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Abertura

A ministra da Coesão Territo-
rial disse que “ia procurar 
que o INE autonomize os 
dados sobre a Península de 

Setúbal”. Vai só procurar, aquilo que 
nunca devia ter acontecido?

Foi exactamente por isto, que no fi-
nal de 2016, já no Movimento Pensar 
Setúbal (MPS) convidei Carlos Gon-
çalves (Quadro Superior do INE) para 
integrar este movimento e foi assim 
(internamente no INE) que o MPS 
começou a obter dados agregados 
da Península de Setúbal que tinham 
ficado “ardilosamente” escondidos a 
partir de 2013. 

A mesma ministra disse “para que 
depois a criação da NUT seja mais 
fortalecida”. 

A península nunca deveria ter dei-
xado de ser uma NUT. 

Entre 2002-2013, A AML (NUT II) 
era constituída pela NUT III Grande 
Lisboa e a NUT III Península de Setú-
bal. A Península de Setúbal tinha o 
seu estatuto próprio desde o início 
dos fundos comunitários (1986). Qual 
o problema em devolver esse estatu-
to, que, erradamente, foi retirado?

Numa carta que, no primeiro se-
mestre de 2018, enviei à UE, no 
âmbito de uma consulta pública so-
bre fundos de coesão, recebi como 
resposta, que a UE estava de acordo 
com a minha exposição (diagnóstico 
e prognóstico, que ia para além desta 
questão da NUT III) mas teria de ser o 
Governo português a propor. Infeliz-
mente parece que não quer.

Até 2013, cada habitante do Norte 
e Centro, recebeu três vezes mais do 
que cada habitante da Península de 
Setúbal. 

A partir de 2014, cada habitante do 
Norte e do Centro, recebeu 16 vezes 
mais, no caso do Norte, 18 vezes no 
caso do Centro, do que cada habitan-

As NUT e os apoios 
à Península de Setúbal

OPINIÃO

Autor do texto

te da Península de Setúbal. 
Como foi possível, um mesmo pro-

jeto ser financiado a 40-60% nas re-
giões Norte e Centro, e na Península 
de Setúbal, ser ajudado em apenas 
20% ou mesmo 0%? Coesão terri-
torial é isto?

Agora, como se não bastasse, no 
âmbito dos três programas de apoios 
comunitários, incluindo a “bazuca”, 
o Norte, apesar de ter 35% da po-
pulação, vai receber 48%, o Centro, 
apesar de ter 22% da população, vai 
receber 25%. 

Enquanto Lisboa (onde se inclui 
a Península de Setúbal), apesar de 
ter 28% da População vai receber 
só 10% das verbas. E pelo histórico 
ainda mais gravoso para a Península 
de Setúbal. 

Afinal a grande injustiça continua. 
Mais importante, e com efeitos 

imediatos (não tendo de esperar 
pela resolução da questão NUT III, 
que leva demasiado tempo) devem 
é serem corrigidos: 

- a distribuição de verbas pelas 
várias Regiões, penalizando menos, 
e compensando pelos “prejuízos” 
anteriores,  a Península de Setúbal. 
Não só para as autarquias, mas tam-
bém para as empresas, e para motivar 
outros empreendedores a investirem 
na região;

- os critérios das percentagens de 
apoio a fundo perdido, que tanto têm 
penalizado – duplamente - a Península 
de Setúbal. 1º porque a própria AML é 
-penalizada e dentro desta, a Penínsu-
la de Setúbal é ainda mais penalizada. 

Em boa hora temos, Nuno Car-
valho, deputado na AR, eleito pelo 
distrito de Setúbal, do PSD, que foi o 
único a defender a região. Será por ter 
nascido e residir em Setúbal ? 

Consultor técnico-económico

Mário Rui Sobral 

Parlamentares iniciaram 
roteiro e juntaram 
autarcas de Alcochete, 
Barreiro, Montijo e Moita 
com o director do ACES

COVID-19

Eleitos socialistas preparam 
vacinação no Arco Ribeirinho 
com autoridades da Saúde 

As condições a instalar para vaci-
nação contra a covid-19 foi um dos 
principais temas na agenda de uma 
reunião, por videoconferência, pro-
movida ontem pelos deputados do 
PS eleitos pelo círculo de Setúbal com 
o director executivo do Agrupamento 
dos Centros de Saúde (ACES) Arco 
Ribeirinho, Miguel Lemos. 

A iniciativa marcou o arranque do 
roteiro “Manter a proximidade, em 
segurança”, dinamizado pelos par-
lamentares. E contou com a partici-
pação dos presidentes das câmaras 
de Barreiro, Montijo e Alcochete, Fre-
derico Rosa, Nuno Canta e Fernando 
Pinto, respectivamente, bem como 
com a vice-presidente da autarquia 
de Alcochete, Maria Fátima Soares, 
além dos autarcas na Câmara da Moi-
ta, Luís Chula e Carlos Albino.

Os socialistas fizeram um ponto 
de situação e debateram com Miguel 
Lemos a articulação a desenvolver 
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para se iniciar a vacinação, nesta fase 
a pessoas com 80 ou mais anos e a 
maiores de 50 anos com patologias 
mais vulneráveis. 

“Estamos a aguardar que che-
guem as vacinas para se iniciar o 
processo no Arco Ribeirinho”, disse 
Fernando Pinto a O SETUBALEN-
SE. No caso de Alcochete, o autarca 
transmitiu a Miguel Lemos a total 
disponibilidade para que a opera-
ção possa vir a decorrer em vários 
locais do concelho. “Nalguns casos, 
como por exemplo o do Montijo, já 
há um pavilhão preparado para esse 
efeito”, comentou.

Fernando Pinto salientou ainda 
que colocou à disposição do ACES a 
possibilidade de o município ajudar 
a identificar e estabelecer contactos 
no terreno junto das pessoas a serem 
vacinadas. Quanto ao apoio logísti-
co, lembrou que, primeiro, é preciso 
perceber qual o número de vacinas 
disponíveis para se optar pelas me-
lhores opções.

Eurídice Pereira realça  
autarcas do PS
No final da reunião, a coordenadora 
regional dos deputados socialistas, 
Eurídice Pereira, considerou que 
“é fundamental que o processo de 
vacinação no distrito decorra com 
toda a segurança e robustez e que a 

União Europeia consiga fazer cumprir 
os contratos de compra de vacinas”, 
lê-se numa nota de Imprensa dos 
parlamentares do PS. A celeridade é 
essencial tal como o é ver “cumprida a 
priorização dos grupos identificados 
em cada fase”. 

Eurídice Pereira salientou ainda, na 
mesma nota, que “os presidentes de 
câmara socialistas estão activamente 
no terreno e a colaborar com as au-
toridades de saúde”, na disponibiliza-
ção de todos os recursos necessários. 
“Esta é uma garantia importante para 
que as autoridades sanitárias tenham 
todas as condições para fazerem o 
seu trabalho”, vincou.

Além de Eurídice Pereira, entre os 
deputados do PS na reunião estive-
ram Maria Antónia Almeida Santos, 
Filipe Pacheco, Sofia Araújo, Fer-
nando José, Clarisse Campos e Ivan 
Gonçalves.

O roteiro “Manter a proximidade, 
em segurança”, de acordo com os 
parlamentares, tem o objectivo de 
“dar continuidade à lógica, já habi-
tual, de contacto permanente dos 
deputados socialistas com as insti-
tuições e forças vivas do Distrito de 
Setúbal”. A iniciativa vai prosseguir 
com outras acções e, de acordo com 
os socialistas, “estão já solicitadas ou-
tras audiências a entidades da área 
da saúde”.
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pela unidade turística Terra do 
Sempre, em Grândola, mas já 
envolve “um grupo de mais de 
30 turismos rurais do Alentejo, 
restaurantes e empresas de 
animação”, da rede Casas Brancas 
e Heranças do Alentejo, “com o 
objectivo de dar algum conforto 

a todos os profissionais de saúde 
que diariamente lutam pelos 
doentes da covid-19”, referem os 
organizadores. Os interessados 
em perceber quais as unidades 
aderentes à iniciativa devem 
consultar as páginas da Casas 
Brancas e da Heranças do Alentejo.

Empresas ligadas 
ao turismo com 
ofertas para 
profissionais de 
saúde

Mais de 30 turismos rurais, 
restaurantes e empresas de 
animação turística do Alentejo 
uniram-se para oferecer mais 
de 90 noites e actividades a 
profissionais de saúde e às suas 
famílias, para usufruir durante 
este ano. O mote foi lançado 

Medida englobada 
na estratégia da 
autarquia de melhorar 
significativamente 
o sistema local de 
protecção civil

ALCOCHETE

Câmara 
Municipal 
apoia 
bombeiros 
voluntários 
com 100 
mil euros

O executivo da Câmara de Alcoche-
te tomou a decisão de atribuir um 
apoio financeiro no valor de 100 mil 
euros à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do concelho, 
medida englobada “na sua estratégia 
de melhoria significativa do sistema 
local de protecção civil”, explicou o 
município em comunicado. 

A contribuição foi aprovada, por 
unanimidade, na última reunião de 
câmara, na qual Fernando Pinto, pre-
sidente da autarquia, explicou que o 
montante recai “designadamente no 
que aos seus bombeiros voluntários 
diz respeito, quanto ao seu reforço 
de meios, parque de viaturas, equi-
pamentos de protecção individual e 
criação de condições para o aumento 
de recursos humanos efectivos”.

 “Tem sido inequívoco o apoio que 
temos vindo a prestar todos os anos 
a esta associação. Ainda assim ele 
acaba naturalmente por ser sempre 
escasso face aquilo que são as ne-
cessidades do quotidiano de uma 
associação desta natureza”, referiu 
o autarca. “Se há coisa que eu nunca 
me perdoaria era sentir que no meu 
concelho nós não teríamos tido a 
oportunidade de prestar o socorro 
devido por falta de condições, sejam 
elas financeiras, de equipamentos 
e inclusivamente de recursos hu-
manos”, salientou Fernando Pinto, 
acrescentando que o referido apoio 
“é uma parte do que está plasmado 
no Orçamento do município para 
2021”.

Equipa Multidisciplinar 
de Felgueiras vai 
ajudar nos inquéritos 
epidemiológicos em 
Almada e Seixal 

PRESSÃO CONTINUA

Hospitais de Setúbal e Almada registavam 
ontem um total e 457 doentes covid 

Os principais hospitais da margem sul 
do Tejo, São Bernardo, em Setúbal, 
e Garcia de Orta, em Almada, conti-
nuam sob forte pressão e registavam 
ontem um total de 457 doentes covid 
internados, 46 dos quais em cuidados 
intensivos.

De acordo com os números divul-
gados ontem, o Hospital de São Ber-
nardo tinha um total de 205 doentes 
internados, 17 na Unidade de Cuida-
dos Intensivos.

No Garcia de Orta, o registo diário 
era de 252 doentes infectados com o 
vírus SARS-CoV-2, 206 em enferma-
ria, 17 em hospitalização domiciliária 
e 29 em cuidados intensivos.

Entretanto, ficou também ontem 
a saber-se que a Equipa Multidiscipli-
nar de Apoio ao Utente (EMA) com 
covid-19 de Felgueiras, no distrito do 
Porto, está a realizar inquéritos epi-
demiológicos para a Unidade de Saú-
de Pública (USP) de Almada e Seixal.

A colaboração ocorre depois de 
Felgueiras se ter disponibilizado, 
junto das autoridades nacionais de 
saúde, para apoiar as zonas actual-
mente mais afectadas pela pandemia.

"No dia seguinte, fomos contac-
tados pela Administração Regional 

Na unidade de Setúbal estavam ontem 17 pessoas na Unidade de Cuidados Intensivos, e 29 em Almada

DR

"Neste momento não há norte nem 
sul, apenas Portugal", acentuou.

O autarca recorda, a propósito, 
que Felgueiras foi dos primeiros 
concelhos do País a ser afectado pe-
la pandemia e, por isso, "sabe onde 
é necessário actuar".

Nuno Fonseca refere que a cola-

boração surge numa altura em que 
os contactos referentes aos doentes 
do seu concelho estão controlados.

"Só avançámos com esta ajuda por 
termos noção de que os contactos da 
EMA em Felgueiras estão a ser feitos 
dentro do prazo previsto", concluiu.
GR // MCL // APM // ACG - Lusa

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 
Encetámos logo todas as formas de 
articulação que nos permitem estar, 
neste momento, a realizar inquéri-
tos epidemiológicos para a USP de 
Almada-Seixal", explicou à Lusa Nuno 
Fonseca, presidente da Câmara de 
Felgueiras.

Três homens foram detidos pela 
GNR, em flagrante delito, pelo furto 
de metais não preciosos no concelho 
de Sines tendo os militares apreendi-
do diverso material, revelou ontem a 
força de segurança.

Em comunicado, o Comando Terri-
torial de Setúbal da GNR explicou que 
a detenção dos três suspeitos, entre os 

SINES

GNR detém três suspeitos de furto de metais não preciosos

35 e os 47 anos, ocorreu no sábado, na 
sequência de uma denúncia acerca do 
furto de metais não preciosos na Zona 
Industrial e Logística de Sines.

Os militares do Posto Territorial de 
Sines “deslocaram-se de imediato pa-
ra o local e detectaram a presença de 
três indivíduos que estavam a reali-
zar actividades suspeitas junto a uma 

empresa de metalomecânica”, pode 
ler-se no comunicado.

“Ao abordarem os suspeitos, cons-
tataram que estes estavam a furtar 
metais não preciosos”, avançou aque-
la força de segurança.

No decorrer das diligências poli-
ciais, a GNR apreendeu dois veículos 
de mercadorias, uma mesa de ferro 

no valor de 600 euros e várias ferra-
mentas utilizadas no furto.

Os detidos foram presentes ao Tri-
bunal Judicial de Setúbal e ficaram 
sujeitos a apresentações semanais 
na esquadra ou posto da sua área de 
residência, indicou à agência Lusa 
fonte da Guarda.
HYN // RRL (Lusa)
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Setúbal De acordo com o Instituto 
Português do Mar e da 
Atmosfera, Setúbal é, assim, um 
dos três distritos que vai estar sob 
aviso amarelo, à semelhança de 
Braga e Faro, onde a chuva se vai 
fazer sentir durante todo o dia de 
hoje e de amanhã. 

Região sob aviso 
amarelo devido 
à agitação 
marítima até 
amanhã

A região de Setúbal vai estar a 
partir das 12h00 de hoje, e até 
às 15h00 de amanhã, sob aviso 
amarelo devido à forte agitação 
marítima que se vai fazer sentir 
em todo o território, com ondas 
de oeste/noroeste com quatro a 
cinco metros.

DE 30, 27 E 24 ANOS

PSP detém 
três homens 
por furto de 
catalisadores

A Polícia de Segurança Pública (PSP) 
deteve na madrugada do passado do-
mingo, em Setúbal, três homens, de 
30, 27 e 24 anos, por furto de cata-
lisadores de veículos motorizados. 
Em comunicado, a PSP explica que a 
detenção aconteceu depois de “um 
polícia que se encontrava fora de 
serviço a circular numa artéria em 
deslocação para a sua residência” se 
ter apercebido “de um ruído vindo de 
uma viatura”. 

“Ao tentar verificar a origem do 
som, detectou uma pessoa a entrar 
furtivamente para outra viatura onde 
se encontravam outras duas. A via-
tura dos suspeitos iniciou a marcha, 
tendo o polícia encetado de imediato 
a perseguição na sua viatura particu-
lar, solicitando apoio para concretizar 
a abordagem”. 

Depois de interceptada “a viatura 
com os suspeitos”, verificou-se que 
“no seu interior” se encontravam 
“dois macacos hidráulicos, dois pa-
res de luvas, uma serra eléctrica, um 
corta tubos e dois catalisadores”.

Os cidadãos, segundo revelou 
a PSP, “foram detidos e presentes 
hoje [ontem] perante autoridade 
judiciária para primeira inquirição e 
determinação das medidas de coac-
ção, tendo sido constituídos arguidos 
e submetidos a Termo de Identidade 
e Residência”.

Maria Carolina Coelho

Empresa diz que situação 
aconteceu devido 
aos colaboradores a 
laborarem agora em casa 
utilizarem habitualmente 
o refeitório da fábrica

SITUAÇÃO DENUNCIADA PELA UNIÃO DE SINDICATOS DE SETÚBAL

Secil compromete-se a pagar 
subsídio de refeição aos 
trabalhadores em teletrabalho

A Secil anunciou ontem que vai pa-
gar os subsídios de refeição em atra-
so a trabalhadores da fábrica situada 
no Outão em regime de teletraba-
lho, na sequência de uma denúncia 
pública da União de Sindicatos de 
Setúbal (USS).

Em comunicado, a estrutura sin-
dical afecta à CGTP acusa a Secil de 
não pagar os referidos subsídios aos 
trabalhadores da cimenteira que se 
encontram a laborar a partir de casa, 
salientando que a empresa já tinha 
sido alertada para a situação e que 
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“os trabalhadores que estão em 
regime de teletrabalho têm exacta-
mente os mesmos direitos que os 
trabalhadores que estão a prestar 
trabalho em regime presencial”.

Confrontada com as acusações da 
USS, a Secil admite que existiu “algu-
ma incerteza no enquadramento dos 
benefícios sociais atribuídos a um 
grupo limitado de colaboradores”, 
nomeadamente “em situação de te-

letrabalho total, parcial ou alternado, 
uma vez que estes colaboradores 
não beneficiam de subsídio de refei-
ção porque utilizam habitualmente 
o refeitório da fábrica de forma gra-
tuita, tal como previsto no Acordo 
de Empresa”.

Contactada pelo O SETUBA-
LENSE, a administração da Secil 
informou que, após “aclarado o en-
quadramento jurídico e a situação 
funcional daquele grupo de colabo-
radores em relação à sua situação 
de teletrabalho, trabalho misto ou 
trabalho presencial alternado, foi já 
determinado pela empresa proces-
sar os subsídios de refeição relativos 
ao ano 2020”.

Por sua vez, de futuro a empresa 
vai “passar a processar os subsídios 
de refeição correspondente aos dias 
de teletrabalho enquanto não for 
restabelecido o regime de trabalho 
presencial normal, com o respecti-
vo acesso gratuito ao refeitório da 
fábrica”.
 Com GR // VAM // Lusa

BREVES

A Rua Vasco da Gama, situada 
no Bairro da Fonte Nova, vai 
estar encerrada ao trânsito 
automóvel até sexta-feira, 
entre as 08h00 e as 17h00, 
devido a trabalhos de limpeza 
na rede de saneamento. 
Em alternativa deverá 
circular-se pelo Largo Joaquim 
António Correia, a funcionar 
excepcionalmente no sentido 
de norte/sul, e também pela 
Avenida Luísa Todi.

Numa altura tão incaracterística 
como a que vivemos, “um 
livro pode ser uma companhia 
especial”, como explica a 
autarquia sadina em relação à 
iniciativa “Biblioteca em casa”.  
Assim, a Biblioteca Pública 
Municipal de Setúbal está a 
‘oferecer’ na internet várias 
obras, em formato digital, 
de forma gratuita, acessíveis 
através de www.mun-setubal.
pt/biblioteca.

Acontece entre 14 e 16 de 
Fevereiro, não só em época 
carnavalesca como romântica, 
o espectáculo “Amor, Ópera e 
Carnaval”, apresentado pelo 
Ateliê de Ópera de Setúbal, 
que tem, como sempre, a 
direcção artística de Jorge 
Salgueiro. “Amor, Opera e 
Carnaval” pode ser visto na 
página de Facebook da Câmara 
Municipal de Setúbal.

TRÂNSITO
Rua Vasco da 
Gama sem 
carros até sexta

CULTURA
Livros em digital 
para fazer 
companhia

ESPECTÁCULO
“Amor, Ópera 
e Carnaval” 
estreia online

Empresa vai 
processar 
os subsídios 
enquanto 
não for 
restabelecido 
o trabalho 
presencial  

DR
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Palmela

Luís Bandadas

Já foram identificados 
257 agregados 
habitacionais em 
situação de carência 
e sem recursos 
económicos

INVESTIMENTO DE 28 MILHÕES DE EUROS 

Autarquia define plano 
habitacional a executar em 
seis anos para acudir a situações 
de maior carência

A Estratégia Local de Habitação 
(ELH) aprovada na última reunião de 
câmara tem como objectivos, para 
atribuição em regime de arrenda-
mento apoiado, “a aquisição e rea-
bilitação de 101 fogos, a construção 
de 62 novos fogos e o arrendamento 
para subarrendamento de 19 fogos”. 

Esta estratégia tem “um prazo de 
execução de seis anos" e estabelece 
ainda como metas, realça a autar-
quia, “a reabilitação de 13 fogos do 
actual parque habitacional munici-
pal, a construção de  16 habitações 
destinadas a pessoas idosas ou 

O parque habitacional do município possui, actualmente, 40 fogos disponíveis e 17 terrenos municipais
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e, adicionalmente, potenciar dinâ-
micas de reabilitação urbana, bem 
como, promover uma maior regu-
lação do mercado de habitação, 
contribuindo para um acesso mais 
eficaz à habitação, para um parque 
habitacional mais qualificado, para 
um habitat urbano valorizado e, con-
sequentemente, para a melhoria da 
qualidade de vida da população e o 
reforço da coesão social e territorial 
no concelho.”

A concretização desta estratégia 
assenta em cinco programas /prio-
ridades.

A execução da ELH será concreti-
zada através de 5 Programas/Priori-
dades a saber: “Reforça, programa 
de habitação municipal em regime 
de renda apoiada; Integra, programa 
de apoio ao alojamento de pessoas 
em situação de vulnerabilidade; 
Colabora, programa de apoio aos 
proprietários que vivem em condi-
ções indignas; Valoriza, programa de 
valorização do habitat e do parque 
edificado habitacional; e Executa, 
programa de implementação, moni-
torização e avaliação da ELH”.

portadoras de deficiência, promo-
vidas pelo 3.º sector,  o apoio a 44 
beneficiários directos candidatos ao 
Programa 1.º Direito e a construção 
de 14 fogos destinados a  arrenda-
mento acessível”.

O investimento da autarquia está 
estimado em 21 milhões de euros, 
1,4 milhões para o 3.º sector e 5,6 
milhões para particulares.

Para o efeito, revela o documento, 
foram identificados, no território, 257 
agregados habitacionais em situação 
de carência e sem recursos económi-
cos, num total de 582 pessoas.

Actualmente, o parque habitacio-
nal do Município possui 40 fogos, 
que se encontram disponíveis para 
implementação das soluções da ELH 
e 17 terrenos municipais.

A ELH, esclarece o município, é 
um instrumento estratégico em 
matéria de política de habitação à 
escala local, que pretende oferecer 
uma resposta integrada e partilha-
da aos problemas habitacionais da 
população. “Nesse sentido, visa dar 
uma resposta às situações de maior 
carência habitacional identificadas 

“Ver, Ouvir e Ler" é a mais recente 
iniciativa da Câmara de Palmela que 
visa “ajudar a ocupar os tempos 
livres” durante o confinamento. 
Assim, aos fins-de-semana, a 
autarquia vai apresentar sugestões 
de filmes (sextas-feiras), discos 
(sábados) e livros (domingos) nos 

Município  
apresenta 
sugestões de 
filmes, livros
e discos 

canais digitais que administra na 
Internet (no site www.cm-palmela.
pt, Facebook e Instagram Palmela 
Município). Serão dadas a conhecer 
“imagens de capa e sinopses de 
uma interessante selecção de 
filmes, discos e livros”, anunciou o 
município. 

Luís Bandadas

DEZENAS DE MEDIDAS

Esforços municipais 
redobrados na luta contra 
efeitos da pandemia 

“Dentro daquilo que são os nossos 
recursos, atribuições e competên-
cias, tudo iremos continuar a fazer 
para minimizar os efeitos da pande-
mia no nosso concelho”. A garantia 
de Álvaro Amaro foi deixada aquan-
do da apresentação da proposta de 
criação do Programa de Apoio Eco-
nómico e Social covid-19 para 2021.

O documento, aprovado por 
unanimidade na reunião pública de 
câmara do passado dia 3,  agrega 
mais de duas dezenas de medidas 
de apoio e protecção às famílias, 
às empresas, às associações/insti-
tuições e à comunidade em geral. 
“Estamos perante um esforço na-
cional para tentar apoiar quem mais 
precisa”, disse Álvaro Amaro.

No documento aprovado é su-
blinhado o valor monetário entre a 
perda de receita e o investimento 
feito em tempo de pandemia. “De-
pois de, em 2020, ter despendido 
cerca de um milhão de euros, quer 
no combate directo à pandemia, 
quer por via de isenções, suspen-
sões de pagamentos, descontos, 
moratórias e outros benefícios, o 
município está a implementar ou 
relançar um conjunto de acções e 
programas, que visam reforçar a 
protecção e a segurança e apoiar 
os diversos sectores, fortemen-
te penalizados pelas medidas de 
emergência adoptadas para evitar 
a propagação do vírus.”

De entre as medidas em curso 
no apoio às famílias destaque para 
o reforço alimentar a crianças do 
pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do 
Ensino Básico e para o Programa 
“Cabaz Solidário Saudável”- reforço 

dos cabazes distribuídos a famílias 
carenciadas, com produtos à ba-
se de carne de aves. Assim como 
para o fornecimento de refeições 
quentes a famílias carenciadas, no 
âmbito da Rede Local de Apoio Ali-
mentar. 

Entre os apoios encontram-se 
também a suspensão da actualiza-
ção das rendas dos fogos de habi-
tação municipal, e o alargamento 
do tarifário social aos utilizadores 
domésticos, titulares de contrato 
de água, que se encontrem em si-
tuação comprovada de desemprego 
(contempla isenções de tarifas fixas 
água de abastecimento, águas resi-
duais domésticas e resíduos urba-
nos). Foi também feita a suspensão 
do pagamento das actividades de 
animação e apoio à família, durante 
o encerramento das escolas; o re-
lançamento da linha de apoio social 
“Em linha para si”; e o reforço do 
programa “Mecenas de Palmela”, 
através da canalização de doações 
de bens alimentares para as insti-
tuições locais. 

 
Apoio à economia 
Já as empresas podem contar, entre 
outras, com a isenção, até Março, da 
tarifa fixa de água a consumidores 
não-domésticos, com contadores até 
25 mm, abrangendo as micro, peque-
nas e médias empresas; e a isenção 
do pagamento de taxas de ocupação 
do espaço público para a instalação 
e/ou ampliação de esplanadas, até 
30 de Junho. Há ainda isenção do pa-
gamento de rendas das concessões 
municipais durante o tempo em que 
estiverem encerradas.

O movimento associativo, mesmo 
sem estar em actividade, vai conti-
nuar a receber as verbas inscritas para 
2021. E para a Protecção Civil, a Câ-
mara de Palmela tem prevista a aqui-
sição de vários equipamentos, assim 
como apoio logístico e campanhas de 
sensibilização. Isto, além da aquisição 
e realização de testes de diagnóstico 
covid-19; apoio logístico e técnico ao 
plano de vacinação contra a covid no 
Concelho; e a cedência de recursos 
humanos para inquéritos epidemio-
lógicos da autoridade de Saúde.

Álvaro Amaro garante 
apoios até final de 2021 
a crianças e adultos 
mais desfavorecidos 
sem esquecer o tecido 
empresarial
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Palmela

VINHOS

Câmara saúda 
Adega de 
Palmela e 
Ermelinda 
Freitas

O executivo municipal aprovou, por 
unanimidade, na reunião de câmara 
do passado dia 3, uma saudação à 
Adega Cooperativa de Palmela e à 
Casa Ermelinda Freitas. 

O voto surge na sequência das me-
dalhas de ouro obtidas por estes dois 
produtores vitivinícolas na 7.ª edição 
do Concurso de Vinhos do Crédito 
Agrícola.

As adegas são assim louvadas, por 
mais este reconhecimento de qualida-
de das suas marcas, contribuindo para 
a valorização dos vinhos de Palmela no 
País e para a promoção e atractividade 
do território de Palmela.

A 7.ª Edição do Concurso de Vinhos 
CA teve lugar  no passado mês de Ja-
neiro e foi organizada em parceria 
com a Associação dos Escanções de 
Portugal e reconhecido pelo Instituto 
da Vinha e do Vinho.

Este concurso tem como objectivo, 
de acordo com os seus responsáveis, 
atribuir a distinção Tambuladeira dos 
Escanções de Portugal aos vinhos 
premiados. Esta iniciativa pretende 
também apoiar o sector vitivinícola 
e o desenvolvimento das economias 
locais, especialmente as cooperativas 
e os produtores, promovendo e colo-
cando à prova a qualidade dos vinhos 
nacionais.

Perante um painel de jurados com-
posto por reconhecidos escanções, 
enólogos e jornalistas do sector, foram 
avaliados numa prova cega cerca de 
183 vinhos, vindos de 109 produtores 
nacionais das várias regiões vitiviníco-
las do País.

Desta edição resultaram três Me-
dalhas de Ouro atribuídas a  vinhos 
de adegas do concelho de Palmela: 
ao Adega de Palmela Grande Reserva 
2017 e ao Adega de Palmela Premium 
Reserva Branco Moscatel Galego Roxo 
2019 (ambos da cooperativa de Pal-
mela) e ao Quinta da Mimosa 2017 da 
Casa Ermelinda Freitas. 

Luís Bandadas

Mário Rui Sobral 

Manuel Lagarto e Álvaro 
Amaro assinalaram a 
data com discursos 
nos canais digitais e 
realçaram conquistas 
com a população 

EM CONTEXTO PANDÉMICO 

Pinhal Novo assinala 93 anos 
como freguesia com orgulho 
no passado e esperança no futuro

Pinhal Novo celebrou, no passado 
domingo, 93 anos de história. O ani-
versário da criação da freguesia foi 
assinalado, de forma condicionada 
(subentenda-se, via online), face à 
conjuntura pandémica que se atra-
vessa, com os presidentes da Junta 
e da Câmara Municipal a realçarem as 
conquistas alcançadas em conjunto 
com a população. 

“Pinhal Novo, enquanto comuni-
dade e enquanto freguesia, tem uma 
história alicerçada em hábitos cultu-
rais bem enraizados e num legado de 
realizações que pode ser constata-
do todos os dias, para as quais nos 
orgulhamos de ter contribuído, de 
forma humilde e modesta, mas com 
genuíno empenho”, apontou Manuel 
Lagarto, presidente da junta, em dis-
curso partilhado nos canais digitais 
da autarquia.

O autarca não deixou de se debruçar 
sobre o futuro, que “não se faz só de 
grandes acontecimentos e de gran-
des obras”. Faz-se também, adiantou, 
“de pequenas coisas”, daquelas que 
“fazem sentir” que dia-a-dia a comu-
nidade está  “melhor do que ontem, 
com mais qualidade de vida”. 

“Consideramos que, mais impor-
tante do que quem executou a pe-
quena ou grande obra ou de quem 
promoveu, no terreno, determinada 
acção, o que importa é fazer o que 
falta sabendo que dessa forma quem 
ganha são os munícipes da freguesia”, 
fez notar, ao mesmo tempo que indi-
cou várias iniciativas, que têm vindo 
a ser dinamizadas pela junta.

Manuel Lagarto admitiu que não 
espera facilidades neste 2021. Mas 
acredita que as dificuldades serão ul-
trapassadas com espírito de união. 
“Será, certamente, um ano difícil e 
serão com certeza muitos os proble-
mas com que nos depararemos, mas 

O coreto é um dos palcos bonitos da vila de Pinhal Novo

DR

anima-nos a esperança de que, com 
esforço e empenho de todos, nomea-
damente dos trabalhadores da Junta 
de Freguesia a quem nos compete re-
conhecer e agradecer publicamente 
a sua determinação e envolvimen-
to, havemos de sair desta situação 
de crise e passar a viver sem tantas 
incertezas e dificuldades”, vincou. 
Para adiantar de seguida: “Queremos 
que Pinhal Novo continue a ser um 
espaço onde todos podem intervir, 
juntos num esforço colectivo, sen-
tindo como seu o dever de participar 
e de melhorar a nossa comunidade.”

“Comemorar este aniversário, ain-
da que de forma diferente, é, acima 
de tudo, um acto de solidariedade 
e de manifestação da convicção de 
que, unidos, temos a capacidade de 
ultrapassar as dificuldades”, rematou.

Álvaro Amaro realça conquistas
Já Álvaro Balseiro Amaro, presiden-
te da Câmara Municipal, destacou 
as “gentes provenientes de muitos 
destinos" que contribuíram para o de-
senvolvimento de Pinhal Novo, o que 
evidencia também a característica de 
saber “acolher bem" muito própria da 
comunidade.

O edil realçou “o enorme patrimó-
nio” do trabalho conseguido após a 
instauração do poder local democrá-
tico, numa alusão à importância do 25 
de Abril de 1974 que considerou justa 
de ser lembrada nesta data.

Depois, salientou algumas das 
conquistas alcançadas nos últimos 
tempos pelo município, em conjunto 
com a população, para a freguesia. 
“Conseguimos que o Governo se pre-
dispusesse a fazer parte do compro-
misso para a resolução de algumas 
questões antigas”, sublinhou. E apon-
tou os exemplos da intervenção na 
Ribeira da Salgueirinha e da Unidade 
de Saúde Familiar de Pinhal Novo Sul.

Todavia, há outros objectivos na 
calha que dependem do Governo, 
como “uma nova variante à Estrada 
Nacional 252”, assinalou.

E, além de recordar o “investimen-
to [municipal] de largos milhões que 
valorizaram o território”, realçando 
a obra feita no sector da educação, 
deixou uma promessa: “Não deixa-
remos de apoiar e reforçar os apoios 
às nossas instituições”. 

A data foi abrilhantada com apon-
tamentos musicais, via online, a cargo 
da Orquestra Nova de Guitarras.

BREVES

Já está desde ontem disponível 
o projecto municipal de apoio 
social “Em linha para si". 
“Trata-se de um atendimento 
telefónico, confidencial, sem 
custos, acessível através 
do número 800 101 500, 
dirigido à população em 
condição de fragilidade 
social e económica”, explica a 
autarquia. O serviço funciona 
de segunda a sexta-feira.

A execução do projecto para 
arranjos exteriores da praceta 
nascente da Urbanização 
Nova Palmela, nesta vila, foi 
adjudicado por 3.444 euros, 
anunciou na última quarta-
feira a Câmara Municipal. O 
projecto “visa requalificar” 
o espaço com “a construção 
de uma zona de estada, 
para convívio e utilização 
intergeracional. 

A Câmara de Palmela e a 
Rota de Vinhos da Península 
de Setúbal vão promover, 
de 12 a 14 e de 19 a 21 deste 
mês, os Fins-de-Semana 
Gastronómicos dos 
Enamorados, em take away. 
Sushi na Vila e Taverna na 
Ladeira (ambos em Palmela), 
Casa da Pimenta (Quinta do 
Anjo), O Telheiro (Pinhal Novo) 
e Mar Até Cá (Marateca) são 
os cinco restaurantes que 
disponibilizam, mediante 
encomenda, menus 
românticos.

800 101 500
Linha de 
apoio já está 
a funcionar 

NOVA PALMELA
Projecto 
para praceta 
adjudicado

TAKE AWAY
Menus 
especiais para 
namorados

Os dois produtores 
destacaram-se com a 
conquista de medalhas
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SeixalNeste momento estão a decorrer 
as obras no Centro Comercial 
de Miratejo, em Corroios, para 
instalação da Loja do Munícipe 
de Miratejo, num investimento 
municipal de 32 mil euros.
Parte do investimento vai para 
“aquisição de um conjunto 

Centro Comercial de 
Miratejo vai receber Loja 
do Munícipe e empresas

de lojas para fixar empresas 
startup”, para além remodelação 
de outros espaços, avança o 
vereador Joaquim Tavares. 
Este equipamento municipal, 
que irá ser ampliado com novos 
serviços, terá o antigo cinema 
como sala de espectáculos.

EDUCAÇÃO

Novas 
instalações 
da Uniseixal 
apresentadas 
online

As novas instalações da Uniseixal - 
Universidade Sénior do Seixal já es-
tão concluídas e são apresentadas na 
próxima quinta-feira, 11 de Fevereiro, 
pelas 19h00, no âmbito da primeira 
sessão do ano do Fórum Seixal +.

Fórum este pensado e projectado 
pela autarquia, e que está de regres-
so às plataformas digitais do muni-
cípio, para “colocar em discussão 
temas de interesse estratégico para 
o concelho, e em que todos podem 
participar e dar o seu contributo”, 
refere a Câmara do Seixal.   

A sessão online dedicada à apre-
sentação das novas instalações 
Uniseixal irá decorrer no Facebook 
Município do Seixal e o debate “será 
aberto a todos os interessados que 
poderão colocar as suas questões 
através do email forumseixal@
cm-seixal.pt, as quais serão poste-
riormente respondidas pela equipa 
técnica do projecto”.

O contrato de comodato entre a 
Câmara do Seixal e a Casa do Edu-
cador do Seixal para a instalação da 
Uniseixal, foi assinado a 5 de Maio 
de 2020, através do qual a autar-
quia cedeu o direito de utilização 
por 30 anos do edifício do antigo 
Grémio da Lavoura, no Fogueteiro, 
para a construção das novas insta-
lações da Universidade Sénior do 
Seixal. 

O edifício, adquirido pelo muni-
cípio por cerca de 500 mil euros, 
foi remodelado para albergar os 
840 alunos e 92 professores que 
integram a Uniseixal. Na altura da 
assinatura do contrato, o presiden-
te da Câmara Municipal do Seixal, 
Joaquim Santos, referiu que “a im-
portância social e educativa desta 
obra vai colocar o concelho na linha 
da frente da qualidade das universi-
dades seniores no país.

A obra contou com um apoio mu-
nicipal na ordem dos 2 milhões de 
euros. 

Humberto Lameiras

VEREADORAPANDEMIA
PCP esclarece que Elisabete Adrião 
não tem pelouro e é eleita pelo PS

Autarquia já tem preparados três 
pavilhões para vacinar a população 

Com a Câmara Municipal do Seixal ge-
rida pela maioria CDU, a Organização 
Concelhia local do PCP diz que tem sido 
questionada quanto à vereadora Elisa-
bete Adrião, eleita na câmara, um nome 
que tem sido citado em notícias sobre 
a “vacinação indevida de técnicos que 
exercem funções no Centro Distrital da 
Segurança Social de Setúbal”.

Em comunicado, o secretariado da 
organização comunista esclarece que 
a vereadora em causa “é realmente 
vereadora sem pelouro na câmara 
Municipal do Seixal, eleita pelo Par-
tido Socialista”. Desta forma distancia 
os eleitos da CDU desta situação.

Referindo-se, ao geral, dos casos 
de vacinação indevida que têm sido 
noticiados, o secretariado comunista 
acrescenta que “repudia e condena 

O Pavilhão Multiusos da Quinta da 
Marialva, em Corroios, é um dos três 
espaços que a Câmara do Seixal já 
tem concluídos para funcionarem 
como centro municipal de vacina-
ção para a população, um processo 
estruturado em articulação com o 
Agrupamento de Centros de Saúde 
de Almada-Seixal.

Para além deste espaço, existem 
centros de vacinação no Pavilhão 
Desportivo Escolar Paulo da Gama, 
na Amora e no Pavilhão Desportivo 
do Portugal Cultura e Recreio no Sei-
xal, Arrentela, Aldeia de Paio Pires e 
Fernão Ferro, onde serão vacinados 
os utentes considerados prioritários, 
que serão previamente contactados 
directamente pelos Centros de Saúde.

Para o presidente da Junta de Fre-

atitudes abusivas e exige do Gover-
no que intervenha no sentido do 
seu esclarecimento e correcção de 
procedimentos de modo a impedir 
a repetição de mais situações des-
tas que colocam em causa o plano 
de vacinação, geram insegurança e 
potenciam o ataque ao Serviço Na-
cional de Saúde".

Ao mesmo tempo, a estrutura do 
PCP do Seixal defende que o pro-
cesso de vacinação tem de “avan-
çar o mais rapidamente possível e 
em segurança, salvaguardando em 
primeiro plano a vacinação dos pro-
fissionais de saúde, bombeiros e de 
todos aqueles que todos os dias são 
necessários para dar resposta à epi-
demia e dos grupos prioritários em 
função de critérios de saúde”.

guesia de Corroios, Eduardo Rosa, 
a utilização do Pavilhão Multiusos 
da Quinta da Marialva, é prova da 
“mais-valia” deste espaço ao serviço 
da população.

Das actividades que este equipa-
mento, construído através das “en-
tradas pagas em dois espectáculos 
das Festas de Corroios”, tem propor-
cionado à comunidade, de todas elas, 
“temos hoje a mais importante: ter ali 
montada toda a estrutura para a cam-
panha de vacinação, das populações 
de Seixal e Almada”, que ali se deslo-
que, comenta o autarca, que acredita 
que este pavilhão vai mais uma vez 
cumprir “com todas as condições”.

Devido à pandemia, a programação 
prevista para este pavilhão em Cor-
roios foi desmarcada. H.L.

Humberto Lameiras

RECOMENDAÇÃO JÁ PUBLICADA

Assembleia da República ‘manda’ Governo 
construir a breve prazo escola em Fernão Ferro   

A construção de uma escola dos 2.º 
e 3.º ciclos do ensino básico e secun-
dário na freguesia de Fernão Ferro, no 
concelho do Seixal, deverá “iniciar-se 
a breve prazo”. Assim o recomenda a 
Assembleia da República ao Governo, 
através da Resolução n.º 44/2021, 
publicada em Diário da República a 
3 de Fevereiro.

O mesmo documento ‘manda’ que 
a construção seja feita “em terrenos 
já disponibilizados pela Câmara Mu-
nicipal do Seixal e reservados na res-
pectiva Carta Educativa” do concelho.

Esta recomendação da Assembleia 
da República vem no seguimento da 
resolução aprovada no Parlamento, a 
22 de Dezembro do ano passado, por 
todos os partidos, com a abstenção 
da bancada do PS. A votação aten-
deu assim a uma petição com mais 
de 4 mil assinaturas de pais e encar-
regados de educação de alunos das 
escolas de Fernão Ferro, e que teve o 
apoio da Câmara Municipal do Seixal.

Joaquim Santos diz que não vai suavizar pressão sobre o Governo

DR

Agora a aguardar que o Governo 
cumpra a recomendação, é muito 
provável que o executivo municipal 
continue a insistir para que a obra se 
inicie mesmo “a breve prazo”, isto 
tendo em conta o que disse o presi-
dente da câmara do Seixal, Joaquim 
Santos, aquando da aprovação des-
te estabelecimento de ensino pela 
maioria da Assembleia da Repúbli-

ca. “Vamos continuar a pressionar o 
Ministério da Educação e o Governo 
para avançar com o projecto e depois 
com as obras".

Em comunicado, a Câmara Muni-
cipal do Seixal avança que esta es-
cola em Fernão Ferro é de “extrema 
importância para o concelho e para 
os munícipes, uma vez que residem, 
actualmente nesta freguesia, quase 

20 mil habitantes, dos quais cerca de 
2 800 têm até 14 anos”.

E acrescenta que “é essencial que 
seja garantida a igualdade de aces-
so de todos os alunos do concelho 
a uma educação com qualidade”, o 
que será reforçado com a construção 
desta escola.

Mais “indispensável” é quando os 
encarregados de educação dos alunos 
que frequentam as três escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico em Fernão Fer-
ro, “são obrigados a procurar oferta 
educativa muitas vezes no concelho 
vizinho, dada a inexistência de uma 
escola dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e secundário neste território”.  

É que a Escola Básica Dr. Carlos 
Ribeiro, sede do Agrupamento de 
Escolas de Pinhal de Frades, que 
abrange as escolas da freguesia de 
Fernão Ferro, conta com cerca de 8 
turmas a mais do que a sua capacida-
de, o que a torna “insuficiente para 
garantir os interesses dos munícipes 
desta freguesia e assegurar o direito 
a uma escola pública e de qualidade 
para todos”, refere a autarquia.
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Seixal

“Trabalho para comer enquanto
muitos fazem-no em razão do seu ego” 

Concretizou o seu sonho 
de criança depois de 
uma vida movimentada. 
Pinta sobre papel, 
tela e cortiça

DR

José Augusto

Hugo Castanheira trabalha no n.º 1 
do Largo da Igreja, no núcleo antigo 
do Seixal onde já estiveram sediados 
os Paços do Concelho. O relógio do 
templo pontua de hora a hora o labor 
do pintor para quem “uma obra tem 
que lhe dizer qualquer coisa, contar-
-lhe uma história”.

Os pais viviam em Paio Pires e 
mudaram-se para o Seixal quando ele 
tinha um mês de vida. “Nessa altura, 
aqui, a vida era mais barata, incluindo 
as rendas de casa. Hoje, a situação 
inverteu-se”, explicou o artista, que 
diz por brincadeira que “se não tives-
se nascido em 1974, não teria havido 
a Revolução de Abril”.

 “Paio Pires era muito procurada 
por operários de todos os pontos do 
país, pois a Siderurgia laborava em 
toda a capacidade”. A sua infância 
e adolescência não diferirá das dos 
seus coetâneos: frequentou a Escola 
José Afonso, também conhecida pela 
escola das Cavaquinhas, praticou hó-
quei em patins, na posição de guarda-
-redes e, depois, basquetebol, tendo 
passado pelas classes de formação 
do Benfica.

Lição cruel mas proveitosa
Aos 18 anos de idade, decidiu “inde-
pendentizar-se” e abalou para Ingla-
terra, “empurrado por mais umas das 
crises” que afectou de sobremaneira 
a juventude. “Foi a minha experiên-
cia de vida mais cruel, mas também 
a mais positiva”, salienta. Foi na terra 
de sua majestade que passou o pri-
meiro Natal longe dos pais. 

“Comecei por lavar pratos num res-
taurante chinês, depois trabalhei em 
catering num colégio militar, até que 
regressei a Portugal numa viagem de 
mala às costas, quer dizer, à boleia”, 
assim descreve um período da sua 
existência. 

Sol de pouca dura. Tempos depois 

do Seixal e para a preservação das ar-
tes e memória das suas gentes”, nas 
palavras de Hugo Castanheira. “Por 
conseguinte, promove encontros 
para avivar a tradição oral da região, 
ou sessões literárias que tenham a 
ver, de uma maneira ou outra, com o 
Seixal, seu folclore e história”. 

Certo dia, o pintor pediu à Asso-
ciação um “espaço para se consa-
grar a um trabalho mais direcionado 
para o público em geral, de modo 
a aprofundar a interacção entre a 
L1B e a população. A associação 
acedeu ao meu pedido e o espaço 
é este, onde nos encontramos”. E 
continua: “Como lhe disse, come-
cei a pintar sozinho, corria o ano 
de 1997, para tornar realidade o 
meu sonho de criança. Felizmen-
te, passado pouco tempo, comecei 
a vender quadros, mas orientando 
o meu trabalho para a concretiza-
ção de uma obra que me transmita 
um sentimento, que me conte uma 
história”. 

Foi o Seixal que acolheu a primei-
ra exposição do artista. Verificou, 
então, que a grande maioria das 
pessoas não comprava quadros, 
mas adquiria pequenos objectos, 
como cascas de ostra pintadas. Hu-
go pinta sobre papel, tela ou corti-
ça, mas também em outros mate-
riais. “Continuo a fazer peças várias 
e a pintar em cortiça. A associação 
tinha pedaços de cortiça por todo o 
lado e eu pensei dar-lhes utilidade. 
Houve quem fizesse outras coisas, 
como brincos, por exemplo”, recor-
da o artista. 

“Certa ocasião, alguém da Câmara 
do Seixal viu o meu trabalho, gos-
tou e fez-me uma encomenda de 
algumas peças destinadas a ofertas 
protocolares. Acho que haverá já 
trabalhos meus na China, no Japão 
ou em Timor”, revela Hugo Casta-
nheira, que desenvolveu uma nova 
tecnologia: o fingimento de azulejo 
em cortiça. 

Hugo Castanheira tem um filho 
do seu “casamento inglês”, o mais 
velho dos quais tem 23 anos, outro 
de uma segunda relação, e uma fi-
lha da sua actual companheira, com 
apenas três anos. Algum deles tri-
lhará a senda artística do pai? O 
tempo o dirá.   

regressa ao Reino Unido e, digamos 
assim, a coisa correu muito melhor. 
“Como conheço várias línguas e vi 
reconhecida a eficiência do meu 
trabalho, alcancei funções de res-
ponsabilidade numa empresa mul-
tinacional, que, em busca de mão-
-de-obra barata, abriu uma filial no 
nosso país. E cá estou eu outra vez 
em Portugal”. 

Outros factos enaipam na sua 
movimentada existência: deixa a 
multinacional por razões pessoais, 
abre um restaurante e, em 1997, 
dedica-se exclusivamente à pintu-
ra. Não frequentou cursos, não pas-
sou por nenhuma escola de belas 
artes, deitou apenas ao seu imenso 

HUGO CASTANHEIRA, PINTOR E ARTESÃO

talento. É um genuíno autodidacta. 
“Desde criança que quis ser pintor”, 
confessa, e talvez aqui esteja toda a 
explicação do êxito que vai cimen-
tando dia a dia.

“Sabe? Acho que há uma certa dife-
rença entre mim e a maior parte dos 
outros pintores: é que eu trabalho pa-
ra comer e para que os meus possam 
comer, enquanto muitos fazem-no 
em razão do seu ego!”, diz.

Associação Cultural L1B 
O professor integra a Associação Cul-
tural L1B, cujos alicerces foram lança-
dos pela professora Gabriela Bena-
vente, há cerca de uma década. “A L1B 
trabalha para a dignificação do nome 

Come cei a pintar 
sozinho para 
tornar realidade 
o meu sonho 
de criança. 
Felizmen te,
comecei a 
vender quadros 

Para além das telas, pinta em cortiça e desenvolveu uma nova técnica para dar arte e realidade a este material  

Hugo Castanheira diz que não passou por escola de belas artes, aprendeu pelo seu punho e talento 
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não rejeite a possibilidade de se envolver um novo relaciona-
mento. 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 aplica-
ções 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
N o  p l a n o  a m o r o s o,  s e n t e - s e  m u i t o  a p a i xo n a d o  e  t e m  r e -
ceio de mostrar os seus sentimentos. No plano profissional, te-
rá 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 
renovados. 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 profissional – 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 
deceções. Nem todas as promessas serão cumpridas esta semana. No plano profis-
sional – 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
N o  p l a n o  a m o r o s o ,  r e l a ç õ e s  s ã o  c o r r e s p o n d i -
d a s  e  r e g i d a s  p o r  s i  e  p e l o s  s e u s  i n t e r e s s e s .  C o n t r o l e 
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 com-
preender 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

O CDS que já foi o partido 
do táxi, provavelmen-
te, será o partido da 
lambreta, da bicicleta, 

ou de coisa nenhuma. Este par-
tido, que foi um dos fundadores 
da nossa democracia e alegado 
representante da doutrina so-
cial da Igreja, pode ser vítima do 
equívoco político deste sistema 
multipartidário. E, pura e sim-
plesmente, extinguir-se.

O problema do CDS, ao con-
trário do que se possa pensar, 
devido à atual luta de galos pela 
sua liderança e depois da curta 
permanência de Assunção Cris-
tas, não tem a ver com a maior ou 
menor capacidade do seu atual 
presidente, Francisco Rodrigues 
dos Santos. Tem a ver sim, com o 
equívoco político que represen-
tam os três tradicionais partidos 
do chamado arco do poder; PS, 
PSD e CDS. Tem também a ver 
com o aparecimento de novos 
partidos de direita; Iniciativa Li-
beral, Livre e, nomeadamente, 
o Chega de extrema direita, de 
André Ventura.

O equívoco político, é que ne-
nhum destes três partidos repre-
sentam as ideologias que dizem 
representar; o socialismo, a so-
cial-democracia e a democracia 
cristã. Estão subordinados ao 
capitalismo. Nomeadamente, o 
que menos deveria estar; o PS. 
Esse é que é o grande equivoco 
e o drama dos nossos dias. Não 
só em Portugal, evidentemente. 
Os trabalhadores, os reformados, 
os desempregados, as pessoas 
de uma maneira quase geral, os 
povos, estão desiludidos. As as-
simetrias sociais acentuam-se. Os 
ricos estão cada vez mais ricos e 
os pobres cada vez mais pobres. 
Além disso, o sistema capitalista, 
visa essencialmente o lucro. Não 
olhando a meios para o conseguir. 
Os recursos naturais vão-se es-
gotando e os desequilíbrios am-
bientais, a poluição da terra, dos 

Crise social e equívoco político

OPINIÃO

Francisco Ramalho

Ex-bancário, Corroios

rios e dos mares, dá origem às tão 
nefastas alterações climáticas.

Perante tudo isto,  surgem 
então novos partidos, mas não 
partidos novos. Ou seja, com a 
mesma prática dos anteriores. 
E, pior que isso, surgem os de-
magogos, os populistas e os que, 
dizendo-se anti-sistema, o que 
pretendem no fundo, é impor mé-
todos prepotentes e antidemo-
cráticos, de má memória. No sé-
culo passado, conduziram a duas 
devastadoras guerras mundiais e 
coisas tão hediondas como o ho-
locausto. Procuram dividir para 
reinar. São contra as minorias 
étnicas, contra os emigrantes, 
contra os que são efetivamente 
anti-sistema.

Apesar da tão prodigiosa evo-
lução tecnocientífica e da glo-
balização que poderiam ser um 
bem para toda a humanidade, são 
apenas para uma minoria.

Portugal, a Europa, o mundo, 
vivem dias sombrios. Mais negros 
ainda, por causa da pandemia que 
veio expor mais as chagas da de-
sigualdade e da injustiça, do ca-
pitalismo.

Que fazer? Esperar confinados 
em casa que a crise passe? Claro 
que agora temos de estar con-
finados. Mas não eternamente! 
Com os devidos cuidados, temos 
de sair e fazer o essencial. Temos 
de confiar em quem nos trata, na 
ciência, confiar em nós próprios e 
em todos aqueles que querem sa-
cudir de vez os vírus. Da doença, 
da fome, da injustiça. E há cura 
para isso! Para além dos fármacos 
e das vacinas, há a política. Mas 
sem equívocos!

Surgem en tão 
novos partidos, 

mas não 
par tidos novos. 

Ou seja, com a 
mes ma prática dos 
anteriores. E, pior 
que isso, surgem 

os demagogos, 
os populistas 

e os que,
dizendo -se 

anti-sistema, o 
que pretendem 

no fundo, é 
impor métodos 
pre potentes e 

antidemocráticos, 
de má memória
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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

Necrologia

FALECEU

ENG. OCTÁVIO NUNES 
D’OLIVEIRA 

Sua esposa e demais familia, cumprem o 
doloroso dever de participar o falecimento 
de seu ente querido e que o funeral se 
realiza amanhã dia 10 pelas 14 horas da 
Igreja de São Paulo em Setubal, para o 
Complexo Funebre de Setubal. 

SERVILUSA - AGÊNCIA FUNERÁRIA SETÚBAL
SERVIÇO PERMANENTE - 800 204 222

PUBLICIDADE

3

COMUNICADO
A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência 
para o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu 
níveis absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo 
tem todos os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a 
compreensão de todos para eventuais atrasos ou incómodos que 
possam resultar desta situação de exceção.

Apelamos a toda a população para que respeite, com o maior zelo, 
as regras definidas ao abrigo do atual estado de emergência, 
para que a situação se possa normalizar o mais rapidamente 
possível.

... que é possivel fazer a cremação 
das ossadas resultantes do levan-
tamento dos restos mortais do seu 

ente querido?
Para mais informações e garantia de 
melhores preços dirija-se à funerária 

Armindo ou telefone para...

Você sabia?Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!
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DR

Região

Catarina Martins reuniu 
com a direcção da 
Escola Profissional 
de Almada

ALMADA

BE defende reabertura das escolas assim que 
for possível, mas só com condições e segurança 

A coordenadora do BE, Catarina 
Martins, defendeu ontem que as es-
colas devem reabrir “assim que for 
possível”, mas só quando for seguro 
e houver condições para tal, como o 
desdobramento de turmas e rastreios 
através de testes covid-19.

Catarina Martins reuniu-se com a 
direcção da Escola Profissional de Al-
mada para assinalar o regresso às au-
las em regime não presencial, tendo 
sido questionada sobre o momento 
para a reabertura das escolas.

“Nós temos amanhã [hoje] mesmo 
dados novos dos epidemiologistas e 
iremos ouvi-los com muita atenção. 
Nós temos dito que assim que for 
possível devem reabrir sobretudo as 
escolas dos ciclos mais jovens. Fala-
mos das creches, do pré-escolar, do 
primeiro ciclo como prioritários nessa 
reabertura que deve ser feita quando 
for possível, só quando for possível e 
assim que for possível”, defendeu.

Para que reabertura possa aconte-
cer, na perspectiva da líder bloquista, 
são necessárias “várias condições”, 
entre as quais a garantia do “desdo-
bramento de turmas, nomeadamente 
utilizando outros espaços e contra-
tando mais pessoal”.

“O Bloco de Esquerda fez esta pro-
posta ainda antes de começar o ano 
lectivo, ou seja, reforçar as escolas 
com pessoal para permitir o desdo-
bramento das turmas, que as escolas 
funcionassem em espaços mais am-
plos”, lembrou.

Outra condição muito importan-
te, acrescentou Catarina Martins, 
são os rastreios com testes nas 
escolas.

“Não há condições de reaber-
tura de nenhum ciclo de ensino 
sem se garantir desdobramento 
de grupos e sem se garantir ras-
treios. Para isso é preciso contra-
tação de pessoal, é preciso pôr os 
testes no terreno”, sintetizou. Na 

Líder bloquista diz que não há condições de reabertura sem garantir rastreios nas escolas

DR

“As escolas são necessárias, sim. 
Quando for possível, só quando for 
possível e for seguro”, apontou. 
Catarina Martins aproveitou ainda 
esta visita para recordar a iniciativa 
legislativa - uma apreciação parla-
mentar - apresentada pelo BE e 
que vai ser discutida esta semana 
no parlamento "sobre os apoios aos 
pais e, nomeadamente, os pais das 
crianças mais jovens".

"Estão numa situação muito 
complicada porque como nós 
compreendemos estas crianças 
não podem ficar sozinhas. É muito 
importante estender o apoio que 
é dado aos pais que ficam em casa 
a 100% e não só 66%. Para muitas 
famílias e muitas famílias monopa-
rentais o salário da mãe é muitas 
vezes o único que entra, cortá-lo 
num terço é impossível para pagar 
as contas", explicou.

Outro dos aspectos desta iniciativa, 
segundo a líder do BE, prende-se com 
o facto de quem está em teletrabalho 
neste momento não poder escolher 
ficar a apoiar os filhos.

"Para algumas idades isso po-
de ser possível, mas algum de nós 
acredita que é possível estar todo 
o dia em teletrabalho ao mesmo 
que tempo que se toma conta de 
crianças de quatro, cinco, seis, sete 
anos? Não é possível. Elas não são 
autónomas no ensino à distância e, 
portanto, não só é preciso alargar 
o apoio aos pais para 100%ccomo 
é preciso garantir que quem está 
em teletrabalho e tem crianças em 
idades mais jovens possa também 
optar por ficar a dar apoio aos filhos 
porque é francamente impossível, 
em muitas casas, neste momento, 
este equilíbrio entre o teletrabalho 
e tomar conta de crianças muito jo-
vens", defendeu.

A Assembleia da República de-
bate na quinta-feira as apreciações 
parlamentares do BE e também do 
PCP ao decreto-lei do Governo de 
22 de Janeiro que "estabelece um 
conjunto de medidas de apoio no 
âmbito da suspensão das activida-
des lectivas e não lectivas presen-
ciais". Lusa

A Assembleia 
da República 
debate na 
quinta-feira as 
apreciações 
do BE e do PCP 
às medidas do 
Governo de 
apoio no âmbito 
da suspensão 
das aulas 
presenciais

ALCÁCER DO SAL

Central Solar 
do Sado 
arranca em 
Março com 
28 mil painéis

A nova Central Solar do Sado, actual-
mente em processo de construção, 
vai entrar em funcionamento no final 
do próximo mês de Março na fregue-
sia da Comporta, no concelho de Al-
cácer do Sal, com 28 mil e 512 painéis 
operacionais.

Já em avançado estado de insta-
lação, a Central Solar do Sado vai 
ter a capacidade de “satisfazer os 
consumos de electricidade de mais 
de 13 mil habitações”, explicou a 
autarquia alcacerense através de 
nota de Imprensa. “Com todas as 
estruturas de seguimento solar ins-
taladas, com 525w e três inverso-
res de potência unitária 4360kVA 
colocados”, a nova estrutura “está 
prestes a entrar em funcionamen-
to”, ocupando “cerca de 38 hecta-
res e cuja produção estimada é de 
29,5GWh”.

“Prevê-se que as instalações da 
Central Solar do Sado recebam, em 
breve, a visita do presidente da Câ-
mara Municipal de Alcácer do Sal, 
Vítor Proença”. A empresa responsá-
vel é a ProCME, constituída em 1983 
com vista “às áreas da electricidade, 
telecomunicações e manutenção in-
dustrial”. Actualmente, as suas áreas 
de negócio centram-se nas “unidades 
de geração de energia e/ou sistemas 
de controlo de qualidade do ar, ser-
viços de manutenção e assistência à 
rede eléctrica, energias renováveis, 
gás, telecomunicações, tecnologia 
UAV, sistema de informação geo-
gráfica (SIG) e água, saneamento e 
ambiente”.

Central pode abastecer 13 mil casas

óptica da líder do BE, a reunião 
para avaliar a situação epidemio-
lógica da covid-19 em Portugal, 
que decorrerá na terça-feira, “se-
rá importante para se avaliar essa 
possibilidade”.
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A vacina para a covid-19, esse 
avanço tão aguardado por 
todos, a luz ao fundo do 
túnel que traz esperança 

para este período difícil que vive-
mos, está aí.

A comunidade científica foi capaz 
de responder a esse desejo, procu-
rando, num esforço notável, uma 
solução, a vacina.

Mas, se temos fortes motivos para 
aplaudir esse esforço da ciência, so-
bram motivos para ficarmos inquie-
tos, face à forma como a UE está a 
gerir o processo de aquisição e dis-
tribuição de vacinas.

Parece que conseguimos o mais 
difícil, mas o mais fácil ameaça em-
perrar nos interesses do costume.

De facto, o caminho seguido pela 
UE está a dificultar o acesso rápido à 
vacina. E não são só Os Verdes que o 
afirmam, numa declaração conjunta, 
seis Estados membros, fizeram saber 
que consideram inaceitáveis os atra-
sos no fornecimento de vacinas, que 
estão a descredibilizar o processo de 
vacinação da UE.

Vamos aos factos. A UE não só 
pagou a produção das vacinas, e 
já agora, pagou com o dinheiro das 
pessoas que necessitam delas, co-
mo também, com o dinheiro dos 
mesmos, financiou a respetiva in-
vestigação, os ensaios, os seguros 
de risco, para o caso da investiga-
ção não ter sucesso, libertou os 
laboratórios de quaisquer respon-
sabilidades se houver efeitos inde-
sejáveis das vacinas e comprou-as 
antes de existirem.

Mas a “descoberta” é pertença 
exclusiva das farmacêuticas, o que 
significa que só elas as podem pro-
duzir e, claro está, ao ritmo que me-
lhor encaixar nas suas estratégias de 
negócio. Quanto aos cidadãos que 
financiaram a “descoberta”, ficam de-
pendentes dos interesses comerciais 
dos laboratórios…

Com a opção de recorrer às 
Parcerias Público-Privadas (PPP) 
com algumas multinacionais far-
macêuticas e por essa via ficar 
literalmente “amarrada” aos in-

E Portugal de que está à espera?

OPINIÃO

José Luis Ferreira

teresses delas, a UE está a colher 
o que semeou.

Para além disso, é absolutamente 
inadmissível que elementos impor-
tantes dessas PPP, como sejam os 
custos das vacinas, a propriedade 
intelectual, as garantias quanto aos 
prazos de entrega e outros elemen-
tos relevantes continuem…secretos. 
Sim, secretos.

À margem dos negócios das PPP 
e da UE, estão em estudo e em pro-
dução outras vacinas, sendo que 
mais de uma dezena delas, viram 
já “luz verde” por parte das res-
petivas autoridades, algumas até 
produzidas por organismos públi-
cos e que, através de acordos que 
dispensam os monstruosos custos 
de patentes, podem ser fabricadas 
em países diferentes daquele onde 
foi “descoberta”.

Não terá sido, aliás, por acaso, que 
alguns Estados membros, como a 
Alemanha, se apressaram a mani-
festar a intenção de se libertarem 
do modelo da UE, para dessa forma 
poderem diversificar as opções re-
lativamente à aquisição de vacinas, 
tendo em vista um processo mais 
rápido de vacinação.

Ora, face a tudo isto, impõem-se 
perguntar: E Portugal de que está à 
espera? Não seria sensato e urgen-
te ponderar a compra de vacinas 
noutros países, fora do modelo 
e do quadro da UE? Não haveria 
mais garantias de o processo de 
vacinação ser mais célere e mais 
rápido chegar a todas e a todos os 
portugueses?

Deputado do PEV

Não seria 
sensato 

e urgente 
ponderar 
a compra 

de vacinas 
noutros países, 
fora do modelo 

e do quadro 
da UE?

Revista de Vinhos premiou 
aquele que considera 
“um dos grandes 
enólogos de Portugal”

Domingos Soares Franco, enólogo 
que soma 40 vindimas e 39 anos na 
empresa da sua família, a José Maria 
da Fonseca, acaba de ser distinguido 
com o Prémio “Personalidade do Ano 
no Vinho”, pela Revista de Vinhos.

 Para a Revista de Vinhos, esta 
nomeação deve-se ao papel funda-
mental que Domingos Soares Fran-
co assumiu no desenvolvimento do 
sector do Vinho em Portugal. É um 
novo-mundista, que através do seu 
percurso e formação nos EUA, trouxe 
com ele a necessidade de reinventar 
a forma de fazer vinho em Portugal.

Domingos Soares Franco, percor-
reu o mundo à procura dos melhores 
equipamentos e dedicou grande par-
te do seu trabalho a testar e replantar 
vinhas, tornando ainda mais diverso o 
campo experimental de castas da sua 
família.  A Revista descreve-o como 
um "nome incontornável da enologia" 
portuguesa, "dos mais conhecedores 
das tendências internacionais, que 
tanto pode assumir o blend de um 
moscatel fortificado extraordinário 
como surpreender-nos com um vi-
nho sem álcool. É embaixador da José 

DOMINGO SOARES FRANCO

Enólogo da José Maria da 
Fonseca é Personalidade 
do Ano no Vinho

Maria da Fonseca e dos vinhos portu-
gueses no mundo, é carismático e um 
dos grandes enólogos de Portugal.

  A noticia desta distinção foi rece-
bida, por Domingos Soares Franco, 
com muita emoção e alegria. A sua 
primeira reacção foi fazer um filme 
muito rápido das suas memórias de 
toda a vida, visualizando a cara das 
pessoas que mais o influenciaram. 
Afirma estar “extremamente con-
tente e agradecido pela Revista de 
Vinhos me ter nomeado como “Per-
sonalidade do Ano”. 

Agora, confessa, “é tempo de 
abrandar, mas sempre pensando 
no futuro, na inovação, a tentar im-
plementar novas ideias, nunca es-
quecendo as raízes e a herança do 
passando”. São tempos que o fazem 
pensar e recordar as pessoas que ti-
veram um papel muito importante na 
sua vida: os seus pais, os cinco filhos, 
o tio António e todo o pequeno grupo 
de enólogos e viticultores formados 
em França, pessoas que deram o pon-
tapé de saída em Portugal nos vinhos. 

 Como celebração da sua 40º vin-
dima, ainda em 2020, Domingos Soa-
res Franco apresentou os mais recen-
tes lançamentos da Colecção Privada 
Domingos Soares Franco: dois novos 
tintos monovarietais - Colecção Pri-
vada DSF Malbec e Colecção Privada 
DSF Cabernet Sauvignon e a nova 
colheita e packaging do Colecção 
Privada DSF Moscatel Cognac.

Domingos Soares Franco recebeu a notícia com emoção e alegria

DR

06h00 do dia seguinte, na zona 
entre a Avenida Joaquim José 
Fernandes e as ruas César Coelho, 
Grão Vasco e Miguel Bombarda. 
Por este motivo, o município 
informa que este corte poderá 
afectar igualmente a qualidade do 
fornecimento de água nas restantes 

zonas da freguesia do Lavradio, 
lamentando os incómodos 
causados aos residentes. Para mais 
informações, a câmara adianta 
que os habitantes poderão entrar 
em contacto com o Gabinete de 
Estudos e Projectos (212068068 ou 
212068574/8631) da edilidade. 

Corte de água 
hoje e amanhã 
no Barreiro

No âmbito da empreitada 
de reabilitação da rede de 
abastecimento de água da Rua 
Cândido Manuel Pereira, no 
Barreiro, a autarquia anunciou que 
vai interromper o fornecimento à 
população esta terça-feira, entre 
as 23h00 e, previsivelmente, até 
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Desporto

Câmara Municipal de Setúbal ajuda
Vitória a encontrar investidor

A Câmara Municipal de Setúbal está 
empenhada na tentativa de encon-
trar soluções que permitam ao Vitória 
Futebol Clube sair da grave situação 
financeira em que se encontra. A re-
velação foi feita pela própria presi-
dente do município, Maria das Dores 
Meira, que adiantou em entrevista 
concedida à SIC que já encetou inclu-
sivamente contactos no sentido de 
ajudar o principal emblema despor-
tivo da região.

“Andamos a falar com algumas 
embaixadas, as coisas estão a andar 
bem. Estamos a falar com empresas 
privadas. Há-de aparecer alguém, vai 
aparecer alguém”, disse a autarca es-
perançosa nas intervenções que fez 
na reportagem emitida no sábado por 
aquele canal de televisão, deixando a 
garantia de que os setubalenses “não 
vão ceder porque são de Setúbal e 
são do Vitória”.

Carlos Silva, presidente do Vitória 
desde finais de Dezembro de 2020, 
não tem dúvidas de que a única solu-
ção para o clube passa pela entrada 
de um investidor e a estratégia passa 
por permitir construção nos terrenos 
do Bonfim. Para tal ser possível, a au-
tarquia desempenha um papel fulcral, 
vinca. “A parte imobiliária é a que tem 
maior número de soluções. O estádio 
não precisa sair daqui, há soluções 
para modificar o estádio e torná-lo 
moderno. Para isso há um factor 
muito importante, que é decisório, 
a Câmara Municipal de Setúbal”.

Detentora dos direitos de superfí-
cie dos terrenos do estádio do Bon-
fim, a Câmara Municipal assegura 
que, independentemente do que o 

Ricardo Lopes Pereira

“Andamos a falar com 
embaixadas e empresas 
privadas”, revela a 
autarca Maria das 
Dores Meira

PRESIDENTE DO CLUBE DIZ QUE “HÁ SOLUÇÕES PARA MODIFICAR O ESTÁDIO E TORNÁ-LO MODERNO”
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futuro reserve, defenderá de forma 
intransigente os interesses do clube 
e da cidade. “Não pode é estar em sal-
do e ser entregue a qualquer preço a 
pessoas cujos interesses especulati-
vos estejam acima dos interesses do 
Vitória. No prato da balança tem de 
haver as duas coisas: tem de ser bom 
para a cidade e para o Vitória”.

Apesar dos esforços desenvolvi-
dos até ao momento, Maria das Do-
res Meira sublinha que nada ainda foi 
conseguido, mas mostra-se optimista 
em relação ao futuro. “Ainda não apa-
receu essa solução. Estamos a ajudar 
o Vitória em relação a isso. Acho que 
somos capazes de motivar as pessoas 
a virem cá investir”, disse em alusão à 
possibilidade de permitir a constru-
ção no Bonfim para salvar o Vitória 
com todas as garantias do investidor.

Na reportagem da SIC, o líder dos 
vitorianos, Carlos Silva, confessou 
que a direcção a preside desconhece 

a real dimensão da situação financei-
ra do clube e da SAD, dando como 
exemplo as informações díspares 
existentes. “O presidente da mesa 
da Assembleia-Geral [David Leonar-
do] tem três documentos com eles e 
todos têm valores diferentes. O Vitó-
ria não tem receitas. A única que vai 
tendo são as quotas pagas pelos seus 
associados”.

Não obstante as dificuldades 
existentes, o dirigente promete aos 
sócios do clube que tudo fará para 
manter a SAD solvente. “A nossa pri-
meira intenção é tentar salvar a SAD, 
vamos lutar para o fazer”. Por outro 
lado, Maria das Dores Meira não es-
condeu o seu sentimento, transversal 
a todos os que gostam do Vitória, pela 
situação actual. “Estamos a viver um 
momento muito complicado, um mo-
mento muito triste na cidade, tendo 
em conta que a história do Vitória e 
da cidade se confundem”.

Estádio nas mãos do município  
a 1 de Setembro
Recorde-se que a 1 de Setembro de 
2020, quando a Câmara adquiriu 
os direitos de superfície do estádio 
do Bonfim, Maria das Dores Meira 
congratulou-se pelo feito. “Hoje foi 
o dia em que o estádio do Vitória FC 
foi libertado das mãos dos credores, 
voltando à posse do Município de Se-
túbal. A Câmara Municipal de Setúbal 
deu hoje o passo final para garantir a 
posse do estádio do Bonfim ao adqui-
rir em hasta pública, por um milhão e 
meio de euros, os direitos de superfí-
cie colocados à venda no âmbito do 
processo de insolvência da empresa 
que foi detentora destes direitos”.

Sobre a operação que permitiu a 
aquisição, a autarca adiantou na al-
tura na sua página do Facebook: “na 
verdade, e apesar de a aquisição ter 
sido realizada, formalmente, pelo va-
lor indicado, a autarquia não teve de 

pagar qualquer quantia e fica ainda 
com um crédito remanescente de 
cerca de 600 mil euros, uma vez que 
já tinha na sua posse direitos no valor 
de mais de 2,1 milhões adquiridos ao 
BCP em Julho”.

E acrescentou: “a cidade e clube 
ficam assim com a garantia de que 
o estádio, ainda que, e sempre, na 
posse plena do município, poderá 
continuar a ser utilizado para a fina-
lidade para que foi construído pelos 
setubalenses e o Vitória fica livre da 
preocupação de perder o seu histó-
rico campo em qualquer operação 
imobiliária especulativa”.

Finalizando a publicação com uma 
garantia: “tal como escrevi há dias 
aqui, e agora repito, e como sempre 
tem acontecido, continuaremos ao 
lado do Vitória Futebol Clube para o 
apoiar na procura das melhores solu-
ções que assegurem a sua viabilidade 
futura”.

Maria das Dores Meira liderou em Novembro uma visita técnica ao estádio do Bonfim, que passou a integrar o património do município
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piedenses, depois de três empates 
e outras tantas derrotas nos 
últimos seis encontros realizados 
e foi também a primeiro êxito 
alcançado por Mário Nunes, o novo 
treinador da equipa da margem sul 
do Tejo.
Depois de uma primeira parte 

muito cautelosa, onde nenhuma 
das equipas arriscou, que terminou 
sem golos. O melhor estava para 
vir no segundo tempo com o 
golo marcado pelo internacional 
venezuelano que fez a sua estreia a 
titular pela nova equipa, depois de 
se ter transferido do Arouca.

Cova da Piedade 
volta a ganhar 
dois meses 
depois

Um golo marcado por Anthony 
Blondell, aos 60 minutos, na 
sequência de um pontapé de 
canto, deu a vitória ao Cova da 
Piedade no confronto que teve 
com o Sporting da Covilhã relativo 
à 19.ª jornada da II Liga. 
Este foi o regresso às vitórias dos 

FUTEBOL FEMININO 

Amora 
obtém vitória 
importante 
em casa do 
Estoril Praia

O Amora obteve uma importante vi-
tória no Centro de Treinos e Forma-
ção Desportiva no jogo que disputou 
com o Estoril Praia, referente à quar-
ta jornada da fase de manutenção e 
descidas da Liga BPI.

Foi uma exibição bem conseguida 
da equipa da margem sul do Tejo que 
se colocou em vantagem aos 11 mi-
nutos por Carla Silva dando o melhor 
seguimento a um pontapé de canto 
cobrado do lado direito do seu ata-
que, mantendo-se a vantagem de 
1-0 até ao intervalo, muito por culpa 
do poste direito da baliza estorilista 
que devolveu uma bola chutada por 
Mafalda Marujo na cobrança de uma 
grande penalidade. 

A equipa azul e branca voltou a 
entrar bem na segunda parte e dois 
minutos depois do recomeço Mafal-
da Marujo não desperdiçou a opor-
tunidade para fazer o 2-0, marcando 
de cabeça na sequência de um livre 
lateral. 

As canarinhas reagiram e Ana 
Viegas reduziu a desvantagem na 
recarga a um penalti por si cobrado 
e defendido por Ana Rita Oliveira.

As amorenses não acusaram o 
golo e acabaram por ampliar a van-
tagem por Nadine Cordeiro (80’) 
que aproveitou da melhor forma o 
adiantamento da guarda-redes do 
Estoril para lhe fazer um chapéu de 
aba larga com um remate efectuado 
a mais de 30 metros.

Com esta vitória a equipa da mar-
gem sul do Tejo passou a somar 11 
pontos continuando em terceiro 
lugar com menos dois pontos que o 
Ouriense (que tem mais um jogo) e 
Estoril (com mais dois jogos). 

No próximo domingo, 14 de Feve-
reiro, o Amora desloca-se ao Campo 
Francisco Lázaro, em Lisboa, para 
defrontar o Futebol Benfica em jogo 
que se encontra em atraso da segun-
da jornada.   

José Pina

José Pina

Transformação 
do equipamento 
desportivo só foi 
possível com um 
investimento municipal 
de 2,2 milhões de euros 

SEIXAL CLUBE 1925

Executivo camarário visitou 
Estádio Municipal do Bravo

O executivo municipal visitou o Está-
dio Municipal do Bravo, onde pôde 
verificar de perto a grande transfor-
mação que se operou neste equi-
pamento desportivo, que teve um 
investimento municipal de cerca de 
2,2 milhões de euros.

Joaquim Santos, presidente da Câ-
mara Municipal do Seixal, adiantou 
que “para além das obras em curso 
da reformulação da iluminação com a 
substituição dos projectores existen-
tes por um novo equipamento LED e 
a manutenção geral do relvado sinté-
tico nos dois campos, estamos tam-
bém a preparar a construção de um 
novo balneário no campo de treinos 
e vamos apoiar a construção do novo 

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal
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nicipal em continuar a investir neste 
estádio no sentido de chegarmos ao 
fim do ano com um Estádio Municipal 
do Bravo ainda melhor e mais prepa-
rado para aquilo que esperamos, a 
retoma da normalidade”.

Por sua vez, o presidente do clube 
anfitrião, Hugo Rodrigues, visivel-
mente satisfeito, referiu que “neste 
momento temos condições de exce-
lência, das melhores a nível distrital 
para a prática do futebol. É bom para 
a Câmara ter um movimento asso-
ciativo como tem e é bom para os 
clubes terem uma Câmara que apoia 
o movimento associativo. Estamos 
empenhados e queremos desenvol-
ver a prática desportiva junto dos 
atletas mas sentimos a sua falta aqui 
no estádio”.

Clube assinala    
aniversário do “pai”
Na passada sexta-feira, dia 5 de 
Fevereiro, o Seixal Clube 1925 assi-
nalou o aniversário do seu “pai”, o 
Seixal Futebol Clube que nasceu há 
precisamente 96 anos. Devido aos 
efeitos da pandemia, a efeméride foi 
assinalada através das redes sociais 
com mensagens deixadas por ex-atle-
tas, directores, autarcas e algumas 
entidades oficiais. De assinalar será 
também o falecimento do associado 
n.º 1 do clube, Raul Canal, de 93 anos, 
que foi também presidenta da Junta 
de Freguesia. 

O Atlético Clube de Arrentela, como 
acontece em praticamente todos 
os clubes da região e não só, está a 
passar por algumas dificuldades de 
ordem económica devido à pandemia 
de covid-19 que levou as associações 
e federações a ordenar a suspensão 
das competições. 

Em entrevista ao SETUBALENSE 
o presidente da Direcção, António 
Cunha, faz o ponto da situação: 

“O maior problema são as despesas 
da luz e do gaz. Em Agosto tivemos 
que inscrever o clube e as equipas na 
Associação de Futebol de Setúbal e à 
última da hora inscrevemos também a 
equipa de sub-22. Tivemos uma grande 

PRESIDENTE DO ATLÉTICO CLUBE DE ARRENTELA
“Tive que fazer de roupeiro e limpar balneários para a despesa ser menor”

despesa mas infelizmente só fizemos 
dois jogos”, começou por dizer o pre-
sidente da Direcção, António Cunha.  

“Começámos a trabalhar no fim de 
Agosto, com despesas em luz, gaz e 
com ordenados a todos os treinado-
res. Ao longo de alguns meses tive 
que fazer de roupeiro, limpar balneá-

rios e lavar roupas, para a despesa ser 
menor”, salientou. Adiantou ainda 
que “o que nos tem valido é o facto 
de termos a equipa sub-23 e a equipa 
principal do Cova da Piedade a trei-
nar no nosso complexo desportivo. O 
aluguer é uma boa ajuda para os orde-
nados dos nossos treinadores, assim 
como algumas empresas amigas que 
fazem donativos, como a predial Ora 
Escolha e a empresa Danilimpa”, fez 
questão de frisar. 

O presidente do ACA disse que o 
clube “inscreveu a equipa de sub-22 
para os nossos atletas terem alguma 
competição mas eu nunca acreditei 
que ia haver campeonatos. Em minha 

opinião, dificilmente o campeonato 
vai chegar ao fim, mas vamos aguar-
dar para ver o que aí vem”. 

“Sabemos que há duas listas que 
vão concorrer às eleições para a As-
sociação de Futebol de Setúbal mas 
o Atlético clube de Arrentela apoia a 
lista do actual presidente, Francisco 
Cardoso”, disse sem rodeios.

A concluir a nossa conversa, o pre-
sidente do clube salientou “a ajuda da 
Câmara Municipal do Seixal na inter-
venção recente no nosso sintético. Só 
com ajuda da mesma conseguimos 
ter agora o sintético em condições 
para um bom futebol, embora agora 
esteja tudo parado”.  J.P.

gabinete médico, entre outras obras 
de requalificação, proporcionando 
assim melhores condições para a 
prática do futebol”.

O autarca salientou também que 
“há um compromisso da Câmara Mu-

António Cunha
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