recorrer - é o 
de se acusar a população de falta 
de civismo.  À primeira vista assim 
parece. Porém,  a realidade é outra.  
O único aterro existente em Azeitão, 
situado junto aos bombeiros, tem 
horários que tornam impossível a 
sua utilização a quem não está refor-
mado, dado que está aberto de se-
gunda-feira a sábado, das 09h00 às 
12h00 e das 13h00 às 16h00.  A isto 
soma-se o facto de os contentores 
do aterro estarem frequentemente 
cheios, levando a que as pessoas que 

CARTAS DO LEITOR

interrompem o seu trabalho para ir 
‘despejar’ o seu lixo sejam mandadas 
embora.
  Acresce o problema do lixo comum, 
em que os caixotes (que estão num 
estado lastimoso) estão constante-
mente cheios. As minhas sugestões 
concretas são as seguintes: alargar 
o horário do aterro de Azeitão, pelo 
menos até às 19h00; despejar os 
contentores do aterro com assidui-
dade; despejar com a necessária fre-
quência os caixotes de lixo comum e 
os contentores dos recicláveis, que 
deverão ser substituídos e/ou lim-
pos; limpar a rua e a área circundante 
aos caixotes de forma conveniente e 
regularmente; lançar uma campanha 
de apelo ao civismo, dando conta do 
esforço que a autarquia vem a fazer 
para pôr cobro a este terrível pro-
blema, e autuar, caso o problema 
persista, os infractores.
Leitora devidamente 
identificada, Setúbal

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.
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superior a 20 mil euros.
No decorrer de uma investigação 
a decorrer devido ao roubo no 
estabelecimento comercial, 
com recurso a arma de fogo, a 
GNR cumpriu um mandado de 
detenção e realizou uma busca 
no domicílio do alegado suspeito, 

durante a qual apreendeu 404 
doses de cocaína, com um 
valor de mercado superior a 20 
mil euros; 72 comprimidos de 
metafetaminas; uma balança 
digital de precisão; quatro 
telemóveis; um computador e 
890,00 euros em numerário.

GNR apreende 
droga com valor 
superior a 20 mil 
euros na Charneca 
da Caparica

O Comando Territorial da GNR 
de Setúbal, através do Núcleo 
de Investigação Criminal de 
Almada, deteve um homem 
de 28 anos por roubo a um 
estabelecimento comercial na 
Charneca da Caparica e posse 
de estupefacientes com valor 

Humberto Lameiras

Ligações rodoviárias 
entre localidades e às 
estações da Fertagus 
de Palmela e Venda do 
Alcaide estão na calha

CONCURSO DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Concelho de Palmela vai 
ser coberto por 38 linhas 
de transportes rodoviários

Com o maior território entre os 18 con-
celhos da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML), Palmela é o que apresenta mais 
baixa cobertura em transportes públi-
cos rodoviários, na margem sul. Uma 
situação que deverá ficar ultrapassada 
no fim do próximo ano, quando estiver 
a funcionar o reforço de carreiras pre-
visto no concurso internacional lançado 
pela AML, para novos operadores do 
sector. Para o concelho de Palmela es-
tão previstas 38 carreiras.           

“O concelho tem muitos aglomera-
dos de vilas, bairros, aldeias e centros 
históricos dispersos, onde não estão 
garantidos os serviços mínimos de 
transportes públicos rodoviários”, diz 
o presidente da Câmara de Palmela, 
Álvaro Amaro.

Uma condição que, afirma, vai mu-
dar a partir do final do próximo ano, 
quando estiver a funcionar o reforço 
do serviço de transportes contempla-
do no concurso público internacional  
promovido pela AML.

Trata-se de um concurso que está na 
sua fase final e que considera um refor-
ço de 40% dos transportes rodoviários  
dentro da AML. “Palmela terá um au-
mento da oferta muito significativo, 
representando “o maior aumento na 
Área Metropolitana de Lisboa”, avança 
o presidente Álvaro Amaro. 

Com o concurso dividido em 4 lotes, 
o concelho de Palmela é um dos inte-
grados no lote 4, que terá como novo 
operador a empresa Nex Continental 
Holdings, detida pela National Express.

Avança o autarca que o concelho 
que gere deverá passará a ser servido 
por “38 linhas de transporte rodoviá-
rio, classificadas nas categorias de Mu-
nicipal, Intermunicipal e Inter-Regio-
nal”. Isto “sem abdicar dos percursos 
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já existentes, e por via das propostas 
apresentadas, procurou-se melhorar 
a oferta existente através da alteração 
e criação de novos percursos”. Pelas 
suas contas, o concelho vai ter um au-
mento de serviço rodoviário na ordem 
dos 148%.

Assim, na rede municipal, é de des-
tacar 10 percursos existentes, sem 
alterações, correspondentes a 5 car-
reiras; 16 percursos existentes - corres-
pondente a 7 carreiras - com alterações 
de percurso ou oferta, nomeadamente 
os percursos que passam a fazer reba-
timento nas estações da Fertagus de 
Venda do Alcaide e Palmela.

Estão ainda considerados 4 per-
cursos novos, correspondentes a 3 
carreiras, com base em propostas da 
autarquia; são as ligações Palmela – Pi-
nhal Novo; Cabanas – Estação de Pe-
nalva e Circular de Palmela. Há ainda 
a acrescentar 8 percursos novos, que 
correspondem a 4 carreiras, para suprir 
necessidades identificadas pelo muni-
cípio, dos quais se destacam: Brejos do 
Assa – Palmela; Palmela – Penalva, via 
Autoeuropa.

No caso da rede intermunicipal vão 
existir alterações de percursos, junção 
de carreiras e reforços de oferta, no-
meadamente nas ligações a Lisboa e 
a Setúbal.

“Estas alterações correspondem 
a uma melhoria no serviço prestado, 
representando igualmente um com-

promisso financeiro do município”, 
comenta o presidente da Câmara que 
recorda que “em 2019, a compartici-
pação do Município de Palmela à Au-
toridade de Transportes e Mobilidade 
ultrapassou um milhão de euros”.

Já este ano, “a comparticipação fi-
nanceira municipal traduz-se num in-
vestimento de 1 256.620,00 de euros 
e, em 2021 e anos seguintes, terá um 
acréscimo de 400 mil euros, ou seja, 
será de 1 656.577,00 euros.

Entretanto, no passado dia 17, no 
âmbito da Semana Europeia da Mo-
bilidade e na Semana da Freguesia de 
Palmela, realizou-se um debate onde 
foram abordados os transportes pú-
blicos colectivos, os quais “devem as-
sumir uma nova centralidade na vida 
do cidadão”, assim o disse a vereadora 
Fernanda Pésinho, responsável pelo 
pelouro do Ambiente na Câmara de 
Setúbal.

A qualidade do serviço, a sua in-
termodalidade e oferta adequada, 
entende a vereadora, que estão no 
alinhamento da escolha dos cidadãos 
que, caso os requisitos não sejam cum-
pridos, podem não se sentir atraídos 
pelos transportes públicos. Considera 
ainda Fernanda Pésinho que tem exis-
tido um “desinvestimento” do sector 
e, responsabiliza o Estado por se ter 
deixado “amarrar” a um contrato de 
concessão que “não assegurava de 
forma adequada o interesse público”.

Teresa Almeida já 
avançou que tem 
intenção de continuar 
à frente da região 

A eleição para o próximo mandato da 
presidência da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) 
está marcada para 13 de Outubro, e 
vai ditar a continuidade da actual 
presidente deste organismo, Teresa 
Almeida, ou a entrada de um novo 
nome.

Até ao momento apenas se conhece 
a intenção de Teresa Almeida em dar 
continuidade ao lugar, uma vez que os 
nomes dos candidatos a esta região 
não são oficialmente conhecidos.

Os presidentes das cinco CCDR – 
Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, 
Alentejo e Algarve – eram nomeados 
pelo Governo, mas agora passam a 
ser os autarcas a escolher.

Para a CCDR-LVT, segundo os ca-
dernos eleitorais, já publicados, po-
dem votar para o futuro presidente, 
1 987 autarcas, 408 dos quais são os 
membros dos executivos municipais 
dos 52 municípios desta área geográ-
fica, que abrange parte dos distritos 
de Setúbal e Leiria, e os distritos de 
Lisboa e Santarém.

Além dos membros das câmaras, 
podem votar os 1 579 eleitos para as 
Assembleias Municipais destes muni-
cípios, dos quais 188 são presidentes 

AUTARCAS VOTAM PELA PRIMEIRA VEZ 

Eleição para a região 
de Lisboa e Vale do Tejo 
marcada para 13 de Outubro 

de Juntas ou Uniões de Freguesia.
Há concelhos que terão um peso 

maior na decisão do que outros, já 
que a votação depende do número 
de autarcas eleitos, o que, por sua 
vez, tem em conta a população do 
município. Com isto, Lisboa é o dis-
trito com mais poder. 

Segundo o despacho que convocou 
o acto eleitoral para os presidentes 
das CCDR, este “decorre em reunião 
de assembleia municipal”, convocada 
especificamente para esse fim, “em 
simultâneo e ininterruptamente em 
todas as assembleias municipais”, 
entre as 16h00 e as 20h00 de 13 de 
Outubro.

As CCDR são serviços desconcen-
trados da Administração Central, do-
tados de autonomia administrativa e 
financeira, incumbidos de executar 
medidas para o desenvolvimento das 
respectivas regiões, como a gestão de 
fundos comunitários.

Segundo o Boletim Informativo dos 
Fundos da União Europeia, com in-
formação reportada em 31 de Março, 
anterior aos efeitos da pandemia, o 
território de LVT tinha então 1,318 mi-
lhões de euros de fundos comunitá-
rios aprovados, dos quais apenas 484 
mil (37%) tinham sido executados.

A LVT é uma das regiões que me-
nos fundos recebe de Bruxelas, por 
ser considerada uma das duas mais 
desenvolvidas (a outra é a Madeira), 
um dado aferido pelo seu Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita e pela 
sua dimensão populacional.

Teresa Almeida é uma voz forte na decisão dos fundos europeus
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Setúbal compositor e intérprete 
António Bexiga, que percorre as 
sonoridades da viola alentejana. 
Uma hora e meia depois, segue-
se o espectáculo de Miramar. Um 
projecto instrumental que junta 
os guitarristas Peixe, alter ego de 
Pedro Cardoso, e Frankie Chavez.

Raia.Planeta 
Campaniça e 
Miramar abrem 
festival “Soam 
as Guitarras”

A 4ª edição do festival “Soam as 
Guitarras” tem início no próximo 
sábado, pelas 21h00, com um 
concerto em dose dupla dos 
projetos Raia. Planeta Campaniça 
e Miramar, no Fórum Municipal 
Luísa Todi. Raia. Planeta Campaniça 
é um projecto-síntese do músico, 

BREVES

Ana Martins Ventura

Ana Martins Ventura

Novo espaço de 
atendimento turístico 
e promoção de 
produtos regionais, 
assim como do 
património setubalense, 
é inaugurado pelas 
18h30

DIA DEDICADO A IMPACTES DA ACTIVIDADE TURÍSTICA

Edifício  do Clube de Oficiais reabre
domingo como nova Casa do Turismo

O antigo Clube Militar de Oficiais, lo-
calizado junto à Praça de Bocage vai 
abrir portas a 27 de Setembro como 
novo espaço de informação turística 
municipal. A inauguração da Casa do 
Turismo está agendada para as 18h30 
e assinala as celebrações do Dia Mun-
dial do Turismo em Setúbal.

O espaço que havia sido adquirido 
ao Estado pela Câmara Municipal de 
Setúbal, através de um investimento 
de cerca de meio milhão de euros, tem 
uma área total de 323 metros quadra-
dos e vai passar a integrar “uma va-
lência de atendimento turístico, uma 

Espaço foi adquirido em 2019 ao Estado pela Câmara de Setúbal
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loja de produtos regionais, cafetaria 
com terraço e um centro interpre-
tativo sobre gastronomia e vinhos”, 
segundo divulga a autarquia através 
de comunicado.

Em Setúbal, as comemorações do 
Dia Mundial do Turismo têm início pe-

las 9h30, com uma acção de limpeza 
do areal da Praia da Saúde, realizada 
por voluntários e organizada pela Ini-
ciativa Amar Setúbal, com o apoio da 
Câmara Municipal.

Através desta actividade a autar-
quia e a Iniciativa Amar Setúbal pre-

A Rua Flávio Resende está a ser 
alvo de uma operação urbanística 
para dar continuidade a calçadas, 
pavimentação de estradas e 
execução de estacionamento.
Obras levadas a cabo pela 
Câmara e Freguesia de S. 
Sebastião que vão permitem 
ligar a Rua Flávio Resende a 
quatro arruamentos: Dr. José 
de Sousa Fialho, Dr. Eduardo 
Conceição Fernandes, Dr. 
Henrique Chancerelle Machete 
e Abel Salazar.

Os serviços operacionais da Junta 
de Freguesia de S. Sebastião 
procederam à reparação do acesso 
pedonal frente ao número 5 da 
Rua Fernando Motrena, no Bairro 
das Manteigadas. Os trabalhos 
incidiram sobre uma área onde o 
pavê abateu deixando caixas de 
visita sobrelevadas em relação 
ao piso. Com esta intervenção o 
pavimento ficou nivelado.

O muro existente ao longo da 
Rua Ramalho Ortigão, no bairro 
Humberto Delgado, está a ser 
requalificado a partir de uma 
acção artística coordenada pela 
Junta de S. Sebastião e Câmara 
de Setúbal, com a participação 
do colectivo de artistas 
setubalenses Explicit Citizens. 
Através desta obra de arte 
urbana a autarquia homenageia, 
Humberto Delgado, Ramalho 
Ortigão e Júlio Dinis.

MOBILIDADE
Obras na Rua 
Flávio Resende 

REPARAÇÃO
Calçada da 
Rua Fernando 
Motrena

ARTE URBANA 
Novo mural na 
Rua Ramalho 
Ortigão

A Câmara de Setúbal aprovou votos 
de pesar pelas mortes dos desportis-
tas e dirigentes associativos Joaquim 
Adriano José da Conceição, João 
Gomes Pedro e António Salgueiro 
Lourenço.

O antigo futebolista Joaquim Con-
ceição, que morreu no passado dia 14, 
nos Estados Unidos da América, onde 
residia, foi destacado pela “personali-
dade e a excelência técnica no futebol” 
que o conduziram ao lugar de capitão 

HOMENAGEM

Votos de pesar por setubalenses que dedicaram a vida ao desporto

de equipa no Vitória Futebol Clube.
Nascido em Luanda em 8 de abril de 

1942, “O Conceição”, como era conhe-
cido, representou o Vitória FC entre 
1962 e 1973, “tendo levantado a Taça 
de Portugal por duas vezes, e alinhou 
pela Seleção Portuguesa de Futebol 
por cinco ocasiões”, refere a autarquia. 

Na homenagem a João Gomes 
Pedro, que morreu 10 de Setembro, 
o antigo presidente da Federação 
Portuguesa de Atividades Subaquá-
ticas é recordado pelo seu papel “no 
desenvolvimento nacional e interna-
cional das atividades subaquáticas, 

em todas as suas expressões, como 
mergulho, apneia ou fotografia suba-
quática, entre outras”.

Actividades às quais este “homem 
do mar” se dedicou “de corpo e al-
ma”, como responsável da secção de 
mergulho do Clube Naval Setubalen-
se e, até à data da sua morte, como 
presidente da Assembleia-Geral da 
SulSub, associação que celebrou 
um protocolo de cooperação com o 
município de Setúbal para a criação 
do Centro Municipal de Atividades 
Subaquáticas de Setúbal. 

António Salgueiro Lourenço, fun-

dador e presidente do Alto da Guerra 
Sport Clube, morreu a 7 de Setembro 
e foi agora recordado pela Câmara de 
Setúbal, como o homem que presidiu 
diversas vezes este clube, “lutando 
sempre pela melhoria das condições 
deste e oferta de oportunidades des-
portivas e culturais”. 

Motivo pelo qual, em reconhecimen-
to “à dedicação de mais de 40 anos ao 
desenvolvimento desportivo no con-
celho”, a Câmara de Setúbal atribuiu 
a António Lourenço, a título póstumo, 
no passado dia 15, a medalha de honra 
da cidade na classe Desporto.

tendem sensibilizar a população para 
o problema do lixo marinho, no âm-
bito do Dia Internacional da Limpeza 
Costeira, cujas celebrações decorrem 
até ao próximo Domingo.

Contudo a actividade será limitada 
à participação de dez pessoas com 
ponto de encontro a Praia da Saúde, 
pelas 9h30. No local será disponibi-
lizado o material necessário para a 
intervenção, como sacos e luvas.

Pelas 10h00 tem início mais uma 
edição da Mostra de Saberes e Sabo-
res de Setúbal, que fica patente até 
às 20h00, defronte da Casa da Baía,

Já a estreia da peça de teatro “A 
Princesa de Sal” é esperada na Her-
dade da Mourisca, em duas sessões.

O espectáculo direcionado para 
toda a família sobe ao palco pelas 
16h00 e pelas 17h00, com entra-
das gratuitas e o objectivo de passar 
uma mensagem sobre “a importân-
cia da protecção da natureza, bem 
como dar conhecer a Herdade da 
Mourisca e o Estuário do Sado, atra-
vés de uma história de príncipes e 
princesas imaginada por Bruno 
Frazão e Artur Jordão”, destaca a 
Câmara Municipal de Setúbal. Em-
bora gratuitas, as sessões carecem 
de reserva antecipada.
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PUBLICIDADE

PINHAL NOVO

Câmara Municipal adjudica remoção de 
amianto na Escola José Maria dos Santos
A terceira e última fase da empreita-
da em curso na Escola Básica dos 2.º 
e 3.º Ciclos José Maria dos Santos, 
em Pinhal Novo, para a substitui-
ção da cobertura em fibrocimento 
ainda existente, foi adjudicada pela 
Câmara Municipal de Palmela por 26 
mil e 289 euros. A intervenção, com 
“um prazo de execução de 30 dias”, 
tem início “previsto para Dezembro, 
no período de interrupção escolar”, 
explica a autarquia em comunicado. 

Segundo a mesma nota, a Câmara 
Municipal salienta que o “estabeleci-
mento é da responsabilidade da ad-

DR
ministração central”, mas que “con-
siderando a oportunidade de uma 
candidatura para co-financiamento, 
assumiu a execução”, num “acordo 
de colaboração com o Ministério da 
Educação”.

Autarquia anuncia mais   
três adjudicações
A Câmara Municipal de Palmela 
anunciou, ainda, que adjudicou 
duas empreitadas de pavimentação 
a realizar na Lagoinha e em Venda do 
Alcaide, por um total superior a 213 
mil euros. Para além disso, também 

o Largo da Boavista vai ser alvo de 
um conjunto de trabalhos de benefi-
ciação, cujo investimento ultrapassa 
os 18 mil euros.

Na Rua Fernando Lopes Graça, na 
Lagoinha, a empreitada de pavimen-
tação foi adjudicada por 58 mil e 364 
euros e, com “um prazo de execução 
de 60 dias”, contempla “a criação de 
bermas, valetas, drenagem da via e 
colocação de sinalização horizontal 
e vertical”, refere a autarquia em 
nota de imprensa. Igualmente ad-
judicada foi a pavimentação da Rua 
Humberto Delgado, em Venda do 

Alcaide, que representa um investi-
mento de 155 mil e 318 euros. Com 
“um prazo de execução de 90 dias”, 
a obra “inclui a criação de bermas, 
valetas, drenagem da via, sinaliza-
ção horizontal e vertical, remoção 
de árvores e colocação de gares para 
contentores de RSU”.

Já a adjudicação dos trabalhos de 
beneficiação do Largo da Boavista, 
em Palmela, pretende “melhorar a 
imagem urbana do espaço público”, 
através da “reparação de estruturas 
danificadas e renovação de mobiliá-
rio urbano”.

PalmelaAs aulas de grupo promovidas 
pela Palmela Desporto estão de 
regresso às Piscinas Municipais e 
ao Pavilhão Desportivo Municipal 
de Pinhal Novo, respeitando as 
orientações da Direcção-Geral 
da Saúde, de forma a evitar a 
propagação da Covid-19. Com um 

Palmela Desporto 
retoma actividades com 
segurança acrescida

limite “de seis pessoas por aula 
na Piscina Municipal e de oito no 
Pavilhão Desportivo”, a população 
pode integrar a Academia de 
Xadrez ou aprender Mobilidade e 
Reeducação Postural, Pilates Bola e 
Krav Maga. Já os mais novos podem 
retomar o Krav Maga Kids e o Ballet.
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Palmela

APOIO

Associações 
desportivas 
recebem
58 mil euros
da autarquia

A Câmara Municipal de Palmela vai 
conceder ao associativismo despor-
tivo do concelho um apoio no valor 
de 58 mil euros para a “utilização 
dos equipamentos desportivos mu-
nicipais durante a época desportiva 
2020/2021”, explica a autarquia em 
nota de imprensa. A decisão, apro-
vada na reunião de 16 de Setembro, 
contempla a atribuição de 7 mil euros 
à Casa do Benfica de Palmela, para 
praticar basquetebol no Pavilhão 
Municipal de Pinhal Novo. 

Por sua vez, para o Clube Desporti-
vo Pinhalnovense o montante vai ser 
de 26 mil euros, para que possa pro-
mover basquetebol, futebol e ginás-
tica no Campo de Jogos Municipal de 
Palmela e no Pavilhão Municipal de Pi-
nhal Novo. Também o Palmelense Fu-
tebol Clube vai ser contemplado com 
a medida, recebendo da autarquia um 
apoio de 25 mil euros para desenvol-
ver a prática de futebol no Campo de 
Jogos Municipal de Palmela. 

De acordo com a mesma nota, 
“este apoio, enquadrado na política 
desportiva municipal, vai ao encontro 
de um dos objectivos definidos para 
a Palmela Desporto, que visa garantir 
prioridade no acesso aos equipamen-
tos desportivos municipais, princi-
palmente às equipas participantes 
em quadros competitivos oficiais”. 
No caso de ultrapassaram o valor es-
tipulado, “os clubes são responsáveis 
por liquidar o remanescente junto da 
Palmela Desporto, de acordo com o 
definido nos contratos programa”.

Associação do Lau contemplada 
com ajuda

Também a Associação de Morado-
res do Lau vai ser ajudada pela Câmara 
Municipal com uma comparticipação 
financeira no valor de 3 mil e 425 eu-
ros, montante atribuído com o objec-
tivo de colmatar a despesa causada 
pelas condições climáticas adversas 
“ocorridas no Inverno transacto”. 

“A associação viu-se obrigada a 
substituir uma das lonas que assegura 
a cobertura das suas instalações, re-
presentando um investimento de 6 
mil e 850 euros. Atendendo à situa-
ção urgente desta despesa, o municí-
pio atribuiu 50% do valor investido”.

Maria Carolina Coelho

Câmara Municipal 
tem vindo a atribuir 
montante para 
realização de diversos 
projectos e empreitadas 

DOTAR A VILA DE MELHORES CONDIÇÕES

Freguesia de Palmela recebe
seis milhões de euros
em investimentos até 2021

Entre projectos e empreitadas, a Câ-
mara Municipal de Palmela anunciou 
que, em 2020 e 2021, vão ser inves-
tidos na freguesia de Palmela mais 
de seis milhões de euros. A decisão, 
revelada no âmbito das comemo-
rações da Semana da Freguesia de 
Palmela, assinalada entre os dias 14 
e 18 de Setembro, foi tomada com o 
objectivo de dotar a vila de melhores 
condições para a população. 

Reunidos no dia 15 de Setembro, “os 
executivos da Câmara Municipal e da 
Junta de Freguesia” debateram diver-
sos temas relacionados com o assunto, 
tais como o dos “espaços verdes, no-
meadamente o Jardim Joaquim José 
Carvalho, a par do trabalho que a Jun-
ta de Freguesia tem realizado ao nível 
do apoio social a famílias carenciadas”, 
explica o município em comunicado.

Decisão foi revelada na Semana da Freguesia de Palmela, assinalada entre os dias 14 e 18 de Setembro

DR

Também “o reforço da limpeza ur-
bana foi um dos temas abordados, 
prevendo-se que, no futuro, esta com-
petência seja descentralizada para a 
Junta de Freguesia, tal como consen-
sualizado entre as partes”. De acordo 
com a mesma nota, sobre o “centro 
histórico, constatou-se a necessidade 
de continuar a trabalhar na melhoria 
das calçadas, nomeadamente no Beco 
da Estrela, na Rua Simões e nas Esca-
dinhas da Boavista, tendo em conta 
a sua utilização por pessoas  idosas e 
com dificuldade de mobilidade”.

Sobre os investimentos a realizar 
na rede viária, foram analisadas as 
“situações de trânsito e estaciona-
mento”, tendo o “executivo munici-
pal informado que já se encontram 

a ser asfaltadas as Ruas do Lagar e 
Florbela Espanca, na Volta da Pedra, 
e a Rua António Roldão, no limite com 
a freguesia de Poceirão”. “Em estudo 
prévio encontra-se o asfaltamento da 
Rua Joaquim Maria Afonso, no Lau, e 
da Rua José Luís da Silva Camolas, em 
Palmela”, lê-se no mesmo documento.

Município celebra protocolo 
para beneficiação da EM 533

No seguimento da Semana da Fre-
guesia de Palmela, a Câmara Municipal 
celebrou um protocolo com “três em-
presas sedeadas na Estrada Municipal 
533, na zona da Biscaia”, com o intuito 
de “executar um cruzamento com a 
Rua José Mestre, zona referenciada 
como uma das infra-estruturas viárias 
sujeita a uma forte pressão de trânsito”.

De acordo com nota do município, 
“as empresas Verdasca & Verdasca, 
Centro de Reciclagem de Palmela 
e Zircom propuseram a partilha de 
custos para a sua execução”, na qual a 
Verdasca & Verdasca e o Centro de Re-
ciclagem de Palmela vão compartici-
par “35% do valor da obra, cada uma”. 
“Também a Zircom se disponibilizou 
para contribuir com 10%, cabendo à 
autarquia comparticipar 20% da obra, 
orçamentada em 94 mil euros”. 

BREVES

A Câmara Municipal de Palmela 
tem em curso até sexta-feira, 
dia 25, mais uma campanha de 
desinfestação e desratização a 
decorrer em todas as freguesias 
do concelho, “no âmbito 
do programa de controlo 
preventivo de pragas urbanas 
na rede de esgotos municipais”, 
explica a autarquia em 
comunicado. No decorrer deste 
ano o município tem agendada 
uma nova campanha “para o 
período de 19 a 26 de Outubro”.

Com o intuito de proporcionar 
ao Grupo Desportivo e Cultural 
Ídolos da Baixa de Palmela a 
possibilidade de poder dinamizar 
as suas actividades recreativas, 
culturais e desportivas, a 
Câmara Municipal de Palmela 
“vai ceder, em comodato, uma 
parcela de terreno à associação 
local”, refere a autarquia em 
comunicado. Com uma “área 
total de 1 029 m2”, o espaço tem 
“um valor patrimonial tributário 
de 68 mil e 310 euros”.

Até ao dia 30 de Outubro, os 
estudantes interessados em 
obter Bolsas de Estudo para o 
ano lectivo 2020/2021 têm a 
oportunidade de entregar as 
suas candidaturas “no novo 
portal de Serviços Online da 
Câmara Municipal de Palmela 
ou no posto de atendimento 
municipal”, explica a 
autarquia em comunicado. 
As bolsas vão ser atribuídas 
em Janeiro de 2021.  

SEXTA-FEIRA
Município 
promove nova 
desinfestação

ASSOCIATIVISMO
Grupo Ídolos 
recebe parcela 
de terreno

2020/2021
Candidaturas 
às Bolsas de 
Estudo abertas

euros. Vai ser este o valor 
investido pela Câmara Municipal 
e por três empresas do 
concelho na execução de um 
novo cruzamento na Estrada 
Municipal 533

94 mil
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SeixalA festa de abertura da 37.ª edição 
da Seixalíada foi reagendada 
para o próximo sábado, depois 
de ter estado prevista para dia 
19, tendo sido adiada devido às 
más condições climáticas. Quanto 
à hora de início, ainda não foi 
adiantada pela autarquia.

Festa de abertura da 
Seixalíada marcada 
para sábado

Para o mesmo dia 19 estava 
também marcada a inauguração 
do Estádio Municipal do Bravo, no 
Seixal, iniciativa que também foi 
desmarcada, sendo que a próxima 
data ainda não está decidida. A 
gestão do Estádio do Bravo foi 
entregue ao Seixal Clube 1925.

A associação 10 Milhões na Berma da 
Estrada, em parceria com Juventu-
de da Cruz Vermelha Portuguesa, a 
Stand Up Paddle – Associação Náu-
tica do Seixal e a Câmara Municipal 
do Seixal, dinamizou o Dia da Baía, 
no passado sábado. Uma acção de 
limpeza que contou com a presen-
ça do vereador da Câmara do Seixal, 
Joaquim Tavares, responsável pelo 
pelouro do Ambiente. 

Nesta acção, que decorreu na 
frente ribeirinha do Seixal, partici-
param voluntários a título individual 
e em representação de instituições 
que integram a plataforma Seixal 
Ambiental, um ponto de encontro 
de organizações empenhadas na 
defesa do meio ambiente. 

AMBIENTE

Voluntários limparam frente da baía
A iniciativa assinalou também o 

Dia Internacional de Limpeza Cos-
teira e o World Cleanup Day

“Aquilo que se faz no local tam-
bém contribui para a solução global, 
e estes gestos e estas atitudes são 
grandes contributos”, comentou 
na altura Joaquim Tavares, que 
afirmou também a necessidade de 
uma mudança de comportamentos 
e de consciências relativamente à 
importância da defesa ambiental.

A área do ambiente “é uma das 
prioridades da autarquia”, e foi neste 
sentido que, na passada semana, o 
presidente da Câmara, Joaquim San-
tos, reuniu com a secretária de Es-
tado do Ambiente, Inês dos Santos 
Costa, onde expôs vários problemas 

ambientais do concelho.
A primeira questão levantada pe-

lo autarca foi sobre as descargas de 
águas residuais não tratadas na Baía 
do Seixal, as quais aponta à “falta de 
investimento por parte da Simarsul”. 
Referiu ainda a “falta de eficiência 
e eficácia do funcionamento da 
estação de tratamento de esgotos 
da Quinta da Bomba, gerida pelos 
Serviços Municipalizados de Águas 
e Saneamento de Almada”. 

Outro tema abordado foi relati-
vo à Amarsul e ao aterro sanitário 
intermunicipal do Seixal, que “tem 
causado graves impactos ambien-
tais sobre os habitantes que residem 
junto ao mesmo”.
H.L.

Humberto Lameiras

Seixal + e Seixal On 
chamam a população 
ao debate do espaço 
público e apontam a 
novas soluções

TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÃO

Projectos do município marcam presença 
no Portugal Smart Cities Summit

O Seixal vai estar mais uma vez pre-
sente no Portugal Smart Cities Sum-
mit. Um espaço de oportunidades 
ligadas à investigação, que tem início 
hoje e vai até quinta-feira. A edição 
de 2020 vai estar no Pavilhão Rio do 
Centro de Congressos de Lisboa, na 
Junqueira, e decorre entre as 10h00 
e as 19h00.

O Portugal Smart Cities Summit, 
que se dedica também à educação e à 
implementação de novas tecnologias, 
visa as comunidades mais sustentá-
veis, bem como um momento de re-
flexão sobre o futuro da organização 
das cidades.

No stand do município seixalen-
se, estão em destaque os projetos 

Seixal + e Seixal On. No caso do Sei-
xal +, trata-se de um projecto que 
promove uma maior participação e 
proximidade com a população. Para 
a sua implementação, foram criados 
gabinetes de participação, que or-
ganizam debates e realizam inter-
venções de acordo com as propos-
tas e necessidades da população, 

damente um eco-restaurante, a uti-
lização e carregamento de veículos 
eléctricos, contadores de água e ilu-
minação pública inteligentes, quios-
ques verdes, entre outras. 

O seu objectivo “é a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos num 
município sustentável e dar conti-
nuidade ao processo de redução de 
emissões de CO2 que, entre 2007 e 
2018 sofreram um decréscimo de 
cerca de 36%, fruto do compromisso 
assumido pelo Município do Seixal, 
no âmbito do Pacto de Autarcas”.

“Estamos presentes nesta cimeira, 
porque somos um concelho inovador 
na prestação de serviço público e na 
implementação de soluções tecno-
lógicas para a redução da pegada de 
carbono”, comenta o presidente da 
Câmara do Seixal. Acrescenta Joa-
quim Santos que “a participação do 
município no Portugal Smart Cities 
Summit demonstra-se de elevada 
importância, quer para a troca de 
conhecimento e a implementação 
de redes de partilha e de parceiros, 
como para a comunicação da estra-
tégia e das iniciativas”.

 No certame é dado destaque ao Laboratório Vivo para a Descarboni zação, uma área de soluções inovadoras 

DR

intervindo no espaço público, mas 
também com outras acções como 
limpeza ou manutenção. 

Para uma melhor resposta, “vai ser 
criada a plataforma Seixal +, uma no-
va aplicação móvel que irá permitir ao 
munícipe reportar em tempo real as 
mais variadas ocorrências no conce-
lho e acompanhar a sua resolução”, 

refere a autarquia.
Quanto ao Seixal On, consiste num 

conjunto de projectos inovadores 
assentes em soluções tecnológicas. 

No certame, será dado destaque ao 
Laboratório Vivo para a Descarboni-
zação, uma área de experimentação 
de soluções inovadoras ao longo das 
margens da Baía do Seixal, nomea-

As acções de limpeza têm-se realizado menos vezes por causa da pandemia  

DR
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Seixal

Chamam-lhe Ti João da praia limpa 
e é isso que faz pelo areal frente ao Tejo

Não deve haver no país praia fluvial 
tão limpa como a da Baía do Seixal, no 
coração do centro histórico do muni-
cípio. Não há por ali máquinas, nem 
brigadas higiénicas, nem quaisquer 
outros artefactos de limpeza. Há um 
homem de alma grande e intenções 
sociais que muitos deviam invejar. 
Chama-se João Pedro Fonseca Ra-
mos, conhecido pelos amigos e por 
onde passa por Ti João.

Na verdade, a pequena praia da 
Baía, que beneficiou dos arranjos 
circundantes patrocinados pela au-
tarquia, a qual instalou uma bateria 
de chuveiros, iniciativa saudada por 
toda a gente, está um primor no que 
respeita a limpeza. Nem um papel, 
nem uma lata, nem um resto, nem um 
pedaço de plástico…Limpeza pura.

Ti João viu a luz do dia perto do 
Palácio da Ajuda, fará em Novembro 
83 anos. Aos 9, começou a trabalhar, 
com o irmão, numa cordoaria. Passa 
depois para uma fábrica de calçado 
ligeiro e, já com 18 anos, vamos en-
contrá-lo noutra unidade industrial 
do mesmo ramo, a “Estreligrafia”, 
para os lados de Pedrouços. Labo-

A Rede de Hortas Urbanas do Mu-
nicípio do Seixal foi reforçada com a 
criação do Espaço Agrícola do Alto 
do Moinho. Foi inaugurado no passa-
do sábado, e localiza-se no lugar na 
freguesia de Corroios, e conta com 3 
mil metros quadrados de área para 
36 hortas.

Sobre os objectivos da rede de 
hortas urbanas, diz o presidente da 
Câmara do Seixal, Joaquim Santos, 
que são “dotar o município de espa-

ços vocacionados para o desenvol-
vimento da actividade agrícola nas 
vertentes social, recreativa e peda-
gógica, orientados pelo princípio da 
agricultura sustentável em contexto 
urbano”.

No espaço agrícola disponibili-
zam-se infra-estruturas, tais como 
vedação e rede de distribuição de 
água, e um edifício com cerca de 
150 metros quadrados para arru-
mo de ferramentas, e 1 800 me-

tros quadrados de área útil para 
cultivo, distribuída por 36 unida-
des de hortas recreativas, de 50 
metros quadrados cada. Neste 
projecto, a Câmara Municipal do 
Seixal fez um investimento de 105 
809,86 euros.

Com este novo espaço no Alto do 
Moinho o concelho do Seixal passa 
a contar com quatro espaços agrí-
colas que ocupam um total de 24 
mil metros quadrados, distribuí-

dos pelas freguesias de Arrentela, 
Amora, Seixal e Corroios, com uma 
área de cultivo de 15 142 metros 
quadrados. 

A autarquia, em nota de impren-
sa, aponta o “reforço de uma par-
ceria internacional (Humana), duas 
parcerias com instituições na área da 
saúde mental e deficiência (CERCI-
SA e PRISMA) e três parcerias com 
estabelecimentos de ensino básico, 
envolvendo 122 hortelões, 300 alu-

nos, 12 professores e 20 utentes de 
instituições”.

O projecto pedagógico destinado 
às escolas do 1.º ciclo do ensino bá-
sico envolveu no ano lectivo passa-
do um total de 7 escolas básicas e 14 
turmas, “com as quais se trabalhou, 
em sessões distribuídas ao longo 
do calendário escolar, questões da 
produção alimentar sustentável, se-
gurança alimentar e hábitos de vida 
saudáveis”. H.L.

José Augusto

Diziam que era o 
pantanal, agora é uma 
das praias fluviais 
mais limpas. Tudo pela 
vontade de um homem

NA BAÍA JUNTO AO CENTRO HISTÓRICO  

EM CONTEXTO URBANO

DR

rou ainda numa vidraceira, na rua 
do Correeiros, até chegar à Covina, 
onde se reformou aos 65 anos. Então, 
procurou uma casa no Seixal, perto 
da do filho, e aqui se radicou.

Começou a trabalhar aos 9 anos
Dedicou-se, então, a limpar a 

praia. “Sim, por alta recreação, di-
gamos que por amor à camisola, sem 
pedir nada em troca!”, diz-nos Ti 
João. Entretanto, a Câmara do Seixal 

soube do seu empenho desinteres-
sado e atribui-lhe uma gratificação 
mensal de 150 euros.  

“Dantes, chamavam a esta praia o 
pantanal: era um mar de ervas, canas, 
plásticos, latas, garrafas de cerveja, 
restos de tudo. Era horrível, ninguém 
vinha para aqui. Agora, vêm apanhar 
sol e dar um mergulho pessoas de to-
do o concelho”. E algumas de fora.

A fama e o sentido comunitário 

deste homem chegou mais longe. 
Por ele se interessaram João Baião 
e Fernando Mendes, que o filmaram 
na praia e o levaram aos respectivos 
programas televisivos. “Gostei muito 
de estar com ambos. Ao João Baião 
tive a oportunidade de dizer, depois 
de termos conversado: “Obrigado 
pela sua vivência e que tenha muitos 
anos de vida!” 

A Ti João ninguém impôs horário. 

No entanto, afirma, “venho para 
aqui às 6h30 e vou-me embora às 
20h00. É muita hora, mas sinto-me 
bem neste lugar e dá-me prazer ver 
a praia limpa”.

Uma senhora, que viu O SETUBA-
LENSE de conversa com Ti João, ati-
rou de longe: “Pode haver praia tão 
limpa como esta, mas mais limpa não 
encontrará”.

Sei que não vale a pena procurar.

Espaço Agrícola do Alto do Moinho reforça Rede de Hortas 

Ti João dedica todos os dias 12 horas a limpar um areal que, sem ele, seria muito menos branco
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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

Passeio apenas com 60 cmDeste lado não há passeio

Falta reparar o pavimento, rebaixar os dois passeios e pintar a passadeira

Caro leitor, em 2019, alertei 
n’O Setubalense (18/06/19) 
e no Jornal do Concelho de 
Palmela (17/09/19) para uma 

situação inaceitável na estrada de Ai-
res para a estação de Palmela. Faltava 
rebaixar os passeios e a ilha no eixo 
da via junto à rotunda da estação; e 
reparar o pavimento, rebaixar os dois 
passeios e pintar uma passadeira de 
peões junto ao Colégio Aires Real. 
Por isso, uma pessoa deficiente, em 
cadeira de rodas, fazia, duas vezes 
por dia, 300 metros pela faixa de ro-
dagem em vez de usar o passeio (há 
passeio só de um lado da estrada), 
porque se o subia de um lado, não o 
descia do outro (e vice-versa).

Finalmente, a obra foi realizada 
a partir de meados de Outubro de 
2019, tendo sido acabada em 13 de 
Dezembro seguinte. Nela se gastaram 
10.600 €, mas não serviu para nada 
até hoje. Isto porque fizeram a parte 
da obra junto à rotunda da estação, 
mas esqueceram-se de rebaixar os 
passeios e de pintar a passadeira de 
peões junto ao colégio (e de reparar 
o piso de um dos passeios neste local, 
afundado ao longo de vários metros, 
o que impossibilita a circulação da ca-
deira de rodas por correr o risco de 
tombar, fig. 1).

De duas uma, ou o técnico cama-
rário que elaborou o caderno de en-
cargos se esqueceu de referir a parte 
junto ao colégio, ou se isso constava 
foi o fiscal camarário que não fiscali-
zou a obra: não há explicação técnica 
ou retórica rebuscada que justifique 
isto. Abstenho-me de falar sobre o 
apuramento de responsabilidades 
nos serviços camarários ou a super-
visão do vereador do pelouro.

E nove meses depois de a obra aca-
bada, mais ninguém da Câmara deu 
por nada, a não ser a pessoa massa-
crada diariamente por esta situação, 
dado o perigo que corre por se tratar 
de uma estrada com muito trânsito. 
E as pessoas atentas que com ela se 
cruzam e acham estranho circular na 

Palmela: 
gastou-se mais de dez mil euros para quê?

OPINIÃO

Manuel Henrique Figueira 

faixa de rodagem com o passeio ao 
lado em bom estado.

E nem falo do facto de esta estra-
da, apenas com 600 metros, ter sido 
pavimentada em 2004 e continuar 
com os passeios por arranjar devida-
mente. Se o troço que referi teve a 
obra inútil até agora, o seguinte, do 
colégio à Escola Básica do 1.º Ciclo/
JI, também não tem passeio de um 
lado (mas pode ter, basta expropriar 

Munícipe de Palmela | 
manuelhenrique1@gmail.com

uma pequena faixa de terreno dos 
logradouros das quintas contíguas, 
fig. 2) e o único passeio transitável 
que existe, nalguns locais tem apenas 
60 cm de largura, onde não circula 
um carrinho de bebé, muito menos 
uma cadeira de rodas.

Mais palavras para quê?
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ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS CONCELHOS
212 383 228

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

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

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

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

Bloco Clínico

PUBLICIDADE

FERNANDO 
BERNARDINO DA 
CONCEIÇÃO DIAS

ARNALDO 
JOSÉ CANAS 

PENA

MANUEL 
INOCÊNCIO VAZ 

DA COSTA

CARLOS ALBERTO 
TAVIRA

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 falecimen-
to de Carlos Alberto Tavira. Mais se informa que o 
corpo se encontra em câmara ardente na capela da 
Anunciada, realizando-se o funeral pelas 13h00 no 
crematório de Setúbal. A família vem por esta via 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram a 
acompanhar o funeral ou que, de qualquer outra for-
ma, manifestaram as suas condolências.

(1946 – 2020)(1944 – 2020)(1951 – 2020)(1945 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

Participação e 
Agradecimento

          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.

Classificados
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Região

Mário Rui Sobral

O autarca diz que 
Miguel Lemos “não 
passa de um comissário 
político do PS”. Futura 
unidade de saúde não 
traz novos médicos

VEREADOR DO PSD LAMENTA SITUAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DO MONTIJO

João Afonso critica falta de meios e pede 
demissão do director do ACES Arco Ribeirinho

Ontem estavam “cerca de 30 a 40 
pessoas na rua”, à espera de consul-
ta no Centro de Saúde do Montijo. 
E até “nem foi dos dias com mais 
gente”, diz João Afonso, vereador 
do PSD, que pede a demissão do di-
rector do Agrupamento dos Centros 
de Saúde (ACES) Arco Ribeirinho, 
Miguel Lemos.

“Há dias em que a fila chega até à 
Avenida dos Pescadores. Semanal-
mente são centenas de utentes que 
têm de madrugar para aguardarem 
na rua, ao frio e à chuva”, lamenta 
o autarca, que esta segunda-feira 
se juntou, com outros elementos 
social-democratas, desde “as 7h00 
até às 8h30” às dezenas de pessoas 
que esperavam por atendimento, 
nas imediações do número 21, da 
Avenida Luís de Camões. “Estivemos 
hora e meia na fila em solidariedade 
com os utentes.”

Os profissionais do centro de 
saúde, ressalva o vereador, “fa-
zem tudo o que podem”, mas 
“pedem-lhes que façam omeletas 
sem ovos”.

O autarca lembra que o Centro 
de Saúde do Montijo conta com 
“15 médicos e 18 enfermeiros para 
cerca de 33 mil utentes”, dos quais 
“seis mil não têm médico de famí-
lia”. E o rácio “devia ser de 1 800 
utentes por médico”. Porém, estão 
a ser atendidos “2 200 a 2 300 por 
médico”. Logo, “não pode haver um 
serviço de qualidade”, considera 
João Afonso, que aponta o dedo a 
Miguel Lemos.

“O director executivo do ACES 
Arco Ribeirinho devia era de ir pa-
ra o olho da rua. Não passa de um 
comissário político do PS. Devia ser 
deputado do PS”, dispara o social-
-democrata, sem se deter nas crí-

O autarca esteve ontem de manhã junto ao centro de saúde em solidariedade com os utentes que esperavam na rua

DR

ticas. “Veio ao Montijo enganar os 
montijenses, quando assinaram 
o protocolo para a construção da 
USF no hospital. Já lá vão cerca de 
dois anos. Agora ficamos a saber 
que vai retirar médicos do centro 
de saúde, que já são insuficientes, 
para os colocar na USF. Venderam-
-nos uma vigarice.”

Segundo o autarca, vão sair “sete” 
dos 15 médicos do centro de saúde 
para a USF no hospital. “Não ganha-
mos mais clínicos com a nova unidade 
de saúde, ganhamos apenas espaço 
físico”, reforça.

Miguel Lemos confirma mas 
explica que este é processo normal

Confrontado com as declarações 
do autarca do Montijo, Miguel Le-
mos sublinha que as instalações do 
actual centro de saúde “não têm 
capacidade para acolher mais mé-
dicos”. E, ao mesmo tempo, sem 

precisar qualquer número, admite 
que “há uma equipa que vai sair do 
centro de saúde para formar a USF 
Aldegalega”.

O director do ACES Arco Ribeirinho 
explica que este é o processo normal 
de abertura de uma USF e que há a 
expectativa de os lugares deixados 
vagos no centro de saúde virem a 
ser “preenchidos” com a abertura 
de “concursos futuros”.

“O que se prevê é que se possa 
repor no centro de saúde médicos 
na proporção daquilo que são as 
necessidades dos utentes”, avança 
o responsável.

As obras da USF Aldegalega, no 
hospital, “estão previstas arrancar 
este ano” e o objectivo é que o novo 
equipamento venha a entrar em fun-
cionamento “em meados do próximo 
ano”, concluiu Miguel Lemos, que 
recusou adiantar mais comentários 
às declarações do vereador do PSD.

EMISSÕES ZERO

Almada 
promove 
o uso da 
bicicleta
pela saúde
e mobilidade    

A Câmara de Almada transmite ho-
je, Dia Europeu Sem Carros, no seu 
canal do Youtube, a partir das 9h30, 
o filme “Almada a Pedalar”. O objec-
tivo é mostrar que, no concelho, há 
quem utilize diariamente a bicicleta 
como meio de transporte. Assim, 
são muitos os que, actualmente, pe-
dalam para ir à escola, para o traba-
lho, ir às compras ou simplesmen-
te passear neste transporte amigo 
do ambiente e, algumas vezes, até 
mais rápido.

Como refere a autarquia, através 
do seu Departamento de Inovação, 
Ambiente, Clima e Sustentabilida-
de, a bicicleta para além de promo-
ver a “construção de uma cidade 
mais viva e de modo de vida mais 
sustentável”, para os seus utiliza-
dores contribui para a promoção 
da “saúde e até poupança no or-
çamento familiar”.

Para incentivar o seu uso, a au-
tarquia a partir desta terça-feira 
disponibiliza a aplicação móvel da 
MUBI – Associação pela Mobilidade 
Urbana em Bicicleta, que permite sa-
ber onde parquear estes veículos. 
São mais de 70 locais no concelho 
de Almada.       

Apesar da pandemia obrigar a uma 
estrutura diferente, de outros anos, 
para assinalar a Semana Europeia 
da Mobilidade, que termina hoje, 
mesmo assim no concelho aconte-
ceram várias actividades desde dia 
16, juntando-se assim a 2 861 cidades 
de 50 países participantes, sendo 76 
as cidades portuguesas, que tiveram 
por tema “Emissões Zero, Mobilidade 
para todos”. 

Em várias zonas do município 
decorreram iniciativas como fil-
mes online, cicloficina, acções de 
voluntariado, actividades ao ar li-
vre, workshop e arte urbana, estas 
apenas algumas das propostas que 
promovem a mobilidade urbana sus-
tentável. H.L.

Vão retirar 
médicos do 
centro de saúde, 
que já são 
insuficientes, 
para os colocar 
na USF. 
Venderam-nos 
uma vigarice 
João Afonso
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detidos por suspeita de posse de 
arma proibida e tráfico de droga. 
Dois dos suspeitos ficaram em 
prisão preventiva. “Os detidos, com 
idades entre os 22 e os 34 anos, 
são suspeitos de se dedicarem 
ao abastecimento de grandes 
quantidades de estupefaciente 

na zona de Lisboa, em especial na 
Amadora, fazendo da quinta onde 
foram detidos o seu ‘porto seguro’ 
e plataforma de distribuição, 
após aquisição do produto no sul 
do País”, revelou da Comando 
Metropolitano de Lisboa da PSP, 
que contou com o apoio da GNR.

PSP detém grupo e 
apreende droga em 
quinta no distrito de 
Setúbal que servia 
de base ao tráfico

A PSP apreendeu, na passada 
sexta-feira, 40 mil doses individuais 
de haxixe, duas armas de fogo, 
dois carros e 10 mil euros em 
dinheiro numa quinta no distrito de 
Setúbal. A quinta servia de base de 
operações a um grupo composto 
por seis indivíduos que foram 

Tenho para mim que se o tempo 
que os trabalhadores passam 
nos transportes fosse descon-
tado no horário de trabalho, em 

vez de ser roubado ao descanso e tempo 
livre, muitos dos problemas de mobili-
dade já estariam resolvidos. Tempo é di-
nheiro, diria o patrão a quem se fizesse 
tal proposta, e nenhum patrão aceitaria 
que a deslocação casa-trabalho prejudi-
casse o tempo que lhe pertence, ou “os 
25 tostões de riqueza que tu vais produzir 
amanhã nas tuas oito horas”, como diria 
José Mário Branco.  Mas tempo não é só 
dinheiro também é saúde, descanso, 
amor, educação, cultura, felicidade. E é 
isso que centenas de milhares de pessoas 
perdem todos os dias em transportes de 
má qualidade ou simplesmente à espera 
na paragem do autocarro. Na área Me-
tropolitana de Lisboa e na margem sul 
em particular este problema é histórico 
e tem sido épica a falta de vontade para 
o resolver. Existindo um rio, o mais pre-
visível é que vamos precisar de barcos. 
Mas a Transtejo e a Soflusa funcionam há 

De quem é o tempo que se passa 
nos transportes?

OPINIÃO

Joana Mortágua.

anos no osso, sem investimento em em-
barcações nem em pessoal. Tal como nos 
comboios, não estamos a falar de áreas 
em que os problemas se resolvam rapi-
damente, é preciso formar gente e uma 
encomenda de material pesado como es-
te pode demorar anos a ser concretizada. 

Sendo mais grave no caso da Fertagus, 
uma PPP que já custou milhões aos con-
tribuintes e que se vangloriava de prestar 
um serviço exemplar sem explicar que só 
o conseguia fazer porque os preços dos 
passes eram exorbitantes, também era 
previsível que a redução desses preços 
ia pressionar os transportes públicos. A 
sobrelotação dos comboios da Fertagus 
veio acrescentar um problema à falta de 
embarcações da Transtejo/Soflusa e 
tanto num caso como no outro, o erro foi 
correr atrás do prejuízo. Com a pandemia Deputada do BE

PUBLICIDADE

CONVOCATÓRIA 
Nos termos da alinea b) do número um do artigo 34º dos Estatutos, convoco 

a Assembleia Geral do Clube para reunir, em sessão extraordinária, a pedido 
da Direcção, no próximo dia 29 (3ª feira), entre as 10H00M e as 20H00M, no 
BINGO, Estádio do Bonfim, APENAS PARA EFEITOS DE VOTAÇÃO, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 – Votar a aceitação da doação da Câmara Municipal de Setúbal ao Clube, 
de 65 lotes de terrenos sitos em Praias do Sado, ratificando a gestão do Presi-
dente da Direcção na escritura de doação outorgada em 27 de Julho de 2020.

2 – Votar a autorização para hipotecar os mesmos lotes de terreno, a favor 
da Fazenda Nacional (Autoridade Tributária) para garantia de pagamento das 
dívidas fiscais do Vitória Futebol Clube SAD, ratificando a gestão do Presi-
dente da Direcção na escritura outorgada no dia 27 de Julho de 2020.

A votação será por voto secreto, em urna, decorrendo entre as 10H00M e as 
20H00M.

Os associados estão obrigados a cumprir as regras estabelecidas pela Di-
recção Geral de Saúde, designadamente, o uso de máscara ou viseira, desin-
fecção das mãos à entrada do Bingo, havendo recusa de entrada no Bingo em 
caso de registo de temperatura superior a 37,5º, podendo ser repetida medição 
à mesma pessoa 10 minutos depois;

SETÚBAL, 20 de Setembro de 2020
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Cândido Casimiro

tudo mudou de figura, para pior. Enquan-
to os transportes públicos, como a Carris, 
aguentaram o embate e continuaram a 
dar a resposta de emergência mesmo 
durante o confinamento, as populações 

que dependem de transportes coletivos 
concessionados ou privatizados, como é 
o caso dos TST, ficaram à mercê do grau 
zero de uma política de transportes cole-
tivos. Lembremos como a  partir de 9 de 
abril, todas as carreiras de e para Lisboa 
foram cortadas de forma abusiva e uni-
lateral, deixando sem transporte tantos 
trabalhadores de serviços essenciais e 
milhares de pessoas que precisavam de 
aceder a serviços de saúde e outros bens 
de primeira necessidade. Recordemos o 
lay-off que cortou carreiras quando elas 
eram precisas para a retoma económica 
e para garantir a distância física entre pas-
sageiros. Testemunhamos os atrasos e 
supressões constantes num serviço que 
ainda não está sequer a funcionar a 100% 
do período pré pandemia.  Esta empresa 
com tão mau nome é uma das concor-

rentes ao novo concurso internacional 
para transportes rodoviários da margem 
sul. E como se não tivéssemos aprendido 
nada com uma história de maus serviços 
públicos e uma pandemia, a maioria das 
câmaras municipais decidiram voltar a 
entregar este serviço a privados em vez 
de lançar as pedras para a construção de 
uma verdadeira “carris da margem sul”. 
Com linhas e frequências que foram de-
cididas sem consultar a população nem 
participação pública, o eixo Almada/Sei-
xal/Sesimbra arrisca-se agora a continuar 
nas mãos dos TST. Enquanto isso, da ex-
pansão do Metro Sul do Tejo nem sinal.

A maior parte do tempo que os traba-
lhadores passam nos transportes públi-
cos é um prolongamento não pago do 
seu horário de trabalho. E mesmo depois 
de chegarem a casa para a maioria das 
mulheres segue-se nova jornada sem 
salário. Esta é a importância de lutar por 
um bom sistema de transportes públicos, 
de qualidade, tendencialmente gratuitos. 
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Desporto

Sócios do Vitória vão pronunciar-se 
em duas assembleias gerais

Tal como O SETUBALENSE avançou 
na edição de ontem, o presidente da 
mesa da Assembleia Geral (MAG) do 
Vitória Futebol Clube, Cândido Casi-
miro, anunciou ontem a realização 
de eleições para os órgãos sociais a 
decorrer a 18 de Outubro (domingo, 
entre as 8h00 e as 22h00, na sala do 
Bingo do Estádio do Bonfim). Antes, 
já no próximo dia 29 de Setembro, 
os sócios vão pronunciar-se sobre a 
aceitação da doação de terrenos fei-
tos pela Câmara Municipal de Setúbal 
ao clube.

Em comunicado publicado na pági-
na oficial do clube, o advogado expli-
cou que a decisão foi tomada depois 
de nove membros direcção presidida 
por Paulo Gomes, ter entregado a 17 
de Setembro (quinta-feira) cartas de 
renúncia, pedidos esses que foram 
aceites pelo líder da MAG. “Vimos co-
municar que foram aceites os pedidos 
de renúncia. Vamos convocar a AG 
eleitoral com vista à eleição de asso-
ciados para todos os órgãos sociais, 
a qual decorrerá 30 dias após a pu-
blicação da convocatória no ‘site’ do 
clube, o que vai ocorrer de imediato”.

Cândido Casimiro refere que, en-
quanto não forem eleitos os novos 
órgãos sociais, a direcção fará “ape-
nas a gestão de actos correntes”, 
lê-se no documento. “Entendemos 
que sendo a renúncia uma declara-
ção inequívoca de impossibilidade de 
cumprir o programa eleitoral sufraga-
do e de responder às necessidades 
e acautelar os interesses do clube, 
uma direcção não pode, nem deve, 
praticar actos de gestão donde re-
sultem obrigações contratuais, eco-
nómicas e financeiras, a não ser que 

Ricardo Lopes Pereira

Depois da AG para 
deliberar a aceitação 
da doação de terrenos 
da autarquia haverá 
eleições para os órgãos 
sociais a 18 de Outubro

DIRECÇÃO DEMISSIONÁRIA MANTÉM APENAS A GESTÃO DE ACTOS CORRENTES
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sejam inadiáveis e todas avalizadas, 
mantendo a direcção apenas a gestão 
de actos correntes”, explicou.

Depois de nas eleições de Janeiro 
de 2020 se terem apresentado cinco 
candidatos à presidência do Vitória, a 
MAG, numa reunião que juntou a 19 
de Setembro (sábado) elementos de 
todas as listas, entende ser desejável 
a criação de uma lista que promova 
a união. “Nesta reunião foi proposta 
e aceite que João Martins, presiden-
te do Conselho Fiscal e Disciplinar, e 
Jorge Lobato, 1.º Secretário da MAG, 
servissem de moderadores para ten-
tar encontrar uma solução directiva, 
onde cabem todos os vitorianos que 
possam contribuir para a apresenta-
ção de uma desejável candidatura 
forte, estruturada e com soluções 
para os graves problemas que o clu-
be enfrenta”.

O comunicado informa também 
que “para evitar lamentáveis acon-
tecimentos recentes, os cadernos 
eleitorais foram trancados no dia 
20/09/2020, e irá  ser feita uma ve-
rificação criteriosa para evitar, como 
aconteceu nas últimas eleições, que 
sócios efectivos não constem dos 
cadernos e sejam impedidos de vo-
tar apesar de estarem no pleno gozo 
dos seus direitos”. Uma vez que vão 

decorrer eleições a breve trecho, a 
MAG decidiu que o requerimento so-
licitado por um grupo de sócios para 
realizar uma AG destitutiva da direc-
ção fosse “indeferido por inutilidade 
superveniente”. 

AG referendária a 29 de Setembro
Cândido Casimiro avançou que o 
clube, que vive uma grave crise 
depois de ser relegado pela Liga ao 
Campeonato de Portugal por não 
ter cumprido os pressupostos ne-
cessários ao seu licenciamento, vai 
agendar para 27 de setembro, entre 
as 10 e 20 horas, na sala do Bingo, 
uma “Assembleia Geral referendária” 
para deliberar sobre a aceitação da 
doação de terrenos feitos pela Câ-
mara Municipal de Setúbal ao clube.

“Nos termos da alínea b) do número 
um do artigo 34.º dos Estatutos, con-
voco a Assembleia Geral do clube pa-
ra reunir, em sessão extraordinária, a 
pedido da direcção, no próximo dia 29 
(3ª feira), entre as 10 e as 20 horas, no 
Bingo, Estádio do Bonfim, apenas para 
efeitos de votação, com a seguinte Or-
dem de Trabalhos: 1 – Votar a aceitação 
da doação da Câmara Municipal de Se-
túbal ao clube, de 65 lotes de terrenos 
sitos em Praias do Sado, ratificando a 
gestão do presidente da direcção na 

escritura de doação outorgada em 27 
de Julho de 2020. 2 – Votar a autoriza-
ção para hipotecar os mesmos lotes de 
terreno, a favor da Fazenda Nacional 
(Autoridade Tributária) para garantia 
de pagamento das dívidas fiscais do 
Vitória FC SAD”.

A convocatória publicada ontem na 
página oficial do Vitória “será por voto 
secreto, em urna”, lê-se no texto. “Os 
associados estão obrigados a cumprir 
as regras estabelecidas pela Direcção 
Geral da Saúde, designadamente, o 
uso de máscara ou viseira, desinfec-
ção das mãos à entrada do Bingo, 
havendo recusa de entrada no Bingo 
em caso de registo de temperatura 
superior a 37,5 graus, podendo ser 
repetida medição à mesma pessoa 
10 minutos depois”.

“Não vamos desistir, não   
nos vergaremos”
Noutro comunicado, intitulado “Ver-
gonha”, assinado por Cândido Casimi-
ro, presidente da MAG, reiterou a sua 
convicção de que a razão está do lado 
do Vitória e que os tribunais vão aca-
bar por colocar o clube no lugar que 
lhe pertence. “Queremos acreditar 
que se estes assuntos tiverem de che-
gar aos Tribunais, nos vão dar razão, 
regressando à primeira divisão e obri-

gando os responsáveis a indemnizar o 
Vitória pelos prejuízos que voluntária 
e intencionalmente lhe causaram”. 
Apesar da “ longa e vergonhosa ac-
tuação, da dita justiça desportiva”, é 
deixada uma garantia: “Não vamos 
desistir, não nos vergaremos”.

No texto dirigido aos “setubalenses 
e consócios”, o dirigente diz que “o 
futebol “negócio” e a sua amestrada 
justiça consumou mais um acto de 
vergonha” e que “a propalada moro-
sidade dos Tribunais inventou as arbi-
tragens para delas se servir e servir os 
seus fins e objetivos”. As razões são 
apontadas com alvos bem identifi-
cados pelo dirigente vitoriano. “Um 
órgão social inexistente, a comissão 
executiva, composta pelo presidente 
da Liga e duas assessoras, decide des-
promover o Vitória FC SAD aos cam-
peonatos não profissionais e promo-
ver de imediato o Portimonense SAD, 
que em campo havia despromovido; 
o presidente da Liga (Pedro Proença) 
e duas das suas assessoras decidem 
alterar um regulamento, o manual de 
licenciamento, da competência da 
Assembleia Geral e usaram todos os 
expedientes para condicionar os seus 
“tribunais” a não tomar uma decisão 
de fundo, em tempo útil, sobre estas 
ilegalidades”.

O Vitória volta a ir a votos e os cadernos eleitorais já foram trancados, ao passo que as regras de segurança serão mais apertadas 
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ficam assim com mais espaço de 
manobra para evoluir e melhor 
preparadas para integrarem 
no futuro a equipa principal. A 
equipa “B” será liderada pelo 
treinador Tomás Tengarrinha 
que, conjuntamente com a sua 
equipa técnica deu início aos 

trabalhos de preparação no dia 
9 de Setembro, no Complexo 
Municipal do Serrado. A criação 
desta equipa vem reforçar de 
forma significativa a estrutura de 
futebol feminino amorense que 
está já ao nível das melhores a 
nível nacional.

Amora vai ter 
uma equipa “B” 
feminina 
a disputar 
a 3.ª Divisão  

O Amora Futebol Clube, que 
esta época disputa a Liga BPI, vai 
ter também uma equipa “B” de 
futebol feminino a competir na 
recém-criada 3.ª Divisão Nacional. 
Segundo informação avançada 
pelo clube o plantel será composto 
por atletas sub-17 e sub-19 que 

ANDEBOL

PINHALNOVENSE 

Torrense deitou por terra 
possibilidade da subida

Marco Bicho ainda não 
rescindiu e novo treinador 
não pode ir para o banco

O Torrense, que havia perdido com 
o Oriental (24-27) no primeiro jogo 
da prova de apuramento para o Cam-
peonato Nacional da 2.ª Divisão, que 
decorreu no Pavilhão Municipal da 
Nazaré, voltou a perder com a Aca-
démica de Coimbra (33-24), derrota 
que deitou por terra o objectivo da 
equipa.

Este era um jogo decisivo para 
ambos e por isso foi interessante de 
ver a primeira parte do encontro que 
chegou ao intervalo com a equipa da 
Torre da Marinha a ganhar por dois 
golos de diferença (15-13). 

As coisas estavam a correr bem 
mas na segunda parte tudo acabou 
por ser diferente com os estudantes 
a surgirem com muita eficácia em 
termos ofensivos fazendo disparar 
o marcador a ser favor, liquidando por 

O Clube Desportivo Pinhalnovense, 
que após a saída de Qi Chen viu outro 
investidor de origem chinesa tomar 
conta da SAD, anunciou na passada 
quinta-feira, em comunicado, que 
estabeleceu nova parceria no capital 
social da SAD com o investidor bra-
sileiro Leonardo Perugine Alves de 
Barros Filho.

Foi assinado também novo “Pro-
tocolo de Colaboração” que define 
as regras de relacionamento para as 
próximas cinco épocas desportivas, 
iniciando-se assim um novo ciclo de 
gestão da CD Pinhalnovense, Futebol 
SAD para as equipas seniores e junio-
res “A”. Desta forma “foi colocado 

completo a ambição do Torrense que 
neste período só conseguiu marcar 9 
golos contra 20 do adversário.

Hélder Silva com seis golos foi o 
melhor marcador da equipa. Marcelo 
Amaral, que no jogo do dia anterior 
com o Oriental havia marcado 10 go-
los, desta vez marcou cinco. Outros 
marcadores: João Cruz (4), Miguel 
Carlos (3), Nelson Tavares (2), Luís 
Ripado, Guilherme Correia, Fábio 
Paulo e Pedro Colaço. 

Marcelo Amaral com 15 golos foi o 
segundo melhor marcador da prova 
logo atrás de Diogo Carvalho (Acadé-
mica) que marcou 17 nos dois jogos. 

Académica de Coimbra e Clube 
Oriental de Lisboa subiram à 2.ª Di-
visão Nacional e o Torrense vai dis-
putar o Campeonato Nacional da 3.ª 
Divisão. J.P.

um ponto final no anterior ciclo de 
cinco anos do relacionamento e da 
gestão financeira e desportiva dos 
ex-investidores Qi Chen e Ou Yiwen, 
que agradecemos e que mantiveram 
o CD Pinhalnovense no palco des-
portivo dos Campeonatos Nacionais, 
cumprindo com todos os contractos e 
outros acordos entretanto assinados”.

Com a entrada do novo investidor 
houve mudança no comando técnico 
da equipa sénior com Ricardo Estre-
lado, ex-treinador da equipa “B” do 
Cova da Piedade, a assumir o cargo 
anteriormente desempenhado por 
Marco Bicho, praticamente na véspera 
do primeiro jogo do campeonato com 
o Lusitano de Évora. A SAD tentou 
inscrever o novo treinador para que 
já pudesse estar no banco mas tal não 
foi possível porque Marco Bicho não 
rescindiu o contrato que o ligava ao 
clube de Pinhal Novo. Quer isto dizer 
que Ricardo Estrelado marcou presen-
ça no Campo Santos Jorge mas assistiu 
ao jogo na bancada, enquanto a equi-
pa actuava sem treinador no banco.

José Pina

Uma das primeiras 
medidas do novo 
investidor foi trocar de 
treinador

O Atlético Clube de Arrentela respon-
deu de forma positiva ao apelo lança-
do por João Casimiro, ex-treinador do 
KL Quinta do Conde, convidando-o 
para o projecto da equipa sub-22 que 
está a ser preparada para a entrada 
no campeonato que a Associação de 
Futebol de Setúbal pretende organi-
zar esta época.  

João Casimiro adiantou a O SETU-
BALENSE que “houve disponibilidade 

ARRENTELA 

Ex-jogadores e treinador do KL Quinta 
do Conde vão integrar equipa sub-22

de campo por parte do Lagos da Pa-
lha e do Santoantoniense mas optei 
pelo Atlético Clube de Arrentela que 
me dirigiu o convite através do seu 
presidente, António Cunha”.

“Vou levar comigo grande parte 
dos jogadores porque a maioria, 
cerca de 70%, é sub-22. Vão tam-
bém alguns dos outros jogadores 
com idade superior com o intuito de 
começar a preparar uma equipa para 

que na próxima época possa disputar 
o Campeonato Distrital da 2.ª Divisão 
de Seniores”, disse também o técnico 
que no passado domingo realizou um 
jogo de preparação com o Paio Pires.  

Os treinos, abertos a captações 
para jogadores com idade até aos 22 
anos, decorrem às terças, quintas e 
sextas-feiras, às 20h30, no Campo 
da Boa Hora.   
J.P.

José Pina

BASQUETEBOL

Santo André vence Seixal no 
apuramento para a 1.ª Divisão

Atlético Basquete Clube de Santo 
André e Seixal, as duas equipas do 
distrito de Setúbal que se encontram 
envolvidas na luta pela subida à 1.ª 
Divisão Nacional, defrontaram-se no 
Pavilhão Municipal Padre Amadeu 
Pinto em jogo a contar para a primeira 
jornada do play-off de apuramento, 
tendo a equipa do litoral alentejano 
vencido por 69-50.

Os seixalenses começaram melhor 
e terminaram o primeiro período a 
ganhar por 17-14 mas a equipa alente-
jana foi recuperando e deu a volta ao 
marcador, que ao intervalo registava 
34-32 a seu favor. O terceiro período 
foi também equilibrado. A equipa da 
margem sul do Tejo chegou a passar 
para a frente do marcador a meio do 
parcial mas o Basquete de Santo An-
dré deu novamente a volta e partiu 
para o derradeiro período com cinco 
pontos de vantagem (47-42).

Tudo continuava em aberto e a vi-
tória tanto podia cair para um como 
para o outro lado mas os homens da 
casa com um parcial de 22-8 fizeram 
disparar o marcador fruto das boas 
acções defensivas e de um jogo ex-
terior implacável que proporcionou 
a obtenção de quatro triplos. 

No final era grande a satisfação en-
tre os jogadores da equipa de Santo 
André que entraram da melhor forma 

Os seixalenses começaram melhor mas perderam por 69-50
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na competição e alguma tristeza por 
parte dos seixalenses que sofreram 
um revés nas suas pretensões que, 
conforme foi previamente divulgado, 
passam pela conquista de um lugar 
que permita à subida de divisão.

A nível individual o destaque vai 
para Aylton Medeiros (Santo André) 
que foi o MVP da partida, com 14 pon-
tos, 13 ressaltos e 8 faltas provocadas.

No outro jogo do grupo SC Mari-
nhense arrancou um precioso triunfo 
(76-58) no reduto dos Salesianos, no 
Estoril.

A competição prossegue no próxi-
mo fim-de-semana com jornada dupla. 
No sábado, dia 26 de Setembro, o Sei-
xal desloca-se ao Estoril para defron-
tar os Salesianos às 18 horas e o Santo 
André volta a jogar em casa, desta vez 
com o Marinhense, à mesma hora.

No domingo, o Seixal viaja até à 
Marinha Grande para defrontar o Ma-
rinhense, às 15 horas e o Santo André 
fecha a sua participação nesta fase da 
competição jogando novamente em 
casa, mas agora com os Salesianos, 
às 18h00. 
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