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O DIÁRIO DE SETÚBAL

QUINTA DO ANJO Presidente da associação alerta para “falta de limpeza e manutenção”

Moradores dos Portais da Arrábida
dizem que urbanização está “abandonada”
problemas na iluminação pública, informa, “foram reportados
à EDP em Julho”.
“No que respeita ao circuito
de manutenção, os equipamentos foram retirados exactamente por estarem em mau
estado (existem regras de segurança exigentes a respeitar) e
serão repostos, previsivelmente,
até ao início de Outubro”, acrescenta ainda o município.

DIREITOS RESERVADOS

A câmara diz estar “empenhada na resolução célere” das questões da sua
competência e a junta lamenta “motivações pessoais” do presidente da associação de moradores
osé Lourenço, presidente
da Associação de Moradores dos Portais da Arrábida,
afirma que a urbanização, localizada na freguesia de Quinta do Anjo, Palmela, está “completamente abandonada no
que respeita a limpeza e manutenção”. José Lourenço acusa que “são várias as situações
discriminatórias que estes moradores estão a sofrer por parte do poder local” e refere que
existe “mal-estar entre os moradores da urbanização e o
poder local, nomeadamente a
junta de freguesia”.
O presidente da associação
de moradores aponta problemas como a “falta de limpeza
e de pintura” dos espaços públicos, a recolha do lixo que
“não está a ser feita com a regularidade com que era”, “passeios esburacados, muros de
suporte de terras partidos, candeeiros fundidos” ou ainda os
“espaços verdes secos”, sendo
que “o único espaço verde em
condições na urbanização é
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Presidente da junta fala
em “questão pessoal”

PORTAIS DA ARRÁBIDA. A recolha de lixo, que "não está a ser feita com a regularidade com que era" é um dos problemas apontados

privado”.
“Como se não bastasse, fomos roubados no material de ginástica existente no circuito de
manutenção do Sobral, com a
justificação de que os equipamentos não ofereciam condições de segurança. Não é verdade, pois os mesmos estavam
em bom estado. As máquinas de
exercícios, que estão num esta-

do lastimável, deixaram ficar”, lamenta ainda José Lourenço.
Câmara “tem conhecimento
das questões”
A Câmara Municipal de Palmela garante que “tem conhecimento das questões apresentadas pelo senhor presidente da associação de moradores, as quais

têm obtido sempre resposta por
parte da autarquia, que está
empenhada na sua resolução célere” e que “todas as reclamações relacionadas com áreas
que não são de competência municipal têm sido reencaminhadas
para as respectivas entidades”.
Quanto à limpeza e manutenção de espaços verdes, nas
zonas em que é da responsabi-

lidade da câmara (cabendo as
outras à junta), explica que “a
empresa prestadora de serviço
mudou em Setembro e podem
ter havido algumas falhas na
adaptação”. Em relação à recolha de RSU, “a falta de pessoal
e avarias em viaturas provocam problemas pontuais, mas
tem sido reposta rapidamente a
normalidade”, assegura. Já os

Valentim Pinto, presidente da
Junta de Freguesia de Quinta do
Anjo, garante que as afirmações de José Lourenço “não
correspondem à verdade” e põe
em causa, desde logo, o facto de
viver na Urbanização Portais da
Arrábida e nunca ter tido “conhecimento de nenhum processo eleitoral para a associação
de moradores”. “Há aqui uma
questão pessoal e está-se a
confundir o interesse público
com questões de natureza pessoal e partidária”, acusa.
Valentim Pinto assegura que
a urbanização, no que toca à
limpeza e manutenção, está
“dentro dos parâmetros normais de todo o concelho, com
algumas falhas”, como na recolha de lixo, mas que são “situações pontuais”.

Lançado pela Câmara Municipal para promover a qualidade do pescado local

peixe de Sesimbra acaba de ganhar um sítio
oficial na Internet, lançado pela Câmara Municipal,
no âmbito da campanha “Sesimbra é Peixe”, que decorre
desde 2013 e que tem como
objectivo valorizar o pescado
– considerado um dos melhores do mundo – capturado
pela frota local. O “site” já
está disponível e pode ser
acedido em www.sesimbraepeixe.pt. “Reúne informação
sobre o projecto, depoimentos
de personalidades ligadas às
pescas e ao mar, informação
sobre as espécies e as artes
de pesca sesimbrenses, gas-
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Peixe de Sesimbra ganha ‘site’ na Internet

PESCADO. O peixe de Sesimbra é considerado um dos melhores do mundo

tronomia e diversos artigos
sobre a história e os costumes
dos seus homens do mar”,
refere a Câmara Municipal,
em nota de Imprensa.
É também possível encontrar nesta página web “materiais promocionais, galerias
de imagens e vídeos, recortes
de imprensa ou notícias” relacionadas com o tema. “Existe uma área com a informação
essencial traduzida para inglês, para que os muitos turistas estrangeiros que visitam o concelho possam também ter acesso à informação”, acrescenta a autarquia,
sublinhando que o “site” com-

plementa “um conjunto de acções ligadas ao ‘Sesimbra é
Peixe’, que decorreram durante o Verão”. Desse conjunto de iniciativas realizadas,
destaca-se “o início das visitas
à Lota de Sesimbra, a distribuição de aventais ‘Sesimbra
é Peixe’ aos vendedores dos
mercados municipais e bonés
aos assadores dos restaurantes, a elaboração de uma exposição de grande formato
dedicada ao peixe de Sesimbra, patente na Marginal, e a
produção de t-shirts, bonés e
aventais alusivos ao tema,
que podem ser adquiridos no
Posto de Turismo”.

