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Abertura

Em qualquer circunstância das 
nossas vidas, a leitura assu-
me sempre uma importância 
relevante, como factor de 

desenvolvimento e enriquecimento 
pessoal. Não existe computador, nem 
toda a parafernália tecnológica digital 
de ponta que consiga substituir o gosto 
do manuseio, do cheiro e do conteúdo 
das folhas de papel que materializam 
um livro.

Um dos livros li durante o período 
de confinamento forçado, intitula-se 
“Os Homens Que Salvavam Livros” de 
David E. Fishman, que retrata a verda-
deira e quase inacreditável história da 
“Brigada do Papel”, um grupo de poe-
tas e intelectuais judeus residentes no 
gueto de Vilna (actual Vilnius, capital 
da Lituânia) - conhecida também como 
a «Jerusalém da Lituânia» - que arris-
caram a vida para resgatarem milhares 
de livros e manuscritos apreendidos, 
primeiro pelos nazis e depois pelos 
comunistas. 

Quando a Alemanha nazi ocupava 
um território, utilizava sempre a mes-
ma metodologia: primeiro, obrigavam 
os judeus a utilizarem a estrela de Da-
vid no peito ou no braço, confinando-
-nos em guetos; de seguida, levavam-
-nos para campos de concentração on-
de eram sujeitos a torturas e trabalhos 
forçados; por fim executavam-nos. 
Seis milhões de judeus foram barba-
ramente assassinados durante esse 
período. Aquando da invasão de Vil-
ma pelos alemães, em 1941, e tal como 
faziam com as pessoas, relativamente 
aos livros, seleccionavam-nos em dois 
grupos. Aqueles que consideravam va-
liosos, eram enviados para a Alema-
nha; os restantes, eram maioritaria-
mente queimados ou transformados 
em pasta de papel.

Durante cerca três anos, esse grupo 
de judeus resgatou e escondeu livros 
e manuscritos da cultura judaica, num 
relato de heroísmo e resistência, ami-
zade e amor, de verdadeira devoção à 

“Os homens que salvavam livros”

PENSAR SETÚBAL

Giovanni Licciardello

Literatura e à Arte, mesmo sob o risco 
de morte. 

As condições de vida impostas pe-
los nazis são descritas de uma forma 
impressionante. Era a barbárie pura 
e dura.

Em 1944, quando o exército sovié-
tico expulsou os alemães e ocupou 
Vilnius, os judeus sobreviventes pen-
savam que iria tudo melhorar. 

Todavia, tal como os nazis alemães, 
os comunistas soviéticos evidencia-
vam o mesmo anti-semitismo, assas-
sinando judeus, e menorizando a sua 
cultura. 

Quer Estaline, quer Hitler não gos-
tavam de judeus e estes sofreram as 
consequências na pele.  

A Sinagoga de Vilnius foi destruída 
pelos soviéticos em 1954. 

Quanto aos livros e manuscritos, uns 
foram para bibliotecas soviéticas; ou-
tros permaneceram em caves, abando-
nados à sua sorte. Contudo, a grande 
maioria encontrava-se na Alemanha.

Como sempre acontece na vida, 
muitos capítulos assumem contor-
nos inesperados, que compete a ca-
ro leitor averiguar, caso tenha ficado 
interessado quer pela temática, quer 
pelo livro em si.

Com todas estas histórias, foi re-
digido este livro que se baseou em 
documentos judaicos, alemães, ame-
ricanos e soviéticos, incluindo livros, 
diários, cartas, memórias e entrevistas 
do autor a vários intervenientes nessa 
arriscada operação.

“Os Homens Que Salvavam Livros” 
foi o vencedor do National Jewish 
Book Award 2017 – Categoria Holo-
causto. Este é um excelente livro que 
recomendo vivamente e que constitui 
uma lição inspiradora de vida de um 
conjunto de judeus que, fintando a 
morte durante anos, contribuíram 
decisivamente para a preservação da 
sua cultura.

Professor
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Rastreio massivo 
incluiu 328 testes a 
funcionários e utentes 
do parque

SURTO DA GALÉ

Clientes do Parque de Campismo 
testam negativo após contágios 
gerados por festa

Os clientes do Parque de Campismo 
da Galé, em Grândola, tiveram “to-
dos” resultado negativo nos testes 
de rastreio à Covid-19, mas “há um 
total de nove pessoas de Grândola 
infectadas”, das quais “três são fun-
cionários” do parque de campismo e 
“seis são jovens do concelho”, disse 
à agência Lusa Ismael Selemane, da 
autoridade de Saúde local.

Ao longo de sexta-feira, a autori-
dade de Saúde realizou um rastreio 
massivo à Covid-19 no interior do 
Parque de Campismo da Galé, num 
total de 328 testes a funcionários 
e a utentes, os quais estiveram em 
isolamento profilático, enquanto 
aguardavam pelos resultados.

Os resultados dos testes efectua-
dos no interior do parque de cam-
pismo mostram, por outro lado, que 
“os clientes são todos negativos”, 
assinalou o delegado de Saúde do 
concelho de Grândola.

“Fizemos o rastreio na sexta-feira” 

e a conclusão é que “não há nenhum 
positivo entre clientes do parque, 
pelo que, quem quiser, já pode sair 
das instalações”, referiu ontem o 
delegado de Saúde.

Os testes foram realizados na se-
quência de um surto com origem nu-
ma festa que decorreu neste parque 
de campismo por parte um grupo 
de jovens, entre os 15 e os 20 anos, 
residentes nos distritos de Lisboa e 
Setúbal. 

Casos entre os quais constam 
dois alunos da Escola Secundária 
de Bocage, segundo confirmou a O 
SETUBALENSE o director deste es-
tabelecimento, Pedro Gomes.

A Administração de Lisboa e Vale 
do Tejo (ARSLVT) também chegou 
a a confirmar ao jornal a existência 
não só de “um foco limitado nesta 
escola”, como também na Escola Se-
cundária Sebastião da Gama. Mas, 
embora encarregados de educação 
tenham indicado que os casos es-
tavam relaccionados com a festa 
realizada no Parque de Campismo 
da Galé, a ARSLVT não confirmou a 
ligação.

Convivio que originou surto foi 
realizado sem autorização
Entre 10 e 14 de Junho, um grupo de 

jovens e alguns pais ocuparam equi-
pamentos permanentes neste par-
que e decidiram “reunir-se numa das 
casas, sem autorização e sem con-
sultar a direcção do parque”, relatou 
à Lusa Catarina Gomes, proprietária 
do parque de campismo.

Na passada quarta-feira, a Auto-
ridade de Saúde Pública do Litoral 
Alentejano deu conta da existência 
do surto, que registou inicialmente 
20 infectados, precisamente jovens 
de Lisboa e de Setúbal, que já tinham 
regressado a casa.

“A partir destes 20 casos exter-
nos ao concelho foi realizada uma 
investigação aos contactos que man-
tiveram e, a partir desse trabalho, 
detectámos logo seis infectados no 
concelho". 

"Agora, com os testes, tivemos 
mais três casos positivos em Grân-
dola, de jovens que também estive-
ram na festa”, resumiu o delegado de 
Saúde, a propósito dos nove infec-
tados localmente.

Todas estas pessoas “são casos 
secundários ao surto e estão em 
isolamento profilático, incluindo os 
contactos próximos”, sendo subme-
tidas a novos testes “dentro de 14 
dias”, quando terminar a quarente-
na, acrescentou.
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568 casos confirmados. Em 
seguida encontra-se o Barreiro, 
com 318 casos, e a Moita, com 
268 infectados. Já o Montijo 
apresenta actualmente 159 casos.
Por sua vez, Setúbal regista 178 
casos, seguido de Sesimbra, 
que apresenta um total de 62 

infectados, e de Palmela, com 
59 portadores do novo vírus, 
enquanto que Alcochete 28 
casos. No litoral Alentejano 
Santiago do Cacém tem 23 
infectados, Grândola tem 13, 
Alcácer do Sal nove e Sines oito 
casos.

Seixal supera 
Almada em 
número de 
casos Covid-19

Os últimos dados divulgados pela 
Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
indicam que o distrito de Setúbal 
regista 2266 casos confirmados 
de Covid-19.  O Seixal é agora o 
concelho do distrito com maior 
número de infectados, 573 no 
total. Almada passa a apresentar 
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Zona Alcácer
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concessionário

com experiência,

para restaurante

completamente

equipado na zona

Alcácer/Comporta.

O restaurante tem

uma capacidade

actual de 70 pessoas

Contacto:

geral@1441lda.pt

ESTUDO SOBRE COMUNICAÇÕES
Setubalenses rejeitam telefone fixo 
mas alinham em pacote TV NET Voz

Um estudo da plataforma de compara-
ção de serviços de TV Net Voz, Compa-
raJá.pt conclui que 72% dos setubalen-
ses não quer ter telefone fixo em casa, 
isto por considerarem que este serviço 
“é irrelevante”. Uma percentagem que, 
comparada com o restante distrito, é 
bastante superior.

No universo do distrito de Setúbal, 
66% prescinde do telefone fixo, en-
quanto a nível nacional esta percenta-
gem situa-se nos 65%. Numa análise 
pela propensão média de adesão a este 
serviço, em 6% da população do conce-
lho de Setúbal é alta, em 23% é média e 
72% dispensa este serviço. Quanto ao 
distrito, as percentagens variam sen-
sivelmente no mesmo intervalo, com 
8%; 26% e 66%. O mesmo se verifica 
na estratificação nacional com 9% de 
adeptos a este serviço, 26% mostra 
uma propensão média e 65% não dá 
importância a este serviço.

Já quanto aos pacotes 4P, o estudo 
da ComparaJá.pt identifica que estes 
são os preferidos dos habitantes do 
concelho de Setúbal. Ou seja, quando 
procuram um pacote TV Net Voz ten-
dem a optar por aqueles que incluem 
televisão, internet fixa, telefone e tele-
móvel. E aqui também se diferenciam 
fortemente tanto com o distrito como 
com o País, uma vez que 64% dos se-
tubalenses dizem preferir este tipo de 
pacote, enquanto que apenas 44% dos 
habitantes do distrito o fazem, número 
que só é ligeiramente superior no país, 
40%.  Os pacotes que os setubalen-
ses menos procuram encontram-se 
nos extremos. O menos procurado é 
o 2P, uma combinação de apenas dois 
serviços e o 5P que tem cinco serviços 
associados: 4P e hotspot portátil.

Na preferência por internet, Setúbal 
está acima da média no que toca às pre-
ferências pela utilização de internet nos 
seus serviços de telecomunicações. 
Refere a análise do comparador de TV 
Net Voz que 66% dizem ter uma pre-
ferência alta ou média por este serviço, 
número que é superior à média nacio-
nal que está nos 64%, e igual à média 
do distrito de Setúbal que se encontra 
nos 65%. O estudo identifica ainda que 
os utilizadores do município de Setúbal, 
são dos que menos rejeitam ter esta 
funcionalidade associada ao seu pacote 
de TV Net Voz. Apenas 34% o fazem, 
sendo a mesma percentagem no dis-
trito e 36% no país.

Curioso é que a televisão não é im-
portante para mais de metade dos se-
tubalenses, com 53% da população a 
considerar que não é importante, ou 
pouco importante ter um serviço de 
TV associado ao seu pacote de TV Net 
Voz. Segundo a análise do ComparaJá.
pt, estes números estão em linha com 
o resto do distrito, onde só 51% dizem 
que este serviço não é importante ou 
de baixa importância e com o resto 
do país, onde esta percentagem fica, 
ligeiramente acima, pelos 54%.  Já nos 
que atribuem um peso médio ao facto 
de usufruírem de serviço de TV com o 
seu pacote de TV Net Voz, os valores 
estão alinhados. A nível do município 
sadino são 34%, o mesmo que no geral 
do país e no distrito são só 35%.  H.L.

Redacção

PSD continua a exigir 
baixa para 0,4% 
e aplicação de IMI 
Familiar

FÓRUM LUÍSA TODI RECEBEU ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Baixa de IMI aprovada apesar 
de PS e PSD apontarem medida 
como “insignificativa”

A última reunião da Assembleia Mu-
nicipal teve como principais pontos 
de debate a proposta para "Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) do ano 
de 2020" e a "Prestação de Contas 
2019".

A proposta de redução do IMI de 
0,45% para 0,44% foi aprovada pe-
los votos da CDU, PAN, CDS e BE e 
abstenção das bancadas do PS e PSD, 
por entenderem que esta é uma di-
minuição insignificativa.

Motivo pelo qual, durante a discus-
são sobre a baixa do IMI, o PSD apre-
sentou uma proposta de alteração 
ao valor que já havia sido aprovado 
em Sessão de Câmara, embora com 

ALEX GASPAR

abstenção dos sociais democratas 
e socialistas, para que a taxa aplica-
da a prédios urbanos seja reduzida 
para 0,4% e que fosse aplicado o 
IMI Familiar, com deduções fixas de 
20,00€, para um dependente a car-
go; 40,00€, para dois dependentes; 
e 70,00 €, para três ou mais depen-
dentes.

Uma proposta acompanhada pela 
bancada PS, mas reprovada pelos 
votos contra da CDU e do PAN.

Em resposta ao documento apre-
sentado, a CDU referiu que se ambos 
os partidos quisessem reduzir a taxa, 
na Assembleia da República teriam 
votado favoravelmente a proposta do 
PCP para a redução da taxa máxima 
de 0,45% para 0,40%.

Prestação de contas com dúvidas
Na discussão da "Prestação de Con-
tas 2019", o PSD apresentou dúvidas 
quanto ao cumprimento formal dos 
documentos apresentados, alegan-
do que a actual Sociedade de Revi-
sores Oficial de Contas (SROC), não 

foi nomeada por deliberação da As-
sembleia Municipal de acordo com o 
n.º1, do art.º 77.º, da Lei das Finanças 
Locais.

Os deputados municipais do PSD 
alegam que a não nomeação pelo ór-
gão competente do Revisor Oficial 
de Contas (ROC), pode colocar em 
causa a certificação legal de contas 
e o parecer sobre as mesmas, docu-
mentos que, obrigatoriamente, têm 
de acompanhar a prestação de contas 
submetida a apreciação da Assem-
bleia Municipal.

A "Prestação de Contas 2019" aca-
bou por ser votada e aprovada, com 
votos a favor dos deputados CDU 
e votos contra de toda a oposição, 
mantendo-se a reserva de, em reu-
nião posterior, ser retificada a nomea-
ção do ROC.

Durante a discussão sobre a "Pres-
tação de Contas 2019" a bancada do 
PS apontou ainda o "exponencial au-
mento das despesas com remunera-
ções" e o " aumento do tempo para 
pagamento a fornecedores".
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Setúbal

Ana Martins Ventura

Escola encerrou ano 
lectivo com dois 
casos de Covid-19 
confirmados e 
uma professora de 
quarentena

PREVENÇÃO E COMBATE À COVID-19

Director da Secundária de Bocage 
esperava “comunicação mais 
próxima” com autoridades de saúde

Com dois alunos infectados e uma 
professora de quarentena por reco-
mendação das autoridades de saúde, 
“uma vez que esteve em contacto 
com turma à qual os alunos infec-
tados pertencem”, Pedro Gomes, 
director da Secundária de Bocage, 
esperava “que as autoridades de saú-
de tivessem uma comunicação mais 
próxima com a escola”, no âmbito dos 
casos identificados”.

Apesar dos alunos terem sido 
infectados com a Covid-19 fora da 
escola, na sequência de um acam-
pamento realizado por um grupo 
de jovens no Parque de Campismo 
da Galé, em Grândola, de 10 a 14 de 
Junho, o professor esperava algum 
contacto mais directo, nomeadamen-
te, sobre a desinfecção que deve ser 
realizada na escola. “A habitual, para 
a qual os funcionários tiveram forma-
ção, através das acções promovidas 
pela Marinha Portuguesa ou se outro 
trabalho mais profundo?”, questiona. 
Mesmo em relação ao contacto com 
delegados de saúde regionais “ainda 
não foi possível”.

Com dúvidas ainda por esclarecer, 

Apesar dos constrangimentos causados pela Covid-19, escola encerrou 
ano lectivo com todas as avaliações concluídas

DR

apesar do ano lectivo estar encerra-
do, Pedro Ramos decidiu reforçar, 
precisamente, esta ligação com Ma-
rinha Portuguesa, “no sentido de sa-
ber o que será necessário fazer, para 
além do habitual”, de modo a “garanti 
a segurança de quem ainda fica a tra-
balhar depois do termino das aulas”. 

Em relação ao Plano de Contingên-
cia da escola, o professor explica que 
não foi necessário activar muitas das 
suas linhas, “porque os casos de con-
tágio não tiveram origem na escola, 
mas a partir de um evento exterior”. 
No entanto, quando a direção da 
escola tomou conhecimento da si-
tuação ainda colocou em prática me-
didas excepcionais “como a medição 
de temperatura à entrada”, explica 

Pedro Gomes.
Mesmo com as condicionantes que 

a Covid-19 veio colocar na assistência 
presencial das aulas, a Escola Secun-
dária de Bocage encerra o ano lectivo 
“com todos os actos de avaliação con-
cluídos”. Fica também um elogio ao 
trabalho do Ministério da Educação, 
“que esteve sempre muito presente 
em todos os momentos de combate 
e prevenção à Covid-19, contribuindo 
para que nenhum aluno ficasse preju-
dicado e todos funcionários tivessem 
os equipamentos de protecção indivi-
dual necessários, para a realização do 
seu trabalho em segurança”.

Desde fatos, a máscaras, viseiras, 
luvas e desinfectantes, “nada faltou”, 
afirma Pedro Ramos.

DISTINÇÃO
Rotary Club 
“sem dúvidas” 
na entrega de 
prémio a “Nosso 
Bairro, Nossa 
Cidade”

O programa “Nosso Bairro, Nossa Cida-
de”, lançado pela Câmara Municipal de 
Setúbal em 2012, foi galardoado com 
prémio Rotary Empreendedorismo So-
cial 2020, numa cerimónia que acon-
teceu nos Paços do Concelho.

Além da distinção, foi ainda atribuído 
um valor monetário, de cerca de 3500 
euros, ao subprograma “Saúde no Bair-
ro”, que foi utilizado sobretudo para a 
aquisição de material médico.

Na cerimónia, Mara Duarte, gover-
nadora do Distrito 1960 do Rotary In-
ternational, que entregou o prémio à 
autarca Maria das Dores Meira, referiu 
que o prémio foi de fácil atribuição. 

“Não tive muitas dúvidas ao declarar 
que este projecto ia receber o prémio. 
O Rotary Club tem a obrigação de re-
conhecer projectos que mudam a vida 
das pessoas”, frisou, destacando ainda 
a importância de ter visto em “primeira 
mão” como funciona o “Nosso Bairro, 
Nossa Cidade”. Esteve presente tam-
bém, Helena Matos, presidente do 
Rotary Club Setúbal, que, naquela 
que foi o último acto do seu mandato, 
frisou que a “saúde é um dos pilares 
do Rotary Club”, que encontrou assim 
uma “forma de colaborar”.   Do lado da 
autarquia, Maria das Dores Meira, presi-
dente da Câmara Municipal de Setúbal, 
atribuiu mérito aos responsáveis pela 
iniciativa mas, sobretudo, destacou 
aqueles que são beneficiados pela 
mesma, considerando um “estímulo 
para pessoas que achavam que não 
importavam”. “Tenho a certeza que es-
tamos a cumprir o nosso dever e quero 
reconhecer o empenho de centenas 
de moradores que quiseram tomar o 
seu destino pelas próprias mãos”, refor-
çou. O programa “Nosso Bairro, Nossa 
Cidade” promove a participação dos 
moradores dos bairros sociais no pro-
cesso de decisão sobre questões com 
interesse para cada um deles e para a 
comunidade onde estão inseridos. Um 
ano depois, surgiu o “Saúde no Bairro”, 
para dar resposta às necessidades de 
saúde de cinco bairros sociais de Se-
túbal: Bela Vista, Forte da Bela Vista, 
Quinta de Santo António, Alameda das 
Palmeiras e Manteigadas. R.S.

Para além do foco na Escola 
Secundária de Bocage, a 
Administração Regional de Saúde 
e Vale do Tejo (ARSLVT) também 
confirmou a O SETUBALENSE 
outro foco “limitado” de 

Orientações ARSLVT garante que escolas
estão a ser acompanhadas 

À semelhança da Secundária 
de Bocage, a escola Sebastião da 
Gama já “recebeu informação 
sobre desinfecção e orientações 
da DGS [Direcção-Geral da 
Saúde]”, garante a ARSLVT.

ENSINO 

Alunos do 
secundário 
exigem 
avaliação 
contínua 
para acesso 
ao ensino 
superior

Vinte alunos de várias escolas de 
Setúbal, a frequentar o ensino se-
cundário, reuniram-se em manifes-
tação na Avenida Luísa Todi, para 
contestar a realização dos Exames 
Nacionais que, segundo defendem, 
“colocam em causa o acesso igual a 
oportunidades na educação, em 
especial a frequência no ensino su-
perior”.

Durante a manifestação realizada 
na sexta-feira, pelas 18h00, as dis-
tancias de segurança exigidas pela 
Direcção-Geral da Saúde foram as-
seguradas, enquanto estudantes das 
Escolas Secundária de Bocage e Se-
bastião da Gama discursaram sobre 
o que consideram ser “um sistema 
desadequado, em especial num ano 
lectivo atípico em que a Covid-19 dis-
tanciou os alunos da escola, através 
das aulas não presenciais”.

Um ano lectivo em que se tornou 
“notória” a falta de meios das esco-
las, “com graves lacunas materiais e 
humanas, salas degradadas, turmas 
sobrelotadas e falta de funcioná-
rios”. Assim como “as dificuldades 
financeiras das famílias, no acesso 
a manuais de apoio e no pagamen-
to extraordinário de explicações, de 
modo a garantir estudo acompanha-
do e uma preparação ao nível dos 
Exames Nacionais”. O que repre-
senta uma “elitização” do ensino e 
“aprofunda as desigualdades entre 
alunos”.

Como solução os alunos exigem 
que a avaliação “seja contínua” e acu-
sam o Governo de ter tomado uma 
“decisão política” em 1996, quando 
estabeleceu os Exames Nacionais 
como forma de acesso ao ensino 
superior. Para estes alunos, “em 
três horas, os exames comprome-
tem três anos de estudo”.
A.M.V.

Covid-19 na Secundária 
Sebastião da Gama. Um foco 
também “acompanhado”, com 
todos os contactos directos 
“em isolamento profilático e a 
aguardar testagem”.



As reuniões de Câmara de 
Setúbal estão de regresso à 
assistência pública, embora de 
forma condicionada e seguindo 
as recomendações da Direção-
Geral da Saúde em relação à 
prevenção do contágio da Covid-19, 
nomeadamente o uso de máscara e o 

afastamento físico.
O regresso às reuniões ‘abertas’ está 
marcado para a próxima quarta-feira, 
16h00, e tem uma ordem de trabalhos 
que inclui, entre várias propostas, a 
atribuição de subsídio à Associação 
Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Setúbal, uma moção 

sobre a “urgência” de obras de 
requalificação da Escola Secundária 
du Bocage, e rectificação ao Programa 
Arrábida Sem Carros 2020. 
A abertura do período de discussão 
pública do Plano de Pormenor da 
Salmoura vai também estar em cima 
da mesa. 

29 de Junho de 2020 O SETUBALENSE 5

Reuniões 
de Câmara 
reabrem ao 
público

PUBLICIDADE

Humberto Lameiras

Um dos quatro moinhos 
conhecidos no Estuário 
do Sado vai propor 
visitas lúdicas e criativas 
sem se sair de casa  

MOINHO DE MARÉ À DESCOBERTA

MoinhOn leva população a viajar online
pelo património da Herdade da Mourisca

As actividades turísticas, lúdicas e 
culturais desenvolvidas pelo Moinho 
de Maré da Mourisca vão estar online 
durante o mês de Julho, com a passa-
gem de vídeos nos canais digitais da 

LINHA MAIL
Deputados do PS 
lançam a “A sua 
opinião conta”

Os parlamentares socialistas elei-
tos pelo distrito de Setúbal criaram 
mais um canal de comunicação com 
a comunidade. “A sua opinião conta” 
é uma linha através do e-mail depu-
tadossetubal@ps.parlamento.pt em 
que qualquer cidadão poderá dirigir 
as suas questões, sugestões ou pedi-
dos de audiência.

Segundo a deputada Coorde-
nadora Regional, Eurídice Pereira, 
“os parlamentares do PS da região 
distinguem-se pela sua constante 
presença no terreno, pela disponibi-
lidade em dialogar com as diversas 
instituições e cidadãos singularmen-
te considerados”.

Câmara Municipal de Setúbal.
Em face regras impostas como 

medida de prevenção e combate 
à propagação da Covid-19 na Área 
Metropolitana de Lisboa, o Moinho 
de Maré da Mourisca, equipamen-
to turístico municipal, criou assim 
uma alternativa segura para chegar 
à população.  

Na iniciativa MoinhOn, os utiliza-
dores online vão poder assistir a um 
leque de ofertas de carácter lúdico, 
cultural e gastronómico, que visam 
promover as actividades que decor-
rem na Herdade da Mourisca.

No atelier “Ostras do Sado”, é 

explicado como elaborar colares 
e porta-chaves com cascas de 
ostra. 

No atelier “A Arte da Cortiça”, o 
público aprende a trabalhar este 
material com a transformação de 
rolhas em porta-chaves e quadros 
artísticos.

Os trabalhos ligados directamen-
te ao estuário são contemplados na 
reportagem “Memórias p’ra Vida – 
As Mariscadoras do Sado”, numa 
viagem com entrevistas a pessoas 
ligadas à arte de mariscar e à pesca, 
ao sal, ao moinho e à moagem da 
farinha.Moinho da Mourisca

ARQUIVO O SETUBALENSE
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Humberto Lameiras

As obras nas 
escolas deverão ser 
pagas por fundos 
comunitários,mas 
Ricardo Oliveira quer 
mais certezas

CÂMARA NÃO QUER OBRAS NO PAPEL

Com ou sem Governo autarquia 
garante que vai avançar com 
substituição do amianto nas escolas 

São cinco as escolas públicas do con-
celho de Setúbal identificadas com 
amianto e inscritas na lista publicada 
em Diário da República, num total 
nacional de 578, sendo 81 no distrito. 

Mas até agora a Câmara de Setúbal, 
pouco mais sabe. São muitas as dú-
vidas, mas há uma certeza; “avance 
ou não o Governo com estas obras, 
a Câmara de Setúbal vai executar as 
obras de substituição de fibrocimento 
nas escolas da sua responsabilidade, e 
fazer tudo o que puder nas outras” , diz 
o vereador da Educação da autarquia, 
Ricardo Oliveira.

Mas para além desta lista de estabe-
lecimento de ensino da rede pública 
da educação pré-escolar, do ensino 
básico e do ensino secundário, que 
estão no âmbito das competências 
da administração local ou da admi-
nistração central, o despacho n.º 
6573-A/2020 assinado pelo ministro 
da Educação e pela ministra da Coesão 
Territorial, nada especifica quanto a 
verbas. 

DR

Esta uma primeira questão levan-
tada pelo vereador que refere terem 
existido contactos com a Câmara de 
Setúbal para indicar quais as escolas 
que têm de ser intervencionadas. En-
tre as cinco, está a Escola Básica das 
Amoreiras e a de Santa Maria. “São 
escolas que, para já, não oferecem 
perigo porque há cerca de dez anos a 
Câmara fez obras de encapsulamento 
da cobertura em fibrocimento, diz o 
vereador”.

Todavia é necessário avançar para 

obras de substituição, tanto nestas 
duas escolas como na Escola Básica 
2,3 de Aranguez, na de Azeitão e na 
Escola Secundária D. Manuel Martins. 
“São escolas em que o município tem 
vindo a reclamar obras”, diz o veredor. 
E acrescenta que, ainda mesmo antes 
da decisão do Governo já o município 
“tinha projectos a decorrerem para a 
Escola das Amoreiras e para a de San-
ta Maria”, isto mesmo “sem apoios de 
fundos comunitários”. Só depois se fa-
lou, na Área Metropolitana de Lisboa, 
na possibilidade de financiamento a 
50%” acrescenta.

Em matéria de verbas Ricardo Oli-
veira diz que o município não foi escla-
recido pelo Governo sobre a aplicação 
do programa agora anunciado. “Não 
sabemos se é financiada apenas a 
substituição das coberturas em fibro-
cimento, ou também as estruturas de 
apoio se tiverem de ser substituídas”. 
Com estas dúvidas, “não venham dizer 
que o Estado é financiado a 100% por 
fundos comunitários e os municípios 
vão ter de subfinanciar estas obras”, 
comenta. Existem ainda outras ques-
tões que o vereador diz que ainda não 
estão esclarecidas, entre elas sobre a 
real garantia dos fundos comunitários 
financiarem as obras de substituição 
do fibrocimento, quando serão as ver-
bas disponibilizadas para as autarquias 
e quando de facto estas obras pode-
rem estar concluídas, neste caso apon-
ta como possibilidade o ano lectivo de 
2021/2022.

Setúbal

COMENTÁRIO DE DORES MEIRA NO FACEBOOK
PS acusa presidente da Câmara de agir com campanha autárquica de Almada em mente

O PS Setúbal considera que a pre-
sidente da Câmara Municipal está 
a proferir “ofensas gratuitas”, aos 
eleitos socialistas, nomeadamente 

Câmara.
Os socialistas consideram que tem 

sido “por demais evidente e recor-
rente” a dificuldade da presidente 
“aceitar e conviver democraticamen-
te com a crítica e com a oposição”, 
devido a declarações apresentadas 
pela autarca nas redes sociais, que 
consideram não só ultrapassar ”to-
dos os limites possíveis e aceitáveis 
do debate político e democrático”. 

Mas, também interpretam como si-
nais de “uma estratégia” escolhida, 
provavelmente, “a pensar na dispu-
ta futura com o PS no concelho de 
Almada”.

A partir destas alegações, os so-
cialistas esperam que “os colabora-
dores da presidente a possam ajudar 
a poder terminar o seu mandato e 
encerrar o ciclo político do PCP/CDU 
em Setúbal de forma cordata”. E 

defendem que, da parte do PS, os 
setubalenses e azeitonenses, assim 
como a autarca, “podem continuar a 
esperar a mesma postura e compor-
tamento” que até aqui tem apresen-
tado e que consideram ser “o de uma 
oposição forte e construtiva, sempre 
respeitadora dos limites aceitáveis 
em democracia e mantendo eleva-
ção no debate político”, concluem
A.M.V.

Autarca criticou o 
Governo e a oposição 
local sobre estado das 
escolas

Secundária D. Manuel Martins também deve ser alvo de intervenções

ao deputado e vereador Fernando 
José, a propósito da remoção do 
amianto nas escolas de Setúbal, 
anunciada pelo Governo, refere a 
concelhia deste partido em comuni-
cado. Uma posição que os socialistas 
consideram ser já parte integrante 
de uma estratégia para a campanha 
que a autarca irá assumir em Alma-
da, enquanto principal oposição ao 
PS, actualmente a governar aquela 

Ou seja, faz referência a fundo eu-
ropeus a reembolsarem o Estado a 
100%, à colaboração entre o Minis-
tério da Educação com os municípios 
com escolas com amianto que não 
sejam da responsabilidade das au-
tarquias, e ainda que estas verbas 
não vão sair do Orçamento do Estado.

Quanto ao valor global para estas 
obras o documento nada refere. Esta é 
uma das interrogações do vereador da 
Educação da Câmara de Setúbal. No 
início deste mês o Governo falou em 

60 milhões de euros, para as 578 es-
colas do País com amianto, mas para o 
Ricardo Oliveira é estranho que o des-
pacho de 23 de Junho não concretize 
o investimento para este programa.

“Um programa de requalificação 
que apenas identifica valores não é 
uma orçamentação. Tem de constar 
nos avisos que serão emitidos pela 
Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional no âmbito de 
cada programa de operacional para 
saber qual o valor estimado”.
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Maria Carolina Coelho

Intervenção arrancou 
sexta-feira numa parceria 
entre a Freguesia de São 
Sebastião e a autarquia 
de Setúbal

“OUVIR A POPULAÇÃO, CONSTRUIR O FUTURO”

Bairro Humberto Delgado 
recebe duas empreitadas de 
requalificação na via pública

A Rua Júlio Dinis, no Bairro Humberto 
Delgado, tem em curso duas inter-
venções na via pública, com o objec-
tivo de “dar resposta a necessidades 
identificadas pelos moradores, no 
âmbito do projecto “Ouvir a Popu-
lação, Construir o Futuro”. As obras, 
executadas “numa parceria entre a 
Junta de Freguesia de São Sebastião 
e a Câmara Municipal de Setúbal”, ar-
rancaram sexta-feira e vão acontecer 
“em duas empreitadas, uma lança-
da pela Junta de Freguesia de São 
Sebastião, outra pelo município de 
Setúbal, e em operações realizadas 
por administração directa, ou seja, 
com recursos próprios de ambos”.

As requalificações incluem “trans-
formações ao nível das acessibilida-
des pedonal e rodoviária, ampliação 
do estacionamento automóvel, rea-
bilitação do espaço verde e criação 
de zonas de lazer”. “Uma das altera-
ções já visíveis no terreno é o reper-
filamento do desenho urbanístico da 

Intervenções dão "resposta a necessidades identificadas pelos moradores"

DR

rua, transformando-a numa praceta, 
através da demolição do redondel so-
brelevado pré-existente. Esta reconfi-
guração visa principalmente garantir 
o acesso rodoviário de emergência 
e de serviço a todos os edifícios de 
habitação existentes”, lê-se em co-
municado divulgado pela Junta de 
Freguesia de São Sebastião.

Para além desta alteração, “a inter-
venção inclui a requalificação e cons-
trução de novos acessos pedonais, 
mais confortáveis e seguros, os quais 
ficam interligados com outros percur-
sos existentes noutros arruamentos, 
de modo a facilitar a mobilidade den-

tro do bairro”. “Está igualmente previs-
ta, para aquele local, a criação de zonas 
de estadia, recreio e lazer, com novos 
equipamentos e mobiliário urbano, 
pensadas para ir ao encontro das as-
pirações dos residentes. No âmbito 
desta reestruturação será possível am-
pliar a capacidade de estacionamento 
automóvel ordenado, com mais 37 lu-
gares”, informa a mesma nota.

A concretização deste projecto 
abrange, ainda, “a reabilitação do es-
paço verde, nomeadamente a esta-
bilização de taludes, o revestimento 
vegetal de protecção, a estabilização 
e a plantação de espécimes arbóreos”.

SADO

Instalações 
da Junta de 
Freguesia 
desinfectadas

Como medida preventiva contra a no-
va pandemia, a Junta de Freguesia do 
Sado procedeu à desinfecção das suas 
instalações administrativas. “A garantia 
de que devemos ficar bem e estar bem 
é uma das preocupações do executivo 
da Junta de Freguesia. Dessa forma, 
procedeu-se à adjudicação do serviço 
à empresa BCV, Lda”, lê-se em nota de 
imprensa. A acção “permite garantir a 
quem trabalha ou necessita dos servi-
ços da Junta de Freguesia do Sado que 
não correrá riscos”, provocados pela 
propagação da Covid-19. 

Luta contra infestantes
Uma outra luta que a Junta de Fregue-
sia do Sado tem tentado combater é 
o “crescimento desenfreado de infes-
tantes” por toda a freguesia, através 
da “desmatação da via pública, ano 
após ano, com recurso a meios me-
cânicos e humanos”. Estes “lutam to-
dos os dias, de segunda-feira a sábado, 
com o corte de ervas, mas a natureza 
continua a não receber ensinamentos, 
havendo um crescimento contínuo. A 
humidade e o calor são factores pro-
pícios”. De forma a tentar combater 
este problema, a Junta afirma estar 
“afincadamente envolvida em dar uma 
imagem de arrumação e limpeza”. 

Também para chegar a este objec-
tivo, a Junta de Freguesia do Sado 
procedeu à plantação de cinco oli-
veiras centenárias no Parque Verde 
da Mourisca, entregues pela Câmara 
Municipal de Setúbal, “aproveitando 
o arranque de oliveiras em Azeitão”. 

Maria Carolina Coelho

A direcção da Associação 
das Festas Populares de São 
Sebastião (AFPSS), em Setúbal, 
tomou a decisão de cancelar a 
18ª edição da Festanima, que 
deveria acontecer entre os 
dias 10 e 19 de Julho, devido 
à Covid-19. “A AFPSS decidiu 
cancelar esta edição por 
entender que não existem 
condições para realizar, em 
segurança, um evento que 
atrai um elevado número 
de pessoas”, lê-se em nota 
divulgada pela direcção.

Tomada esta decisão, a 
associação espera “que em 

Segurança Edição de 2020 da Festanima 
cancelada devido a pandemia

2021 estejam reunidas as 
condições necessárias” para 
a sua realização, e “que se 
encontrem ultrapassadas 
todas as adversidades de saúde 
pública”, para proporcionarem 
um evento “que todos merecem 
e que supere as expectativas”. 

A festa do movimento 
associativo da freguesia de São 
Sebastião, organizada com o 
apoio da autarquia de Setúbal, 
leva anualmente à população 
“música, concertos, bailes, cerca 
de um dezena de tasquinhas 
gastronómicas, actividades 
desportivas e exposições”.Festa regressa em 2021

BREVES

A Assembleia de Freguesia 
de Gâmbia, Pontes e Alto da 
Guerra vai reunir amanhã, 
pela primeira vez, através da 
plataforma Zoom. Para a sessão 
ordinária, agendada para as 
21h00, estão planeadas diversas 
propostas, estando na ordem 
do dia a discussão e votação 
da “Prestação de Contas do 
exercício de 2019” e da “primeira 
revisão orçamental para 
2020” e, ainda, a apreciação do 
“património de 2019”.

Com o objectivo de preparar 
a população para “a próxima 
Noite Espanhola”, a Junta de 
Freguesia de Azeitão encontra-
se a promover diversas aulas 
de sevilhanas, dadas pela 
professora Rute Sá Lopes, 
através da internet, na sua 
página da rede social Facebook 
e em www.jfregazeitão.com. 
“Queremos fazer-vos chegar as 
alegrias a que vos habituámos. 
Que o Verão continue a ser 
Festa!”, lê-se em comunicado.

A 28ª Caminhada de São 
Sebastião, agendada para 
dia 18 de Julho com início 
no Parque de Vanicelos, foi 
suspensa devido à propagação 
do novo vírus. A actividade, 
inserida no projecto “São 
Sebastião Mexe Comigo”, 
iria começar pelas 21h00 e 
decorreria ao longo de dez 
quilómetros, por trilhos e 
caminhos rurais do Parque 
Natural da Serra da Arrábida.

AMANHÃ
Assembleia
de freguesia 
reúne online

AZEITÃO
Autarquia 
promove aulas 
de sevilhanas 

VANICELOS
Caminhada de 
São Sebastião 
suspensa

FOTÓGRAFO

Empresas de Sines oferecem viatura 4x4 ao hospital p13
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PUBLICIDADE

Mário Rui Sobral

Projecto aprovado. 
Capacidade de 
produção de três mil 
barcos e criação de cem 
postos de trabalho

DEPUTADOS DO PS EM PÉRIPLO PELA REGIÃO REVELAM

Nova fábrica da LaserPerfomance para Setúbal
garante financiamento do Portugal 2020

O projecto da LaserPerformance para 
construir uma nova unidade fabril, 
em Setúbal, foi aprovado pelo Por-
tugal 2020, revelaram os deputados 

BARREIRO

Luís Murilhas recandidata-se
à presidência da concelhia
com alterações no elenco

Luís Murilhas formalizou a recandi-
datura à Comissão Política Conce-
lhia do PSD do Barreiro. O social-de-
mocrata anunciou, na última sexta-
-feira, que já entregou as listas que 
formou para os órgãos da secção, 
tendo em vista mais um mandato 
de dois anos. As eleições realizam-
-se no próximo dia 3, sexta-feira, 
na sede da estrutura local, entre as 
18h00 e as 23h00.

“A maior novidade encontra-se na 
lista candidata à Mesa [da Assembleia 
Geral], uma vez que o actual presi-
dente, Hugo Cruz, não se recandidata 
e vê o lugar que ocupou nos últimos 
mandatos passar para as mãos do 
actual vice-presidente da Comissão 
Política e autarca laranja na União de 
Freguesias do Barreiro e Lavradio, Ál-
varo Ferreira”, destaca Luís Murilhas, 
em comunicado.

As alterações, porém, não se ficam 
pela liderança da Mesa da Assembleia 
Geral. Para a Comissão Política tam-
bém há mudanças em relação ao 
último mandato. “Desde logo pela 
presença do ex-presidente da JSD 
Barreiro e actual presidente da JSD 
Distrital de Setúbal, Tiago Sousa 

Santos, no lugar de vice-presidente, 
e pela entrada da vereadora do PSD 
em substituição, Joana Medeira, 
para vogal.” Já Teresa Costa, David 
Conceição e Olga Paredes mantêm, 
respectivamente, os lugares de vice-
-presidente, secretário e tesoureira.

“Com o foco nas Eleições Autár-
quicas de 2021, quisemos cons-
truir uma equipa representativa 
da população barreirense, com 
experiência, mas também com a 
necessária renovação e que esteja 
disponível e pronta para liderar um 
projecto autárquico de verdadeira 
mudança na nossa cidade”, resume 
o cabeça-de-lista.

As eleições para a concelhia laranja 
vão decorrer de forma condicionada 
face à actual conjuntura. Vão poder 
votar todos os militantes do partido 
que tenham as quotas regulariza-
das, mas o acesso às urnas estará 
condicionado ao uso obrigatório de 
máscara, sendo que a permanência 
no interior da sede local será  reser-
vada a um máximo de 10 pessoas 
em simultâneo, cumprindo assim as 
recomendações das autoridades de 
saúde. M.R.S.

do PS eleitos pelo distrito sadino à As-
sembleia da República, na sequência 
de uma visita efectuada à empresa. A 
informação foi transmitida aos socia-
listas pela construtora de veleiros, na 
passada segunda-feira. 

O investimento da LaserPerforman-
ce deverá apresentar capacidade para 
produzir “três mil barcos e criar cem 
postos de trabalho até final de 2021”, 
adiantaram os deputados do PS, numa 
nota de Imprensa a resumir um périplo 
que efectuaram pelos concelhos de 
Setúbal, Alcácer do Sal e Sines.

Os parlamentares socialistas di- A comitiva de deputados do PS durante a visita à LaserPerformance

DR

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

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Política salário referente ao mês de Junho e 
o subsídio de férias”, denunciam os 
comunistas, que criticam a Câmara 
de Almada. “É a única responsável 
pelo sucedido, facto que demonstra 
bem a má gestão, a incompetência 
e a falta de consideração pelos 
trabalhadores”, acusam.

Comunistas 
exigem salários 
regularizados
aos trabalhadores 
da Ecalma

A célula dos trabalhadores da 
Ecalma do PCP exige “o pagamento 
imediato das remunerações em 
falta” aos funcionários da empresa. 
“Pela primeira vez na história da 
Ecalma/Wemob os trabalhadores 
vêem-se, sem qualquer aviso, com 
salários em atraso. Em causa o 

vidiram-se em duas comitivas: uma 
composta por Eurídice Pereira, André 
Pinotes Batista e Fernando José, que 
se deslocou a Setúbal; e outra que 
juntou Filipe Pacheco, Sofia Araújo e 
Clarisse Campos em Alcácer e Sines.

Em Setúbal, foram visitadas ainda a 
City Print e a Socorros Mútuos. No lito-
ral alentejano, os socialistas visitaram 
a freguesia do Torrão, onde reuniram 
com o executivo da junta local. Seguiu-
-se Sines, com visita à GYPFOR, empre-
sa de gessos laminados localizada na 
ZILS, que foi acompanhada pelo presi-
dente da Câmara, Nuno Mascarenhas.
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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

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

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

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

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

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

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

   DIRECÇÃO TÉCNICA
                Dr. Valter Manuel C. Gomes

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

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

Classificados

EDITAL Nº 36/2020 

ASSUNTO: ABATE DE REGISTO POR DEMOLIÇÃO DA 
EMBARCAÇÃO S-555-C DENOMINADA "AMIZADE"

Paulo Jorge Palma Alcobia Portugal, Capitão-de-mar-e-guerra 
e Capitão do Porto de Setúbal, faz saber que: ----------------------------------
---------------------------------------------------

Ministro & Santos, Lda, proprietária da embarcação denominada 
"AMIZADE" registada nesta Capitania com o número S-555-C, requer o 
abate de registo e a demolição da referida embarcação, à qual, de acordo 
com o art.º 92º n.º 2 de Decreto-Lei n.º 265/72 de 31 de julho, foi atribuído 
o valor de € 20,00 (vinte euros). -----------------------------------------------
-------------------

Nos termos do disposto no Artigo n.º 93.º n.º 2 do referido 
diploma legal, são citados os credores incertos e os demais interessados, 
para, querendo, deduzirem oposição ao pedido, no prazo de trinta dias, que 
se começará a contar da data da publicação do presente Edital. -------------

Capitania do Porto de Setúbal, 24 de junho de 2020

O CAPITÃO DO PORTO

Paulo Alcobia Portugal
Capitão-de-mar-e-guerra

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL
CAPITAN1A DO PORTO DE SETÚBAL

          Precisa-se M/F 
Para serviços de Manutenção

email:

campingvasco.gama2@gmail.com

Tel - 212362361

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artºs 9º, nº2, alínea b) e 25º alínea f) dos Estatutos da 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Setúbal, convoca-
se a Assembleia-Geral para reunir na sua sede, sita na Rua João de Deus, 
nº1, em Setúbal, no dia 9 de julho de 2020, pelas 18:00 horas.

PONTO 1: -Leitura, discussão e aprovação da acta anterior;
PONTO 2: -Apresentação, discussão e aprovação do Relatório e 
Contas relativos
ao exercício de 2019, ouvido o parecer do Conselho Fiscal;
PONTO 3: -Outros assuntos de interesse da Associação.

De acordo com o disposto nos artºs 11º nºs 1 e 2, se à hora designada 
não se encontrarem presentes a maioria absoluta dos associados com 
direito a voto, a Assembleia reunirá em segunda convocatória, meia hora 
depois, com qualquer número de associados.

Todos os documentos podem ser consultados no Quartel sede da 
Associação nos oito dias anteriores à Assembleia-Geral.

Setúbal, 25 de junho de 2020
O Presidente da Assembleia-Geral

Dr. José Manuel Brissos Lino

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Setúbal
Fundada em 1883 – Cruz Roxa – Entidade de Utilidade PúblicaAVISO CONVOCATÓRIO 

CONVOCAM-SE TODOS OS ASSOCIADOS DA CRIAR-T ASSOCIAÇÃO 
DE SOLIDARIEDADE, PESSOA COLECTIVA E MATRICULA N.Q 504 194 
607, COM SEDE NA RUA JACINTO PRADO COELHO N.Q 3, ARRENTELA, 
EM 2840-439 SEIXAL, PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
A REALIZAR NA SEDE DA MESMA NO DIA 15 DE JULHO DE 2020 PELAS 
21:00 HORAS COM A SEGUINTE ORDEM DE TRABALHOS: 

1. APROVAÇÃO DE CONTAS DE GERÊNCIA, REFERENTE AO ANO DE 
2019.

2. ELEIÇÃO DE NOVOS CORPOS GERENTES PARA O QUADRIÉNIO DE 
2020/2023 DA "CRIAR-T ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL".

3. CONCESSÃO DE PODERES À DIREÇÃO ELEITA PARA A CONSTITUI-
ÇÃO DE UMA FUNDAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

4. CONCESSÃO DE PODERES À DIRECÇÃO ELEITA PARA PROCEDER 
À TRANSMISSÃO DE TODO O PATRIMÓNIO MÓVEL E IMÓVEL DA 
ESFERA JURIDICA DA "CRIAR-T ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL" PARA A ESFERA JURIDICA DA FUNDAÇÃO DE SOLIDARIE-
DADE SOCIAL A CONSTITUIR, BEM COMO CONCESSÃO DE PODE-
RES À DIRECÇÃO ELEITA PARA PRATICAR E CELEBRAR TODOS OS 
CONTRATOS E ACTOS NECESSÁRIOS PARA O ALUDIDO EFEITO.

5. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A ASSOCIAÇÃO;

NA FALTA DE NÚMERO DE ASSOCIADOS SUFICIENTES PARA A REALI-
ZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL NA HORA SUPRA REFERIDA, A ASSEM-
BLEIA GERAL REALIZAR-SE-Á MEIA HORA DEPOIS COM A PRESENÇA 
DE QUALQUER NÚMERO DE ASSOCIADOS.

A PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

VENDO GARAGEM EM SETÚBAL
SITUADO NAS COLINAS DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS:

• ÁREA UTIL DE 48M2;
• GARAGEM / BOX FECHADA;

• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM COM 
COMANDO À DISTANCIA;

• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;
• DUAS GRANDES JANELAS PARA  A RUA O QUE LHE

PROPORCIONA MUITA LUZ NATURAL;
• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS

VALOR: 29.900€
CONTACTOS: 934 861 611 / 964 910 112

N.30-05-1956  F.22-06-2020

ADRIANO JOÃO DA CRUZ LARANJO 
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o  
falecimento do seu ente querido. O funeral realizou-se dia 24-
06-2020 pelas 10:15 h  Crematório de Setúbal. Agradecendo a 
todos quanto se dignaram e participaram em tão piedoso acto, bem 
como a todos que de qualquer outra forma manifestaram o seu 
pesar.   A Gerência e colaboradores agradecem a compreensão 
dos familiares por não se efectuar uma despedida digna 
resultante das regras que temos que respeitar devido ao estado 
de calamidade a que todos estamos sujeitos. BEM HAJAM.  

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

N.  18-09-1960  F.  24-06-2020

MARIA IVONE SALVADOR 
PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Seus familiares cumprem o doloroso dever de participar o  falecimento 
do seu ente querido. O funeral realizou-se dia 26-06-2020 pelas 17:00 
h do Hospital S Bernardo para o Crematório de Setúbal. Agradecendo 
a todos quanto se dignaram e participaram em tão piedoso acto, 
bem como a todos que de qualquer outra forma manifestaram o 
seu pesar. A Gerência e colaboradores agradecem a compreensão 
dos familiares e amigos por não se efectuar uma despedida digna 
resultante das regras que temos que respeitar devido ao estado de 
calamidade a que todos estamos sujeitos. BEM HAJAM.

FUNERÁRIA  SETUBALENSE 
265 550 045  /  265 238 528 (SERVIÇO PERMANENTE)
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FALECEU A 25/06/2020

MARIA HELENA VIEGAS
MOISÃO TEIXEIRA 

Seu esposo, filhos, nora, genro, netos, restante familia     
e amigos cumprem o doloroso dever de participar 
o falecimento do seu ente querido cujo o funeral se 
realizou dia 27-06-2020 para o Crematorio de Setúbal.   
Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vem 
por este meio agradece a todas as pessoas que 
se dignaram acompanhar ou que de outra forma 
manifestaram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SADO
TELEF:  265 718 605 - 934782861 - 966479242

CASEIRA MARIA 
JOSÉ LUCAS TOMÉ

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Maria José Caseira Lucas Tomé. 
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

(1955 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

JOSEFA SOARES 
NUNES

A funerária Armindo lamenta informar o falecimento 
de Josefa Soares Nunes. 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, ma-
nifestaram as suas condolências. Mais informa que vai 
realizar-se Missa de 7º dia no domingo dia 28/06/2020 
pelas 11 horas na Igreja da Nossa Senhora da Concei-
ção em Setúbal. A família agradece a todas as pessoas, 
família e amigos que queiram comparecer.

(1941 – 2020)

ALBERTINA MARIA 
BATISTA DOS 
SANTOS PIO

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Maria Albertina Batista dos Santos Pio. A famí-
lia vem por esta via agradecer a todas as pessoas 
que se dignaram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas condo-
lências. Mais se informa que se vai realizar missa de 
7º dia no dia 23/06/2020, terça feira pelas 18:30 
na Igreja da Nossa Senhora da Anunciada.

(1930 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia

MARIA ELISABETE
DA TIA DIAS

A funerária Armindo lamenta informar o falecimen-
to de Maria Elisabete da Tia Dias. 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. 
Mais se informa que se vai realizar missa de 7º Dia 
no próximo (dia) 28/06/2020 Domingo pelas 11h 
30m na Igreja de São José ( Camarinha)

(1952-2020)
Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia

Participação e 
Agradecimento

E
Missa de 7º Dia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 25/06/2020

VALENTE DE ARAÚJO

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Suas filhas, genro, netos e restante familia têm o 
doloroso dever de participar o falecimento do seu ente 
muito querido e de agradecer reconhecidamente a 
todos os que se dignaram a acompanhá-lo á sua última 
morada, bem como aos que das mais diversas formas, 
lhes manifestaram pesar.  

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

FALECEU A 25/06/2020

VICTOR MANUEL DURÃES
RODRIGUES

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO

Sua esposa, filha, genro, netas  e restante familia têm 
o doloroso dever de participar o falecimento do seu 
ente muito querido e de agradecer reconhecidamente 
a todos os que se dignaram a acompanhá-lo á sua 
última morada, bem como aos que das mais diversas 
formas, lhes manifestaram pesar.  
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D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

Trata de problemas: Espirituais, 
Curas, Invejas, Bruxedos, Saúde, 

Amor, Justiça

40 Anos de Experiência 
em Portugal

Telf: 211 566 838 / 920 194 790 / 914 544 601 

Enfermeiro Raul Santos
Presta serviços ao Domicilio 

Apoio a acamados, pensos, injeções, tratamentos, 
revitalização de sistema imunitário e outros serviços.

Telm: 91 229 10 04
Morada: Av. D. Manuel I, nº 74 B - Setúbal 

Contacto: 916 864 136 / 265 761 195

Horário 
Segunda a Sexta 
9h00 às 13h00 

e das 15h00 às 18h00

# Fique em casa Tudo o que precisa perto de si... 
 Apoie o comércio local

St. Peter's School é a melhor escola do distrito 
nos rankings do ensino secundário e básico

O Colégio St. Peter's School, Pal-
mela, volta a ser a escola do Distri-
to de Setúbal melhor classificada 
no ranking dos estabelecimentos 
de ensino secundário, tendo por 
base a média das notas dos alunos 
nos exames nacionais (12.° ano) de 
2019, segundo dados divulgados 
pelo Ministério da Educação.

O colégio privado de Palmela sur-
ge no 12.º lugar da listagem nacional 
– o resultado ainda é melhor (8.º) 
se contabilizar-se apenas as escolas 
com mais de cem provas realizadas 
– ao apresentar uma média de 14,48 
valores (a melhor do País foi a Acade-
mia de Música de Santa Cecília, Lis-
boa, que registou 16,4). Em relação 
ao ano anterior (2018), caiu apenas 
uma posição.

O pódio do Distrito de Setúbal é 
completado, respectivamente, pelo 
Colégio Campo de Flores, Almada, na 
30.ª posição do ranking, com uma 
média de 13,62 nos exames (subiu 
oito lugares), e pelo Colégio Minerva, 
Barreiro, no 59.º posto e uma média 
de 12,51 (ascendendo 206 posições 

Mário Rui Sobral

O colégio de Palmela 
está no 12.º lugar no 
secundário e no 32.º 
no básico. Entre as 
públicas, a melhor da 
região são a Manuel da 
Fonseca (secundário) e 
a Secundária do Bocage 
(no básico)

MÉDIAS DOS EXAMES NACIONAIS DIVULGADAS PELA TUTELA

DR

Em sentido inverso, as 10 esco-
las do Distrito de Setúbal com pior 
classificação nos exames nacionais 
do secundário foram: Secundária 
Manuel Cargaleiro (487.º), Seixal, 
Secundária D. João II (490.º), Se-
túbal, Secundária de Alcácer do Sal 
(535.º), Secundária Poeta Joaquim 
Serra (550.º), Montijo, Secundária 
Francisco Simões (569.º), Almada, 
Secundária Alfredo dos Reis Silveira 
(571.º), Seixal, Secundária D. Manuel 

Martins (576.º), Setúbal, Secundária 
Prof. Ruy Luís Gomes (600.º), Alma-
da, Básica e Secundária St. António 
(612.º), Barreiro, e Secundária da 
Baixa da Banheira (622.º), Moita.

Resultados no básico  
 ainda menos animadores
Já no que toca aos exames nacionais 
do ensino básico (9.º ano), os resul-
tados das escolas do distrito sadino 
são ainda menos animadores, com 
quatro estabelecimentos da região 
a figurarem entre os 10 últimos do 
ranking nacional. A Escola Básica 
do Miradouro de Alfazina (Almada) 
é a pior do País, no 1195.º posto. 
Seguem-se, no penúltimo lugar, a 
Básica do Vale da Amoreira (1194.º), 
Moita, a D. Pedro Varela (9.ª pior a 
ocupar o 1187.º lugar), Montijo, e a 
D. Nun' Álvares (que fecha este top 
10 na 1186.ª posição), Seixal.

A lista das melhores classificadas 
do Distrito de Setúbal é (também) 
liderada pelo Colégio St. Peter's 
School II, que ocupa o 32.º lugar no 
ranking nacional. Depois vêm o Co-
légio Atlântico (64.º), Seixal, o Colé-
gio do Vale (66.º), Almada, o Colégio 
Minerva (79.º), o Colégio Campo de 
Flores (93.º) e o Externato Frei Luís 
de Sousa (105.º).

A melhor escola básica da região 
entre os estabelecimentos do ensi-
no público é a Secundária do Bocage 
(116.º no ranking nacional e 7.ª me-
lhor do distrito sadino). As restantes 
três escolas com melhores médias 
nos exames nacionais do 9.º ano, 
ainda no que diz respeito à região, 
são, respectivamente, a Secundária 
Emídio Navarro (157.º), o Colégio 
Guadalupe (170.º) e a Básica Carlos 
Gargaté (209.º), Almada.

O St. Peter's School manteve a tradição de figurar entre as escolas do País com melhores resultados

Setúbal foi um dos distritos 
piores classificados em termos 
de médias nos exames nacionais 
do ensino secundário, de acordo 
com uma análise da agência 
Lusa aos dados. Com uma média 
de 10,5 – quando a média de 
Classificação Interna Final (CIF) 
das suas escolas foi de 13,52 –, 

Médias distritais Setúbal entre os piores do País
o distrito setubalense surge 
na sexta posição (englobando 
escolas no estrangeiro) a 
contar do fim da tabela. Os 
alunos do distrito com melhor 
registo foram os de Coimbra ao 
atingirem 11,61 de média. Ainda 
de acordo com a Lusa, no que 
toca aos exames de Matemática, 

a pior classificada do País é a 
Secundária da Baixa da Banheira, 
com 2,5 valores de média 
quando na CIF o resultado foi 11 
valores. Já nos exames de Física 
e Química, o Colégio Minerva 
aparece entre as melhores do 
ranking, com uma média de 14,91, 
que lhe valeu o 8.º lugar.

na tabela face ao ano anterior).
Para se voltar a encontrar uma es-

cola do Distrito de Setúbal na lista-
gem nacional é preciso chegar-se à 
115.ª posição geral, que é preenchida 
pelo Colégio Guadalupe, Seixal, com 
11,75 valores de média.

Depois surge, no 122.º posto, a Es-
cola Secundária Manuel da Fonseca, 
Santiago do Cacém, que, com uma 
média de 11,7, foi a 48.ª melhor do 
País entre as escolas públicas (nota 

para o facto de os primeiros 44 lu-
gares do ranking serem ocupados 
somente por escolas privadas).

Os restantes cinco lugares do top 
10 do Distrito de Setúbal são preen-
chidos por Secundária do Bocage 
(161.º), Setúbal, Externato Frei Luís 
de Sousa (163.º), Almada, Secun-
dária Cacilhas-Tejo (175.º), Almada, 
Secundária de Santo André (226.º), 
Barreiro, e Secundária Emídio Navar-
ro (250.º), Almada.
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Depois da entrega de 
um RX Móvel, o apoio 
foi agora reforçado. 
No total são mais 
de 100 mil euros

LITORAL ALENTEJANO

Empresas de Sines oferecem 
viatura 4x4 ao hospital

Empresas ligadas ao complexo in-
dustrial, logístico e portuário de Si-
nes juntaram-se, mais uma vez, para 
entregar, na sexta-feira, uma unida-
de movel 4x4 ao Hospital do Litoral 
Alentejano (HLA) para aumentar a 
capacidade de resposta desta uni-
dade de saúde no trabalho com as 
populações.

Um e equipamento que o presi-
dente cessante do HLA, Luís Matias, 
considerou “muito útil” para “aceder 
a certos locais”, como em montes dis-
persos em locais de serras, numa área 
aproximada de 5000 quilómetros 
quadrados. 

Com a viatura agora oferecida, de-
pois da entrega, em Abril, de um RX 
Movel, ascendem a mais de 100 mil 
euros os donativos recolhidos entre 
as empresas, nomeadamente a Ad-
ministração do Porto de Sines (APS), 
aicep Global Parques, EDP Distribui-
ção e REN.

O presidente da Câmara de Sines 
disse tratar-se de “mais uma demons-
tração de que estas empresas estão 
preocupadas com as populações”, 
agradeceu o trabalho da administra-
ção cessante e prometeu aos novos 
administradores “todo o apoio” da 
autarquia.

“Mais uma vez estamos aqui a assu-
mir o nosso papel de responsabilida-
de”, sublinhou o presidente do Porto 
de Sines. José Luís Cacho classificou 
ainda a nova viatura como de “extrema 
importância para a acção do hospital”.

Duarte Lince de Faria, também ad-
ministrador da APS, explicou depois 
aos jornalistas que a ideia da oferta 
começou por ser do autarca Nuno 
Mascarenhas, e que foi depois arti-
culada com as empresas do complexo 
portuário.

“A APS foi apenas a parte visível 
de todos os doadores”, disse Lince 
de Faria, acrescentando que a nova 
viatura vai permitir, por exemplo, no 

DR

combate à Covid-19, que “a colheita 
de análises seja feita no local, evitan-
do que as pessoas se desloquem aos 
centros urbanos”.    

 A viatura, do tipo Pick-Up com 

tracção integral, tem capacidade para 
transportar uma equipa de pessoal 
de saúde e pode transportar equipa-
mentos e materiais necessários às ta-
refas de colheita e análise COVID-19.

A gestora Catarina Filipe, de 42 
anos, assumiu na sexta-feira o 
cargo de presidente da Unidade 
Local de Saúde do Litoral 
Alentejano (ULSLA), que gere o 
Hospital do Litoral Alentejano 
(HLA), em Santiago do Cacém.

Licenciada em direito e 
especializada em administração 
hospitalar, Catarina Filipe deixou 
o cargo de vogal executiva na 
Unidade Local de Saúde de 
Castelo Branco, que exercia 
desde 2007, para rumar ao 
Litoral Alentejano.

O Governo nomeou ainda para 
o conselho de administração da 
ULSLA Pedro Ruas, como vogal 
executivo, Sousa e Costa, diretor 
clínico hospitalar, Cecília Gil, 
directora clínica dos cuidados de 
saúde primários, e José Chora, 

Substituição Gestora lidera 
nova administração hospitalar 

enfermeiro diretor.
Catarina Filipe, disse a O 

SETUBALENSE que a nova 
administração vai “continuar” 
e tentar “melhorar” o trabalho 
anterior e que “vai avaliar os 
projectos [de investimento] 
em curso para perceber de que 
forma são uma mais-valia para a 
instituição”.

O mandato do conselho 
de administração da ULSLA 
é de três anos "renovável 
por mais três". A ULSLA é 
responsável pela gestão do 
HLA, em Santiago do Cacém, 
de cinco centros de saúde e 
de 27 extensões de saúde, 
distribuídos pelos concelhos 
de Sines, Santiago do Cacém, 
Grândola, Alcácer do Sal e 
Odemira, no litoral alentejano.

A decisão “foi tomada em 
articulação com as várias entidades 
que são parceiras na organização 
da FACECO e tem por base a 
preocupação com a salvaguarda 
da saúde pública, por forma a 
garantir a segurança e evitar 
riscos de contágio, protegendo 

assim visitantes, expositores, 
funcionários municipais e demais 
colaboradores”, explicou a 
autarquia. O evento “voltará a ser 
organizado e a constituir ponto de 
encontro, de negócio e de convívio, 
no respeito pelas condições de 
segurança”.

Odemira 
cancela FACECO 
devido à 
pandemia

A 30.ª Feira das Actividades 
Culturais e Económicas do 
Concelho de Odemira (FACECO), 
que era para decorrer nos dias 
17,18 e 19 de Julho próximo, foi 
cancelada. O anúncio foi feito pela 
Câmara de Odemira e justificado 
com a actual situação de pandemia. 

OOrçamento Suplementar 
representa a resposta do 
Governo à crise provoca-
da pelo Covid 19 e procura 

materializar o Programa de Estabili-
zação Económica e Social apresen-
tado também pelo Governo.

E apesar deste documento refletir 
parcialmente algumas das preocu-
pações dos Verdes, é ainda, a nosso 
ver, insuficiente para dar resposta ao 
conjunto de problemas que temos 
pela frente.

É insuficiente, porque os apoios às 
famílias, não vão permitir recuperar 
o seu poder de compra, o que vai ter 
efeitos negativos na procura interna. 
É insuficiente, para além de injusto, 
porque as novas regras do lay-off, 
apesar de atenuar a injustiça que 
comporta, não a remove completa-
mente, e, portanto, com as pessoas 
a perder uma parte do salário, per-
siste a parte negativa da natureza 
anti recessiva com que esta medida 
é apresentada.

E é insuficiente do ponto de vista 
do investimento público, que é fun-
damental para o relançamento da 
economia, não só pelo que represen-
ta em si mesmo, mas também pelo 
efeito de arrasto que potencia ao 
nível do investimento privado.

E quando falamos em investimen-
to público, falamos de serviços pú-
blicos, falamos na necessidade de 
favorecer a nossa produção, sobre-
tudo agrícola, com vista a recuperar 
a nossa soberania alimentar, falamos 
da mobilidade suave e ativa ou da 
necessidade de não perdermos o 
comboio que conseguimos apanhar 
antes da crise, no que diz respeito à 
utilização dos transportes públicos 
através do PART. 

Uma medida cujos efeitos foram 
muito sentidos pelas pessoas e os 
seus resultados do ponto de vista da 

O suplementar

OPINIÃO

José Luís Ferreira

emissão de gases com efeito estufa e 
do combate às alterações climáticas, 
indicavam que estávamos no bom 
caminho.

Mas esta insuficiência decorre 
também de algumas insistências do 
Governo, em continuar, por exem-
plo, a alargar os apoios às empresas 
com sede em paraísos fiscais, ou na 
opção do governo em permitir que 
sejam os bancos a decidir quais as 
empresas que, reunindo os critérios 
legais, têm ou não acesso às linhas 
de crédito.

Ou seja, apesar dos sinais positi-
vos que reconhecemos neste docu-
mento, nomeadamente, os avanços 
ao nível das condições de acesso ao 
subsídio social de desemprego ou 
ao nível do RSI, nomeadamente ao 
nível do apoio social específico para 
os profissionais das artes do espe-
táculo ou as medidas em torno dos 
trabalhadores independentes, ape-
sar, destes sinais positivos, conside-
ramos que é ainda insuficiente face à 
gravidade da situação e por isso Os 
Verdes decidiram-se pela abstenção 
na generalidade.

Contudo, não nos abstemos de 
apresentar contributos que consi-
deramos importantes nas respostas 
que se impõem e por isso insistimos, 
nomeadamente, no lay-off sem pe-
nalizações salariais, na criação de um 
Fundo de Tesouraria para as Micro e 
Pequenas Empresas, na aposta na 
reciclagem, como forma de dar res-
posta a um problema ambiental, mas 
também como forma de potenciar 
a criação de postos de trabalho ou 
na necessidade de investir a sério 
na mobilidade, nos transportes pú-
blicos, sobretudo na ferrovia, mas 
também na criação de condições 
para a mobilidade ativa e suave.

Deputado do PEV
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Desporto

"Tenho crença máxima nesta equipa 
e de que vamos conseguir a manutenção"
Setubalenses jogam 
amanhã (19:15) duelo de 
Vitórias em Guimarães

ARSÉNIO FRANCO

Na antevisão ao jogo de amanhã 
(19:15 horas), em Guimarães, Julio 
Velázquez, treinador do Vitória FC, 
falou sobre o atual momento dos 
sadinos, garantindo que o grupo 
tudo fará para se reencontrar com 
os êxitos depois de 10 jornadas 
sem vencer. Apesar do jejum de 
triunfos, o técnico espanhol faz 
um balanço positivo da época. 
“Na generalidade, estamos a fazer 
uma época positiva. Se tivesse um 
Ferrari era melhor que ter o carro 
que tenho. Se tivesse uma casa 
com jardim também era melhor. 
Temos os pontos que temos. 
Se tivéssemos 37 pontos era 
melhor que 30”, disse, referindo 
que “alcançar a manutenção é a 
Champions League da equipa”.
Após a derrota com o Rio Ave, 
como trabalhou a equipa nos dias 
que antecedem o duelo de terça-
feira no reduto do V. Guimarães?
Fizemos uma semana de trabalho 
normal. Falámos entre todos e 
demo-nos conta de que há situações 
a corrigir. Tenho crença máxima 
nesta equipa, que tem grandes 

Que análise faz ao V. Guimarães?
Tem uma grandíssima equipa, 
de grande qualidade, um plantel 
com muitas alternativas em todas 
as posições. Pela história, pelo 
orçamento que tem e pelo seu 
plantel, é um clube que tem de lutar 
por vagas europeias. Imagino que 
têm a pressão de que não podem 
deixar que o Rio Ave e Famalicão 
fiquem com muita distância na luta 
pela Europa. Nós também temos 
a nossa luta que é conseguir a 
manutenção.
Têm muitos pontos fortes, mas 
também têm pontos fracos. Vamos 
tentar que se evidenciem mais os 
pontos fracos que os fortes. É um 
dos melhores planteis da Liga e este 
jogo não tem nada de fácil. Com as 
nossas possibilidades, vamos tentar 
fazer o jogo que nos possa deixar 
mais perto de tentar ganhar.
Quando aceitou o desafio de 
treinar o Vitória pensou que 
iria ser tão complicado atingir o 
objectivo da permanência?
Pensava que podia ser muito mais. 
Em linhas gerais, estamos a fazer 
uma época positiva. Falamos de uma 
equipa com grande história, mas 
a realidade há muitos anos é que 
há dívidas de há muitos anos, esta 
época tem o orçamento mais baixo 
da Liga e que às vezes consegue 
a manutenção nos últimos jogos. 
Estamos numa situação totalmente 
normal. 

profissionais e, todos juntos, vamos 
conseguir a manutenção que, para 
este clube, com o nosso orçamento, 
é a nossa Champions League. Somos 
ambiciosos e olhamos para cima, 
mas temos consciência da realidade 
e do orçamento. Neste final de 
época é muito difícil arranjar um 
ponto.
Está preocupado pelo facto de 
a equipa estar agora com seis 
pontos de avanço para a linha de 
água quando há quatro jornadas 
dispunha de 12?
Na generalidade, estamos a fazer 

uma época positiva. Se tivesse um 
Ferrari era melhor que ter o carro 
que tenho. Se tivesse uma casa com 
jardim também era melhor. Temos 
os pontos que temos. Se tivéssemos 
37 pontos era melhor que 30! Mas 
temos 30 e temos de valorizar a 
época positiva que estamos a fazer. 
Por todo o trabalho feito pelos 
grandes profissionais que temos 
no clube, claro que gostaríamos 
de já ter os pontos da manutenção 
ficaria super feliz pelos jogadores e 
adeptos. 
A realidade é a que é. Temos 30 

ENTREVISTA TREINADOR JULIO VELÁZQUEZ CONFIANTE 

Ricardo Lopes Pereira

pontos e ainda temos de continuar 
a trabalhar com uma mentalidade 
extremamente positiva, 
dignificando a grande história 
deste clube e os seus adeptos. 
Continuamos a lutar para conseguir 
a manutenção. Quantos pontos 
são necessários? Não sabemos, 
mas como temos 30 e não os 35 
que já poderíamos ter temos de 
continuar. Preocupação? Nenhuma. 
Ocupação? Toda a do mundo. 
Estamos seis pontos acima da linha 
de água e não debaixo! Temos de ser 
positivos.

O Vitória FC iniciou os trabalhos de 
recuperação e catalogação dos tro-
féus, taças e acervo documental, que 
deverão culminar com a construção 
do futuro museu Josué Monteiro, 
informou o clube sexta-feira na sua 
página oficial na Internet. O objectivo 
da empreitada passa por contribuir 
para a recuperação da memória co-
lectiva do emblema fundado a 20 de 

Futuro Museu em marcha no Bonfim

Novembro de 1910. “A missão passa 
por concretizar uma das principais 
necessidades do clube e criar um 
espaço digno que espelhe, com or-
gulho, a sua longa história desportiva 
e social de quase 110 anos”.

O Vitória pretende retomar a recu-
peração dos milhares de troféus que 
possui, trabalho que tinha sido inter-
rompido em Novembro de 2015 quan-

do a Câmara Municipal anunciou o cor-
te de relações com a direcção então 
liderada por Fernando Oliveira. “Foi 
criada uma sala de reserva que ocupa 
cerca de 107 m2, reúne as condições 
ideais para a reserva, conservação e 
arquivo dos milhares de troféus que 
se encontravam divididos em seis es-
paços distintos – 708 deles já inven-
tariados e conservados no âmbito de 

um protocolo estabelecido com o 
Município de Setúbal em 18 de maio 
de 2011, e que se pretende reactivar”.

A sala que vai no futuro albergar 
o espólio encontra-se dividida em 
espaços distintos que vão dotar a in-
fraestrutura com todas as condições 
de armazenamento. “A referida sala 
foi dotada com equipamento de se-
gurança contra intrusão, ar condicio-

nado para estabilização e controle da 
humidade e temperatura, e inclui três 
áreas para confinamento de taças e 
troféus (52 m2), uma para arquivo de 
Documentos Históricos (19 m2), um 
Gabinete de Tratamento, uma Sala 
para ‘quarentena’ de taças e troféus 
intervencionados e ainda uma outra 
para armazenagem de material de 
conservação”, revelam.
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Covid-19. Neste sentido, o clube 
informa que “dentro das regras 
em vigor, logo que possível 
todo o grupo de trabalho irá ser 
recebidos pela presidente da 
União de Freguesias de Poceirão 
e Marateca, Cecília Sousa, onde 
de forma formal entregará as 

faixas aos jogadores”. De referir, 
entretanto, que, no sábado, a 
União de Freguesias presenteou 
o clube com novos pólos que 
irão equipar a equipa na próxima 
época desportiva, levando assim 
o nome da freguesia a todos os 
cantos do nosso distrito. 

Entrega das 
faixas ao Águas 
de Moura 
adiada devido à 
pandemia 

O Clube Desportivo e Recreativo 
Águas de Moura tinha prevista 
a realização no passado fim-de-
semana da festa de encerramento 
da época desportiva de 
2019/2020 mas tal não foi 
possível devido às restrições 
impostas pela pandemia de 

Jogador conseguiu conciliar o futebol 
com o trabalho e a vida académica  
O ex-jogador do 
Pinhalnovense é um dos 
bons exemplos a seguir 
pelos mais jovens e a 
prova evidente de que, 
com ambição e força 
de vontade, tudo se 
consegue

DR

José Pina

É neto de uma das grandes 
referências do Barreirense, tem 
25 anos e um gosto profundo pelo 
futebol mas isso não o impediu 
de continuar a estudar e hoje é 
“mestre”. Ultimamente tem andado 
pelo Campeonato de Portugal e 
neste momento está sem clube 
mas ainda não perdeu a esperança 
de poder chegar à 1.ª Liga. Em 
entrevista ao “Setubalense”, João 
Bandeira conta tudo ao pormenor.
Não foi complicado conciliar a 
actividade desportiva com a 
vida estudantil? 
Sempre me ensinaram que o 
Homem não aprende nada quando 
as coisas são fáceis. Por isso, 
procuro sempre aprender com os 
contextos mais difíceis porque são 
esses que nos ajudam a evoluir, mas 
confesso que foi preciso alguma 
força de vontade e sacrifício. 
Grande parte do tempo tive que 
conciliar os estudos com o futebol 
( jogador e treinador) e também 
com um part-time. Levantava-me 
de manhã para ir treinar, ao início 
da tarde ia trabalhar, ao fim do 
dia treinar os jovens e, por fim, no 
tempo que sobrava estudava. 
Tinhas que fazer uma boa gestão 
do tempo!
Sim, é verdade. Mas nunca abdiquei 
de nenhum objectivo para cumprir 
o outro. Andei saturado alguma 
parte do tempo, tanto nos treinos 
como na faculdade, mas o que me 
deixa mais realizado é o facto de 

sabe que o Barreirense é o meu 
clube de coração. Gostava de 
ter permanecido e jogar os 
campeonatos nacionais com aquele 
emblema ao peito, mas tal não foi 
possível. Saí porque não estava feliz 
naquele momento e um jogador de 
futebol com 18/19 anos deve andar 
feliz e confiante, então fui procurar 
a minha felicidade noutro lado e 
confesso que a encontrei. Mas sei 
que um dia irei voltar a vestir aquela 
camisola. 
Nas duas últimas épocas 
estiveste no Pinhalnovense. E 
na próxima para onde vais, já se 
pode saber? 
Sim, passei as duas últimas épocas 
no Pinhalnovense. Clube que me 
ajudou muito na afirmação do meu 
futebol e das minhas capacidades. 
Esta pandemia atrasou tudo e teve 
implicações graves no mundo do 
futebol, prejudicou muitos clubes 
e jogadores. Quanto a mim, ainda 
não tenho nada definido. 
Passaste pela distrital, agora 
estás no Campeonato de 
Portugal. Até onde esperas 
chegar como jogador? 
Sendo uma pessoa ambiciosa, 
pretendo e tenho o sonho de 
jogar na Primeira Liga Portuguesa, 
como é natural. Também gostaria 
de ter uma oportunidade fora de 
Portugal, para poder sair da minha 
zona de conforto e mostrar todo o 
meu futebol, num lugar onde só me 
conheçam, por isso mesmo. Mas o 
meu primeiro objectivo continua a 
ser jogar na Primeira Liga. 
Para além de jogador também 
és treinador na formação, isso 
poderá ser algum indicador em 
relação ao futuro? 
Sim, jogar e treinar são as duas 
coisas que mais gosto de fazer na 
vida. Assim que perceber que já 
não tenho condições ou hipóteses 
de jogar num patamar elevado 
pretendo dedicar-me ao treino a 
tempo inteiro. Treinar crianças, que 
serão os craques do amanhã, é algo 
que gosto muito e me dá prazer.  

nunca ter abdicado da minha vida 
social para poder cumprir todas as 
tarefas. Tive sempre tempo para 
estar com os meus amigos e fazer 
as coisas que mais gosto, fora do 
trabalho. A sensação de dever 
cumprido e de realização supera 
todo o cansaço. Por isso, o conselho 
que tento transmitir aos mais novos 
é que se apliquem nos estudos e 
que nunca desistam da escola pelo 

ENTREVISTA JOÃO BANDEIRA, EX-JOGADOR DO PINHALNOVENSE 

sonho de ser jogador de futebol, 
porque dá para conciliar ambas as 
coisas. 
Qual foi o curso que tiraste e qual 
o tema que escolheste para o 
mestrado? 
“Mestrado em Futebol – da 
Formação à Alta Competição” e 
para além do estágio e consequente 
relatório, escolhi também o tema 
“Evolução da aptidão física de 
jovens futebolistas de 12 e 13 
anos ao longo da segunda fase da 
época desportiva”. Procurei avaliar 
aptidão física de 20 jogadores do 
escalão de infantis, através de uma 
série de testes físicos e compará-
los em dois momentos (de Março 
a Julho), para perceber qual foi a 
sua evolução e se existiram ou não 
melhorias significativas. Depois 
procurei saber de que forma é que 
a idade de maturação dos atletas 
poderia estar envolvida nesta 
evolução e nestes resultados. 
A licenciatura e o mestrado 
podem vir a ser fundamentais no 
futuro, em termos profissionais? 
Todos os jovens deviam ter 
oportunidade de fazer uma 
licenciatura porque nada tem 
a ver com o secundário. Numa 
licenciatura estamos a estudar 
uma área que fomos nós próprios 
que escolhemos e supostamente 
gostamos. Quanto ao mestrado, 
depende das áreas. Em minha 
opinião há algumas em que não é 
fundamental fazer um mestrado, 
porque neste momento existem 
muitas acções de formação que 
podem dar o mesmo ou até mais 
que um mestrado. No caso do 
desporto, creio que é benéfico 
realizar os dois, porque em termos 
de aprendizagem ganhamos 
uma grande bagagem, para 
além de dar um bom currículo e 
reconhecimento. 
Como jogador fizeste toda a tua 
formação no Barreirense, mas 
depois saíste para outros clubes. 
Por alguma razão especial? 
Toda a gente que me conhece 

“Tenho o sonho 
de jogar na I Liga 
mas também 
gostaria de 
jogar fora de 
Portugal”
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